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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร และเพ่ือยกระดบั
ศกัยภาพทางภาษาส าหรับก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แบบทดสอบภาษาญ่ีปุ่ น ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นขอ้สอบแบบปรนยั จ านวน 
30 ขอ้ (2) แบบสอบถามความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 13 ขอ้ 
และ (3) บทเรียนภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน์ จ านวน 6 เร่ือง  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1.  ขอ้มูลความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีความคิดเห็นต่อ
ความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นท่ีความคิดเห็นต่อบทบาทและความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นในไปท างานต่างประเทศอยู่
ในระดบัมาก (x̅ = 3.81, S.D. = 0.89) 
 2. ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตวัอย่างหลงัการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ จ านวน 
6 เร่ือง คะแนนเฉล่ียทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตวัอย่างหลงัการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบ
ออนไลน์ เท่ากบั 50.89 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง ท่ีมี
ค่า เท่ากบั 24.23  คะแนน และคะแนนผลต่างเฉล่ียระหว่างหลงัและก่อนกาการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 
เร่ือง เท่ากับ 26.66  คะแนน (Sig. =  0.000 <  0.01 ) แสดงว่า ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น สูงกว่าก่อนการศึกษาเน้ือหา
ภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ: ทกัษะภาษาญ่ีปุ่ น ศกัยภาพทางภาษา ก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศ 
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ABSTRACT 
 This research aims to improve Japanese language skills for communication and upgrade the language 
potential of manpower in Phetchabun province who are about to go out for working abroad.  The research sample 
consisted of 15 people in Phetchabun province who were about to go out for working abroad.  The research 
instruments were (1) a test of Japanese language consisting of 30 multiple-choice test items for pre-testing and 
post-testing, (2) a questionnaire on the interest of the manpower in Phetchabun province who were about to go 
out for working abroad, and (3) six on line Japanese language lessons.  Data were statistically analyzed using the 
mean, standard deviation, and t-test.  
 The results of the research showed that 
 1. Regarding interest information of the about to work abroad manpower in Phetchabun province, there 
are opinions about the importance of the Japanese language in which the opinions on the roles and importance of 
the Japanese language to work in foreign countries are at a high level (x̅ = 3.81, S.D. = 0.89). 
 2. Japanese language ability of the sample group before studying the Japanese language online content 
consisting of 6 lessons. The average score of the Japanese language proficiency test of the sample group before 
the study of Japanese online content was 50.89 points, which is higher than the average of the 6 points before the 
study of Japanese language content which is equal to 24.23 points and the average difference between the after 
and before the study of the 6 Japanese lessons equals 26.66 points (Sig. = 0.000 <0.01) indicating that the 
knowledge on Japanese language of the sample group after the experiment was significantly higher than that 
before the experiment with statistical significance of 0.01. 
 
Keywords: Japanese language skills, Language potential, Manpower to work overseas 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การเตรียมการทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 นั้น มีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ยุคของหุ่นยนตก์ าลงัเร่ิมขึ้นและก าลงัจะมาแย่งงานของมนุษย ์เพื่อเตรียมก าลงัคนให้
พร้อมต่อการพฒันาทกัษะ โดยชุดทกัษะของแรงงานมีองคป์ระกอบ คือ ทกัษะดา้นความรู้ความเขา้ใจเช่น การอ่าน
ออกเขียนได ้มีความรู้ดา้นคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัอีกดว้ย ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นอีกภาษา
หน่ึงท่ีมีความส าคญัในการท างานในปัจจุบนัน้ี ส าหรับแรงงานไทย ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีมีความตอ้งการในการไป
ท างานท่ีประเทศ แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่ึงมีฝีมือ หากแรงงานไดรั้บการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา จะเป็น
การยกระดบัความสามารถในการท างานไดอี้กขั้นหน่ึง 

จากการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดรั้บขอ้มูลว่า มีแรงงานชาว
จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีสนใจไปท างานต่างประเทศ ทั้งแถบยโุรป อเมริกา รวมทั้งเอเชีย ช่ึงประเทศญ่ีปุ่ น เป็นประเทศ
หน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ มีผูท่ี้สนใจจะไปท างานท่ีนัน่ในสายงานท่ีแตกต่างกนัไปตามโอกาสของแต่ละคน ขอ้มูล
ท่ีได้รับกลบัมาด้านภาษาญ่ีปุ่ น  คือ มีความสนใจอย่างมาก หากจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นภาษาญ่ีปุ่ น
เบ้ืองต้น เ พ่ือการส่ือสารเบ้ืองต้น หรือภาษาท่ีเ ก่ียวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน  การติดต่อหน่วยงานต่างๆ                        
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การรักษาพยาบาล การเดินทางเขา้ออกประเทศ  การพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพฒันาทักษะภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารส าหรับก าลังคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจังหวดั
เพชรบูรณ์ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นก าลังคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์                      
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ซ่ึงเป็นก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง  
       4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
 1.  แบบทดสอบภาษาญ่ีปุ่ น มี 1 ชุด ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน คือ Paper test  เป็นขอ้สอบ
แบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงแบบทดสอบก่อนและหลงั ดงักล่าว ไดรั้บการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาญ่ีปุ่ น 
และอาจารยผ์ูส้อนภาษาญ่ีปุ่ น และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตติ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า IOC เท่ากบั 
0.8 
 2. แบบสอบถามความสนใจของก าลังคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์   
ประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราสวนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคิร์ท 
         3. บทเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ 6  เ ร่ือง คือ  1. เ ร่ืองทั่วไป 2. เ ร่ืองค าทักทาย 3. เ ร่ือง                            
การรับประทานอาหาร 4. เร่ืองช๊อปป้ิง 5. เร่ืองความรัก 6. เร่ืองเหตุฉุกเฉิน 
 
 

กระบวนการ 
การพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่ น
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

ท าแบบทดสอบแบบ
ออนไลน์ 

 

ปัจจัยน าเข้า 
  ก าลงัคนท่ีจะไปท างาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น ของจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 

ผลผลิต 

ศกัยภาพทางภาษาญ่ีปุ่ น 
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 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi - 
Experimental Research  โดยผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้ นตอน ดัง น้ี  (1) ให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามความความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศใน จงัหวดัเพชรบูรณ์และน าไปวิเคราะห์
และสรุปผลขอ้มูลตามวิธีการทางสถิติ (2) ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน โดยใช้เ น้ือหา
ภาษาญ่ีปุ่ น เป็นเน้ือหาท่ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกมาจากหัวขอ้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน้ จ านวน 6 เร่ือง คือ1. เร่ือง
ทัว่ไป 2. เร่ืองค าทกัทาย 3. เร่ืองการรับประทานอาหาร 4. เร่ืองช๊อปป้ิง 5. เร่ืองความรัก 6. เร่ืองเหตุฉุกเฉิน 
 โดยให้ระยะเวลาท่ีศึกษาดว้ยตนเองผ่านเน้ือหาในรูปแบบออนไลน์ เป็นเวลา 1 เดือน  (3) ก่อนการ
ทดลอง ผูวิ้จยัไดใ้ห้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น ซ่ึงชุดท่ี 1 ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 30 
นาที เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติ  (4) ขณะด าเนินการทดลอง ผูวิ้จยัสอนไดแ้นะน าการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบ
ออนไลน์ จ านวน 6 เร่ือง (5)เม่ือกลุ่มทดสองศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ จ านวน 6 เร่ืองแลว้ ให้กลุ่ม
ทดลองท าแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้น าขอ้สอบไปตรวจ บนัทึกคะแนนเพื่อค านวณหาค่าทางสถิติ (6)วิเคราะห์
และสรุปผลขอ้มูลตามวิธีการทางสถิติ  
       4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศ ใช้สถิติค่าเฉล่ีย และ                     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนภาษาญ่ีปุ่ น ก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิติ                       
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ 
 รายละเอียดการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศใน จงัหวดัเพชรบูรณ์มีความคิดเห็นต่อความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นท่ีความ
คิดเห็นต่อบทบาทและความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นในไปท างานต่างประเทศอยูใ่นระดบัมาก  
 ตอนท่ี 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนหลงัการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ จ านวน 6 เร่ืองแลว้ให้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถทางทางภาษาญ่ีปุ่ น ก่อนและหลงัการทดลอง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั รวม
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตวัอยา่งก่อนหลงัการศึกษาเน้ือหา
ภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ ของกลุ่มตวัอยา่งทุกคนสูงขึ้นหลงัจากการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ืองท่ีผูวิ้จยั
สร้างขึ้น ค่าผลต่างของของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงั สูงสุดมีค่าเท่ากบั 15 คะแนน และต ่าสุดมี
ค่าเท่ากบั  9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเฉล่ียทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนหลงัการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ เท่ากบั 50.89 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนน
ก่อนการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง ท่ีมีค่า เท่ากบั 24.23  คะแนน และคะแนนผลต่างเฉล่ียระหว่าง
หลงัและก่อนกาการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง  เท่ากบั 26.66  คะแนน ดงัตารางท่ีแสดง เปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนผลต่างเฉล่ีย และค่าทดสอบ t ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x̅ S.D. D SD (D) t df Sig. 
ก่อนเรียน 60 24.23 5.48 

26.66 6.27 33.21 60 0.000 
หลงัเรียน 60 50.89 3.13 
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5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ขอ้มูลความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
มีความคิดเห็นต่อความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นท่ีความคิดเห็นต่อบทบาทและความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ น

ในการไปท างานต่างประเทศอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.81, S.D. = 0.89) 
2. ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตวัอยา่งก่อนหลงัการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น 

แบบออนไลน์ จ านวน 6 เร่ือง คะแนนเฉล่ียทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตัวอย่างก่อนหลัง
การศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ เท่ากบั 50.89 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนการศึกษา
เน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง ท่ีมีค่า เท่ากบั 24.23  คะแนน และคะแนนผลต่างเฉล่ียระหว่างหลงัและก่อนกา
การศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง เท่ากับ 26.66  คะแนน (Sig. =  0.000 <  0.01 ) แสดงว่า ความรู้
ภาษาญ่ีปุ่ น สูงกว่าก่อนการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 6 เร่ือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัพบว่า ความสนใจของก าลงัคนท่ีจะไปท างานต่างประเทศในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีความ
คิดเห็นต่อความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นท่ีความคิดเห็นต่อบทบาทและความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นในไปท างาน
ต่างประเทศอยู่ในระดบัมาก เหตุผลอาจเป็นเพราะ ค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการการท างานท่ีสูงกว่าในประเทศ
ไทย หรือการท่ีจะไดไ้ปอยู่อาศยัและท างานไปดว้ยในประเทศท่ีมีความน่าสนใจแลพเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
ดังเช่น ค าถามในแบบสอบ ท่ีถามถึง 1. ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจุบัน 2. ความคิดเห็นต่อ
บทบาทและความส าคญัของภาษาญ่ีปุ่ นในไปท างานต่างประเทศ มีระดบัความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

 ส่วนเร่ืองความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นของกลุ่มตวัอย่างงหลงัการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น แบบออนไลน์ 
จ านวน 6 เร่ือง มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการศึกษาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ น เป็นเพราะ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความสนใจและ
ตั้งใจท่ีจะพฒันาความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่ นของตนเอง แม้ว่าจะไม่มีความรู้ทางด้านน้ีมาก่อนเลย ดังค าถาม
ปลายเปิดท่ีถามไปว่า หัวข้อภาษาญ่ีปุ่ นท่ีต้องการศึกษา เลือกจากหัวข้อท่ีให้มา เช่น  ค  าทักทาย การซ้ือของ                   
การเดินทาง การรับประทานอาหาร สถานท่ี อากาศ เป็นตน้ หรือ เขียนหวัขอ้ไดด้ว้ยตนเอง และอธิบายเหตุผล 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) การเรียนดว้ยเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์เป็นวิธีการท่ีทนัสมยั จึงตอ้งมีการแนะน าให้ศึกษา
ค าช้ีแจงและวิธีการใชเ้น้ือหาให้ชดัเจน เพ่ือท าความเขา้ใจในการใชเ้น้ือหาแบบออนไลน์น้ี  

(2) การเรียนดว้ยเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ สามรถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาและอย่างแพร่หลาย 
จึงควรน าเน้ือหาท่ีสร้างจากกการวิจยัทั้ง 6 เร่ืองน้ี ไปใชก้บัผูท่ี้สนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่ นมากขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การพฒันาเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่ นแบบออนไลน์ในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อพฒันาศักยภาพทางด้าน

ภาษาญ่ีปุ่ นของผูท่ี้สนใจต่อไป 
(2) การพฒันารูปแบบของส่ือออนไลน์ท่ีมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เพ่ือช่วยพฒันาทกัษะทาง

ภาษาญ่ีปุ่ น ทั้ง 4 ทกัษะ 
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8. กติติกรรมประกาศ 
  รายงานการวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยค าแนะน าต่าง ๆ จากคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ และความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ท่ีสละเวลาให้
ค  าแนะน า ค าปรึกษา รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงต่อการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาจาก
ขอ้ความโพสตใ์นเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย ระหว่างวนัท่ี 20 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 
100 ขอ้ความโพสต ์ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดกลวิธีการใชภ้าษาและ
การน าเสนอเน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า กลวิธีการใชภ้าษา มีจ านวนทั้งส้ิน 6 กลวิธี ไดแ้ก่ 1) การใชค้  าสแลง 2) การใชค้  าเสียด
สีหรือล้อเลียน 3) การใช้ค  าหยาบ 4) การใช้ค  าทับศัพท์ 5) การใช้ค  าภาษาต่างประเทศ และ 6) การใช้ค  าย่อ                
ด้านกลวิธีการน าเสนอเน้ือหา พบจ านวนทั้งส้ิน 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสารกระแสสังคม              
2) การอา้งอิงส่ือหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ประกอบเร่ืองท่ีเล่า 3) การอา้งอิงรูปภาพ 4) การสร้างมุกตลก 5) การบอกเล่า
เร่ืองราวของตวัเอง 6) การแนะน าให้ขอ้คิดหรือเตือนสติ  และ 7) การประชดประชนัหรือลอ้เลียนสังคม การศึกษา
คร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตยนิยมสร้างสรรค์กลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการน าเสนอ
เน้ือหาท่ี มีความทนัสมยั และมีความหลากหลาย ซ่ึงกลวิธีต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์และ
ความพิถีพิถนัในการเลือกใช้ถ้อยค าของผูเ้ขียน แม้ว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตยจะเป็นภาษาพูดธรรมดาท่ี          
พบเห็นไดท้ัว่ไปในสังคม แต่การน าเสนอกลบัมีความโดดเด่น ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นลกัษณะการใชภ้าษาไทย
ของคนยคุใหม่ในสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
ค าส าคัญ : กลวิธีการใชภ้าษา กลวิธีการน าเสนอเน้ือหา เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย 
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ABSTRACT 
This research article aimed to look into techniques in language use and presentation of content in 

Facebook Kalatippatai Fan Page. 100 messages were collected and studied through a qualitative research method 
for a one-month period from 20th July to 20th August, 2020. The researcher analyzed data concentrating on ideas 
regarding techniques in language use and presentation of content.  

The findings revealed that six techniques were employed in language use including the use of slangs, 
the use of sarcasm or parody, the use of rude words, the use of transliterated words, the use of foreign words, and 
the use of abbreviated words. With regard to the presentation of content, seven techniques were found; informing 
about general news and social trends, using media as references in telling stories, using photos as references, 
using jokes, telling own-stories, giving advice, and using sarcasm or parody. The study showed that Facebook 
Kalatippatai Fan Page reflected the use of new, modern and diverse techniques initiated by their creativeness and 
neatness in selecting words of the writers. Although words were generally used in the society, the presentation 
techniques made them look outstanding clearly reflecting that good techniques in language use had been 
introduced by Thai people of a new generation. 

 
Keyword: technique in language, technique in presentation of content, Facebook Kalatippatai Fan Page 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
  กะลาธิปไตย เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีมุ่งน าเสนอเน้ือหาผา่นขอ้ความ ส่ือให้เห็นถึงเหตุการณ์ทางการเมือง
ในปัจจุบัน มีความแปลกใหม่และโดดเด่น ท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตยมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะ           
การน าเสนอข่าวสารผ่านขอ้ความโพสต์ส้ัน ๆ ท่ีปรากฏบนรูปภาพ น าเสนอเน้ือหาของข่าวการเมืองท่ีเกิดขึ้นได้
ทนัเวลา ทนัสมยั มีความเร็ว ภาพท่ีน ามาส่ือสารตรงประเด็นเหตุการณ์ทางการเมือง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีคนไทยให้
ความสนใจและเป็นท่ีนิยมอยู่ในขณะนั้น เน้ือหาจึงท าให้ผูอ่้านรับรู้ และเขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นไดเ้ป็นอย่างดี 
ทั้งน้ีแฟนเพจเฟซบุ๊กกะลาธิปไตย ยงัปรากฎรูปแบบการใชภ้าษาท่ีดึงดูดความน่าสนใจ ดว้ยการถ่ายทอดเร่ืองราว
ผ่านกลวิธีการใชภ้าษาต่าง ๆ  เช่น กลวิธีการใชค้  าเสียดสีประชดประชนั การใชค้  าหยาบ การใชค้  าสแลง การใชค้  า
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งน้ียงัมีการน าเสนอเน้ือหาดว้ยกลวิธีต่าง ๆ ท่ีสร้างสรรค์ เช่น กลวิธีการบอกเล่า
เร่ืองราวของตวัเอง การบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสารกระแสสังคม การอา้งอิงส่ือหรือเร่ืองราวอื่น ๆ ประกอบเร่ืองท่ีเลา่ 
เป็นตน้  ท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตยมีเอกลกัษณ์และดึงดูดความน่าสนใจ ท าให้มีผูค้นติดตามเป็นจ านวน
มาก โดยมีผูติ้ดตามจ านวน 128,235 คน 
    ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองในสังคมปัจจุบันแตกต่างจากในสมัยอดีตท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประทว้งเป็นกลุ่มชุมนุม มีการจดักิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยา่งเห็นได้
ชดัเจน รวมทั้งพร้อมกายพร้อมใจยึดมัน่ในอุดมคติท่ีจะยืนหยดัปักหลกัชุมนุมโดยไม่หวัน่ไหวต่อการย่อทอ้และ
อุปสรรคเพื่อต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาล ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตอลมากขึ้น                     
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสามารถเขา้ถึงไดห้ลายช่องทาง โดยเฉพาะเฟซบุ๊กและแฟนเพจ เป็นท่ีนิยมอยา่งมากของ
คนไทย เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถแสดงออกทางความคิดผ่านการใชภ้าษาบนพ้ืนท่ีสังคมออนไลน์ไดอ้ย่างอิสระ 
ผูวิ้จยัเล็งเห็นว่า แฟนเพจเฟซบุ๊กกะลาธิปไตย เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ทางการเมือง ท่ีมี
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ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัรัฐบาล ท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจมีการน าเสนอข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
รวดเร็ว ทนัเวลา และมีการสร้างรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่นขอ้ความภาพอย่างสร้างสรรคเ์หมาะกบัยุค
สังคมปัจจุบนั  
 ดว้ยกลวิธีภาษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความแปลกใหม่และน่าสนใจจนท าให้กลายเป็นท่ีตอ้ง
ตาของผูค้นบนโลกออนไลน์  ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการใชภ้าษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
กะลาธิปไตย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษากลวิธีการใชภ้าษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาจากขอ้ความโพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลา 

ธิปไตย 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกลวิธีการใช้ภาษา 
บรรจบ พนัธุเมธา (2532: 227) อธิบายเก่ียวกบัการใชถ้อ้ยค าสรุปไดว่้า เราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองการใช้

ถอ้ยค าให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะและฐานะของบุคคล เพราะเป็นความส าคญัอย่างหน่ึงของภาษาไทย เน่ืองจาก
สังคมไทยนับถืออาวุโส ตอ้งมีความเคารพเกรงใจผูท่ี้เหนือกว่า ทั้งชาติวุฒิ วยัวุฒิและคุณวุฒิ การใช้ถอ้ยค าใน
ท านองน้ีเราเรียกว่า ราชาศพัทท่ี์หมายถึง ภาษาท่ีก าหนดขึ้นใชส้ าหรับพระราชา แต่กินความรวมไปถึงภาษาสุภาพ
อีกดว้ย นอกจากการใช้ถอ้ยค าดงักล่าว ยงัมีถอ้ยค าของบุคคลแต่ละอาชีพ ซ่ึงจะตอ้งมีถอ้ยค าส านวน และศพัท์
เฉพาะภาษาไม่เหมือนกนั ดงันั้นถอ้ยค าส านวนก็เป็นเร่ืองส าคญัในการใชถ้อ้ยค าอีกเร่ืองหน่ึงถา้ไม่รู้ความหมาย
ยอ่มใชไ้ม่ถูก เร่ืองเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัควรกล่าวถึง 

3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกลวิธีการน าเสนอเน้ือหา 
 การน าเสนอเน้ือหานับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเขียน เน่ืองจากผูเ้ขียนสามารถถ่ายทอด
สาระส าคญั รายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงทศันะของผูเ้ขียนไดโ้ดยผ่านเน้ือหา ผูอ่้านจะสามารถรับสารไดม้ากน้อย
เพียงใดส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการน าเสนอเน้ือหา เพราะหากผูเ้ขียนมีกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาไดช้ัดเจน             
มีความน่าสนใจ ก็ยอ่มท าให้ผูอ่้านรับสารไดถู้กตอ้งแม่นย  า และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน การน าเสนอเน้ือหา
นั้น สามารถท าไดห้ลายวิธีขึ้นอยู่กบัรูปแบบ และเน้ือหาสาระของงานเขียน มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความรู้
เก่ียวกบัการน าเสนอเน้ือหาไวด้งัน้ี 
 ฉัตรา บุญนาค : สุวรรณีอุดมผล : และวรรณี พุทธเจริญทอง (2522 : 99 – 100) กล่าวถึงวิธีการน าเสนอ
เน้ือหาด้วยวิธีการขยายความไว ้6 วิธี ดังน้ี ขยายโดยการอธิบาย  ขยายโดยการยกตัวอย่าง   ขยายโดยการ
เปรียบเทียบ  ขยายโดยการกล่าวถึงเหตุผล  การขยายโดยการอา้งหลกัฐาน และขยายโดยการตั้งค  าถามและให้
ค  าตอบ 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

828 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ศึกษากลวิธีการใชภ้าษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย มีขั้นตอนการวิจยั 

ดงัน้ี 
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการใชภ้าษา 

และเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการน าเสนอเน้ือหา  
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ได้แก่ บันทึกข้อความโพสต์จากเพจกะลาธิปไตยระหว่าง
ช่วงเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
 4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ กลวิธีการใชภ้าษา และกลวิธีการน าเสนอเน้ือหา 
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
 4.4.1 กลวิธีการใช้ภาษา โดยใช้แนวคิดของ กาญจนา  ต้นโพธ์ิ (2563) แบ่งประเด็นได ้6 กลวิธี 
ไดแ้ก่ กลวิธีการใชค้  าสแลง กลวิธีการใชค้  าเสียดสีหรือลอ้เลียน กลวิธีการใชค้  าหยาบ กลวิธีการใชค้  าทบัศพัท ์กล
วิธีการใชค้  าภาษาต่างประเทศ และกลวิธีการใชค้  ายอ่ 
 4.4.2 กลวิธีการน าเสนอเน้ือหา โดยใชแ้นวคิดของ กาญจนา  ตน้โพธ์ิ (2563) ซ่ึงแบ่งประเด็นได ้7 
กลวิธี ไดแ้ก่ การบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสารกระแสสังคม การอา้งอิงส่ือหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ประกอบเร่ืองเล่า การ
อา้งอิงส่ือจากรูปภาพ การสร้างมุกตลก การบอกเล่าเร่ืองราวของตวัเอง และการประชดประชนัลอ้เลียนสังคม 
 4.5 เรียบเรียงข้องมูลให้เป็นระเบียบด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  

4.6 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะ  
 4.7 จัดท ารูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ 
 

5. ผลการวิจัย 
  5.1 กลวิธีการใช้ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
  กลวิธีการใช้ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูวิ้จยัพบจ านวนทั้งส้ิน 6 กลวิธี ตามแนวคิดของ กาญจนา  ตน้
โพธ์ิ สรุปไดด้งัน้ี 
  5.1.1 กลวิธีการใช้ค าสแลง คือ ค าท่ีน ามาใชแ้ลว้ท าให้เกิดภาพพจน์หรือรสชาติแปลก ๆ เป็นการใช้
ค  าเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของกลุ่มและแสดงความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ค า ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 12 ขอ้ความ
โพสต ์เช่น   

“ รับใช้เผด็จการคืองานของขีข้้า มุ้งมิง้ ” 
 (กะลาธิปไตย : 20 กรกฎาคม 2563) 

 จากตวัอย่างขอ้ความโพสต์ พบกลวิธีการใช้ค  าสแลง คือ “มุง้ม้ิง” ซ่ึงเป็นการสร้างค าขึ้นมาใหม่
เพื่อท่ีจะส่ือถึงอารมณ์ ความรู้สึก หมายถึง น่ารัก น่าเอน็ดู โดยการใชค้  าลกัษณะน้ีเป็นการใชเ้พ่ือเสียดสีฝ่ายทหาร
ท่ีท างานให้แก่รัฐบาล ซ่ึงค าว่า เผด็จการ หมายถึง ฝ่ายรัฐบาล ส่วน ขี้ขา้ คือ ทหาร นัน่เอง และทิ้งทา้ยดว้ยค าว่า         
มุง้ม้ิง ซ่ึงปกติแลว้ค าว่า มุง้ม้ิง จะใชก้บัค าช่ืนชม แต่การท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่ือนั้นแสดงถึงความเหน็บแนมอย่าง
เห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงตรงขา้มกบัความหมายท่ีแทจ้ริง 
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   5.1.2 กลวิธีการใช้ค าเสียดสี – ล้อเลียน เป็นอาการท่ีว่ากระทบกระเทียบเหน็บแหนม การต าหนิ
อย่างไม่ตรงไปตรงมา เพื่อเสียดสี ลอ้เลียนความเขลาหรือความไม่ถูกตอ้งของมนุษยแ์ละสังคม เพ่ือช้ีให้เห็นถึง
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 59 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ กระดาษก็กลัว โบว์ขาวก็กลัว คุณพีก่ลัวอะไรหรอค๊า? ” 
(กะลาธิปไตย : 21 กรกฎาคม 2563) 

 จากตวัอยา่งขอ้ความโพสต ์พบกลวิธีการใชค้  าเสียดสี – ลอ้เลียน คือ “กระดาษก็กลวั โบวข์าวก็กลวั 
คุณพี่กลวัอะไรค๊า” ซ่ึงเป็นการสร้างค าเสียดสีต่อว่าฝ่ายรัฐบาลว่ากระดาษท่ีผูชุ้มนุมเขียนขอ้ความประทว้งก็กลวั 
และการท่ีนักเรียนออกมาผูกโบวข์าวซ่ึงเป็นแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในการต่อตา้นรัฐบาล และค าว่า “คุณพี่” 
หมายถึงรัฐบาล และค าว่า “ค๊า” เป็นค าท่ีแสดงถึงประชดเสียดสีในลกัษณะเสียงสูงของประชาชนท่ีพาดพิง
ฝ่ายรัฐบาล 
  5.1.3 กลวิธีการใช้ค าหยาบ เป็นค าท่ีส่ือถึงความไม่สุภาพ ส่ือความความหมายในแง่ท่ีไม่ดี หรือ ฟัง
ไม่ไพเราะ ซ่ึงรวมถึงค าท่ีส่ือเร่ืองเพศ การด่าทอ การดูหม่ิน โดยมารยาททางสังคม การใชค้  าหยาบเป็นเร่ืองท่ีน่า
รังเกียจ ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 14 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ คนจนแดกบราวนี่ คนอบัปรีย์แดกภาษีประชาชน ” 
(กะลาธิปไตย : 22 กรกฎาคม 2563) 

  จากตวัอย่างขอ้ความโพสต ์พบกลวิธีการใชค้  าหยาบ 2 ค า คือ ค าว่า “แดก” หมายถึง กิน และ ค าว่า 
“อปัรีย”์ หมายถึง ระย  า จญัไร เลวทราม ต ่าชา้ จากขอ้ความเป็นค าหยาบที่มีความรุนแรง ส่ือถึงความไม่พอใจของ
ประชาชน อนัเป็นเน่ืองมาจากสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจก าลงัตกอยูใ่นวิกฤต ท าให้ประชาชนไดรั้บความ
เดือดร้อน ซ่ึงบราวน่ีเปรียบเสมือนกบัอาหารท่ีมีราคาถูก แต่ในทางกลบักนัรัฐบาลยงัขดูรีดประชาชาชน ดว้ยการ
เป็นถึงผูน้ า ซ่ึงอยูส่บาย วนั ๆ ไดแ้ต่นอนกินภาษีของประชาชนโดยไม่ไดท้  าอะไร 
  5.1.4 กลวิธีการใช้ค าทับศัพท์  เป็นการยืมค ามาใช้ในแบบทับศัพท์โดยการถ่ายทอดเสียงค า
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  การเรียนแบบเสียงอกัษรของแต่ละภาษาให้ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน ซ่ึงพบ
จ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ ด๊อบบีเ้ป็นอิสระแล้ว เม่ือไหร่คนไทยจะเป็นอิสระบ้าง? ” 
 (กะลาธิปไตย : 20 กรกฎาคม 2563) 

  จากตวัอยา่งขอ้ความโพสต ์พบกลวิธีการใชค้  าทบัศพัท ์คือ "ด๊อบบ้ี"มาจากเร่ืองแฮร่ีพอตเตอร์ เจ.เค
โรวลิ์ง ซ่ึงด๊อบบ้ีเป็นเอลฟ์ประจ าบา้นของตระกูลมลัฟอย และไดรั้บความช่วยเหลือให้เป็นอิสรเสรีโดยแฮร์ร่ี พอต
เตอร์ ซ่ึงเป็นการน ามาเปรียบเทียบกบัประชาชนชาวไทยท่ีว่า ด๊อบบ้ีไดรั้บความช่วยเหลือให้พน้ภยัจากอนัตราย
แล้ว แต่ประเทศไทยยงัคงจมอยู่กับอ านาจของรัฐบาลท่ียงัคงคอยกดขี่ข่มเหงผูค้นในชาติ ท าให้ต้องตกอยู่ใน
สภาวะยากล าบากต่อการด าเนินชีวิต  
  5.1.5 กลวิธีการใช้ค าภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอื่น ๆ ท่ีบุคคลหน่ึงไม่ไดใ้ชส่ื้อสารพูดคุยในเวลา
ปกติ ส าหรับผูท่ี้ใชภ้าษาใดภาษาหน่ึงหรือมากกว่าเป็นหลกั จะถือว่าภาษาอ่ืนเป็นภาษาต่างประเทศ ซ่ึงพบจ านวน
ทั้งส้ิน 7 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“we for pue democracy” 
 (กะลาธิปไตย : 22 กรกฎาคม 2563 ) 
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 จากตวัอยา่งขอ้ความโพสต ์พบกลวิธีการใชค้  าภาษาต่างประเทศ คือ “ we for pue democracy” เป็น
การน าค าภาษาองักฤษมาใชโ้ดยมีความหมายว่า เราตอ้งการประชาธิปไตย ค าว่า democracy น ามาใชใ้นแนวคิดท่ี
เช่ือว่าประชาชนมีสิทธิท่ีจะปกครองตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดว่้าความเป็นประชาธิปไตยนั้นลว้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอยูท่ัว่
โลกซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยเพื่อปกครองประเทศ จึงท าให้ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิและ
เสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตย 
  5.1.6 กลวิธีการใช้ค าย่อ เป็นการน าอกัษรบางตวัในค าหน่ึง ๆ ใชเ้รียกแทนค าเต็ม โดยมากจะเป็น
พยญัชนะ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่หลงัอกัษรนั้น ๆ นิยมน าอกัษรตน้พยางค ์แต่บางคร้ังก็มีการใชอ้กัษรทา้ยพยางค์ก็มี 
ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 3 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

 “ยุบสภา ยุบ ส.ว.250แก้รัฐธรรมนูญโจร หยุดคุกคามประชาชน” 

(กะลาธิปไตย : 3สิงหาคม 2563) 
 จากตวัอย่างขอ้ความโพสต์เพจกะลาธิปไตย พบกลวิธีการใชค้  าย่อ คือ “สว.” สว. ย่อมาจากค าว่า 

“สมาชิกวุฒิสภา” โดยเป็นสภาสูงคู่กบัสภาผูแ้ทนราษฎรไทยซ่ึงเป็นสภาล่างตามรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกมีจ านวน 250 คน ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 5 ปี ซ่ึงในภาพ
ดังกล่าวเป็นการเรียกร้องความไม่ยุติธรรมของประชาชน จากความไม่โปร่งใสของรัฐบาลท่ีต้องการร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ 
 5.2. กลวิธีการน าเสนอเน้ือในแฟนเพจเฟซบุ๊ค 
 ผูวิ้จัยพบจ านวนทั้งส้ิน 7 กลวิธี ตามแนวคิดของ กาญจนา  ต้นโพธ์ิ ซ่ึงผูวิ้จัยจะน าเสนอพอสังเขป 
ดงัต่อไปน้ี 
      5.2.1 การบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสารกระแสสังคม เป็นกลวิธีท่ีน าเร่ืองราวหรือข่าวสารท่ีก าลงัเป็น
กระแสโด่งดังหรือเป็นท่ีรู้จักและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสังคมมาน าเสนอให้เน้ือหาเพจมีความ
น่าสนใจมากขึ้น ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 12 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ ถ้าใจเราสะอาด โคเคนก็แค่ยารักษาฟัน ม้าคือยานพาหนะ เฮโรอนีคือแป้ง ” 
(กะลาธิปไตย : 23 กรกฎาคม 2563) 

 จากตวัอยา่งขอ้ความโพสต ์จะเห็นว่าเป็นกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาดว้ยการบอกเล่าเร่ืองราวข่าวสาร
กระแสสังคม โดยมีลกัษณะของการเสียดสีฝ่ายรัฐบาลในการบริหารดูแลประเทศ ด้วยการใช้ข้อความท่ีเป็น
เหตุการณ์ข่าวสารในสังคมและผูค้นรู้ร่วมกนัมากล่าวในข้อความ  “โคเคนก็แค่ยารักษาฟัน มา้คือยานพาหนะ 
เฮโรอีนคือแป้ง ” ซ่ึงเป็นเร่ืองสารเสพติดท่ีจากเดิมจะมีราคาแพง แต่เน่ืองจากรัฐบาลชุดน้ีไม่ให้ความส าคญักบั
กระบวนการปราบปรามยาเสพติด จึงท าให้มีการน าเขา้และกระจายสารเสพติดภายในประเทศมากขึ้น จึงส่งผลให้
ราคาสารเสพติดมีราคาท่ีถูกลง เป็นการดึงดูดความสนใจผูรั้บสารและตอ้งการให้ตีความตามเร่ืองท่ีน าเสนอ 
 5.2.2 การอ้างอิงส่ือหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ประกอบเร่ืองเล่า เป็นกลวิธีการน าส่ือหรือเร่ืองราวทั้งใน
รูปแบบของคลิป เวบ็ไซต์ ขอ้เขียน หรือค ากล่าวของผูอ้ื่นมาอา้งอิงประกอบเร่ืองท่ีน าเสนอ โดยผูส่้งสารตอ้งการ
น าเสนอให้น่าเช่ือถือเพราะมีแหล่งอา้งอิงชดัเจน ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 8 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ภาษอีร่อยเท่าเมล็ดทานตะวันไหม ?” 
(กะลาธิปไตย : 4 สิงหาคม 2563) 

 จากตวัอย่างโพสต์เพจกะลาธิปไตย จะเห็นไดว่้ามีการอา้งอิงมาจากการ์ตูน เร่ือง แฮมทาโร่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น แต่งโดยริตซึโกะ คาวาอิ ซ่ึงแฮมทาโร่เป็นตวัละครที่มีความช่ืนชอบในการกินเมลด็ทานตะวนั และ
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กินอย่างเอร็ดอร่อย จึงไดมี้การหยิบยกเพลงมาท่อนหน่ึงท่ีมีความหมายคลา้ยกบั “กินภาษีประชาชนอร่อยไหม” 
น ามาเปรียบเทียบกบัรัฐบาลว่าในปัจจุบนัน้ีรัฐบาลไม่ไดเ้ป็นแกนน าในการแกไ้ขปัญญาของประเทศ มีแต่จะเพ่ิม
ภาษีของประชาชนจึงไม่ตอ้งท างานไดแ้ต่กินภาษีของประชาชน ประชาชนเลยเกิดความไม่พึงพอใจเลยมีการ
ออกมาลอ้เลียนรัฐบาลดว้ยขอ้ความ “ภาษีอร่อยเท่าเมลด็ทานตะวนัไหม” 
 5.2.3 การอ้างอิงส่ือจากรูปภาพ เป็นกลวิธีท่ีผูส่้งสารน ารูปภาพต่าง ๆ ทั้งท่ีสร้างขึ้นเองหรือภาพ
ทัว่ไปมาประกอบการเล่าเร่ืองซ่ึงรูปภาพเหล่าน้ีมกัเป็นภาพท่ีเช่ือมโยงกบักระแสสังคมหรือเร่ืองราวบางอย่างท่ี          
ผูส่้งสารสร้างขึ้นมาเพ่ือน าเสนอเร่ืองราวเพจ ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ความโพสต ์เช่น   
   “คิดว่ายุงกินเลือดมาตลอด แต่ท่ีไหนได้ยุงกินภาษีด้วย” 

(กะลาธิปไตย : 24 กรกฎาคม 2563) 
 จากตวัอยา่งขอ้ความโพสตเ์พจกะลาธิปไตย พบกลวิธีการอา้งอิงส่ือจากรูปภาพ คือ รูปภาพใบหน้า
ของนายกรัฐมนตรีมาประกอบในส่วนของหวัยุง เป็นการเปรียบเปรยการด ารงชีวิตของยุงดว้ยการกินเลือด แต่น า
ค ามาเปล่ียนในเชิงความหมายแฝงว่ายุงในท่ีน้ีคือลุง ท่ีก าลงัล้อเลียนว่ากินภาษีของประชาชน ถ้าเห็นรูปภาพ
ดงักล่าวก็จะสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
  5.2.4 การสร้างมุกตลก เป็นกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาโดยมีเจตนาท่ีจะน าเสนอความตลกขบขนั 
หรือบางคร้ังอาจใชวิ้ธีน าเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ แต่แทรกมุกตลกท่ีตอ้งอาศยัการตีความเขา้ไปดว้ย กลวิธีการสร้างมุก
ตลกช่วยให้เกิดความสนุกสนาน ผอ่นคลายจากความตึงเครียด ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 13 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ ผัวก็อยากมี รัฐบาลดี ๆ ก็อยากได้ ” 
        (กะลาธิปไตย : 30 กรกฎาคม 2563) 

 จากตวัอย่างขอ้ความโพสต์ จะเห็นว่าไดมี้การใชก้ลวิธีการน าเสนอเน้ือหาดว้ยการใชมุ้กตลก จาก
ขอ้ความดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงในสังคมปัจจุบนัท่ีตอ้งการมีสามีเพื่อมาดูแลตวัเอง พอ ๆ ท่ีกบัตอ้งการ
รัฐบาลดี ๆ มาดูแลประเทศ มาบริหารประเทศชาติให้มีความกา้วหนา้ และเป็นการบอกความในใจของประชาชน
อีกดว้ยโดยใชมุ้กตลก เพ่ือลดความรุนแรงของเน้ือหาและยงัสร้างอารมณ์ขนัไดอ้ีกดว้ย 

5.2.5 การบอกเล่าเร่ืองราวของตัวเอง เป็นกลวิธีท่ีผูส่้งสารหรือผูส้ร้างเพจน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ 
ในเพจของตนดว้ยการพูดหรือเล่าเร่ืองราวของตนเองอาจมีลกัษณะเหมือนการทกัทายสมาชิกเพจ หรือการพูดคุย
เล่าประสบการณ์ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกบัตนให้สมาชิกรับฟัง ท าให้ผูรั้บสารรู้สึกว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
ของผูส่้งสาร ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 29 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ คนจันรีไม่เอาคนจัญไร ” 
 ( กะลาธิปไตย : 22 กรกฎาคม 2563 ) 

 จากตวัอยา่งขอ้ความโพสต ์พบกลวิธีการบอกเล่าเร่ืองราวของตวัเอง คือ “ คนจญัรี ไม่เอาคนจญัไร 
” หมายถึง คนจงัหวดัจนัทบุรีออกมาประทว้งมาชุมนุมแลว้ใชภ้าษาให้มีความคลอ้งจองกนัเพื่อเป็นการบ่งบอกให้
รู้ว่าคนจนัทบุรีไม่เอาคนจญัไร ซ่ึงคนจญัไรในท่ีน้ีก็หมายถึงรัฐบาลคนจงัหวดัจนัทบุรีไม่เห็นดว้ยกบัการกระท า
ของรัฐบาลชุดน้ี จึงออกมาชุมนุมขบัไล่ให้ออกไป 
  5.2.6 การแนะน าให้ข้อคิดหรือเตือนสติ เป็นกลวิธีท่ีผูส่้งสารน าเสนอเน้ือหาโดยหวงัผลให้เกิดการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงความคิด และพฤติกรรมในสังคม โดยอาจน าเสนอในรูปภาษาตรงไปตรงมา หรือบางคร้ังอาจ
ใช้ภาษาออ้ม ๆ แต่แฝงเจตนาแนะน าหรือบางคร้ังอาจตกัเตือนแนะน าดว้ยถอ้ยค าภาษาท่ีรุนแรงอีกดว้ย ซ่ึงพบ
จ านวนทั้งส้ิน 6 ขอ้ความโพสต ์ เช่น   
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“ ยุบสภาเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ” 
         (กะลาธิปไตย : 29 กรกฎาคม 2563)  

 จากตวัอย่างขอ้ความโพสต ์จะเห็นว่าไดมี้การใชก้ลวิธีการน าเสนอเน้ือหาดว้ยการแนะน าให้ขอ้คิด
หรือเตือนสติ โดยอาจน าเสนอในรูปภาษาตรงไปตรงมา จากขอ้ความ “ยุบสภาเถอะครับ จะไดไ้ม่เป็นภาระของ
ลูกหลาน”  แสดงให้เห็นว่า เป็นการการแนะน ารัฐบาลว่าให้มีการยบุสภา เน่ืองจากมีประชาชนจ านวนมากมีความ
ว่ารัฐบาลชุดน้ีมีการบริหารประเทศไปในทางท่ีไม่มีการพฒันาความเจริญ จึงเกิดขอ้แนะน าให้ยุบสภาเพื่อให้คน
รุ่นต่อไปท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการบริหารประเทศให้มีความเจริญย่ิงขึ้นไป 
 5.2.7 การประชดประชันล้อเลียนสังคมคือ กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาเพจท่ีใช้ กลวิธีทางภาษาท่ีมี
เจตนาประชดประชันเสียดสีคน หรือเร่ืองราวในสังคม กลวิธีน้ีอาจปรากฏในหลายลกัษณะ เช่น อาจใช้ภาษา
ประชดประชันเสียดสี แบบตรงไปตรงมาปนดว้ยภาษาในทางลบ หรือบาง คร้ังอาจใช้ภาษาออ้มๆ ท่ีตอ้งอาศยั             
การตีความ แต่แฝงเจตนาประชดประชนัเสียดสี ซ่ึงพบจ านวนทั้งส้ิน 27 ขอ้ความโพสต ์เช่น   

“ นศ.ชุมนุมระวังอนาคตดับ ขอบคุณนะคะท่ีกล้าสอนหนู ” 
 (กะลาธิปไตย : 28 กรกฎาคม 2563) 

 จากขอ้ความโพสต์ จะเห็นกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาดว้ยการเสียดสีประชดประชันหรือลอ้เลียน 
โดยบริบทดงักล่าวผูส่้งสารหรือฝ่ายรัฐบาล สร้างเน้ือหาดว้ยการกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีนักศึกษาออกมาร่วมกัน
เรียกร้องต่อตา้นประชาธิปไตย ว่า “ระวงัอนาคตดบั” ผูรั้บสารหรือกลุ่มนักศึกษา จึงมีการเสียดเสียดสีประชด
ประชนักลบัในท านองท่ีว่า “ขอบคุณนะคะ ท่ีกลา้สอนหนู” ซ่ึงเป็นการใชค้  าท่ีสุภาพ แต่ท าให้ผูรั้บสารนั้นรู้สึกได้
ว่าเป็นการประชดประชดัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 6.1 กลวิธีการใช้ภาษาในเพจกะลาธิปไตย ผลการวิจยัพบว่า ในการออกมาเรียกร้องหรือแสดงความคิด
ทางการเมืองของฝ่ายชุมนุมนั้น ปรากฏกลวิธีการใช้ค  าเสียดสีลอ้เลียนมากท่ีสุด เน่ืองจากว่า ผูส่้งสารหรือฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาล มีความไม่พึงพอใจ หรือไม่เห็นชอบในการกระท า หรือบริหารบา้นเมืองของฝ่ายรัฐบาล และ
ตอ้งการท่ีจะเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย หรือความเท่าเทียมกนัในสังคม จึงมีการใชถ้อ้ยค าการเรียกร้องใน
ท านองเสียดสี หรือลอ้เลียนฝ่ายรัฐบาลอยา่งตรงไปตรงมาปนดว้ยภาษาในทางลบ หรือบางคร้ังอาจใชภ้าษาออ้ม ๆ 
ท่ีตอ้งอาศยัการตีความ แต่แฝงเจตนาประชดประชนัเสียดสี  ทั้งน้ียงัพบการเสียดสีรัฐบาลดว้ยการใชค้  าหยาบ เช่น 
มึง กู ไอสั้ส เห้ีย เป็นตน้ หรือเป็นการใช้ค  าเฉพาะกลุ่มอย่างค าสแลง เช่น หลีหู สล่ิม เป็นตน้ ทั้งนั้นยงัปรากฏ        
กลวิธีการใช้ภาษาอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กลวิธีการใช้ค  าภาษาต่างประเทศ กลวิธีการใช้ค  าทบัศพัท์ และ         
กลวิธีการใชค้  าย่อ ท่ีใชใ้นป้ายเรียกร้องทางการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า  เหตุการณ์ทาง
การเมืองในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีเฟ่ืองฟู จึงท าให้การออกมาเรียกร้องหรือต่อตา้นฝ่ายรัฐบาล ปรากฏ                   
รูปแบบการใชภ้าษาท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ และทนัสมยั เป็นน่าสนใจอยา่งมาก และไดเ้ห็นถึงปรากฎการณ์ของ
ภาษาไทยในสังคมออนไลน์และเปล่ียนแปลงไปตามกลาลเวลาท่ีทนัสมยัขึ้นอีกดว้ย 
 6.2 กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาในเพจกะลาธิปไตย จากการศึกษากลวิธีการใชภ้าษาและกลวิธีการน าเสนอ
เน้ือหาในแฟนเพจเฟซบุ๊กกะลาธิปไตย ผูวิ้จยัพบว่าฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล มีการใชก้ลวิธีการน าเน้ือหาในการบอกเล่า
เร่ืองราวของตวัเองมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพท่ีทุกคนใน
สังคมควรไดรั้บ จึงมีการน าเหตุการณ์ปัญหาหรือเร่ืองราวส่วนตวัท่ีตนพบเจอ ส่ือผ่านการเขียนป้ายขอ้ความเพื่อ
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บอกเล่าเร่ืองราวในการเรียกร้อง ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง และพบกลวิธีการน าเสนอเน้ือหายงัปรากฏกลวิธีการ
ประชดประชัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ในการออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนั้น มีการแฝงไปดว้ยความไม่พึงพอใจ 
นอกจากน้ีฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลยงัมีกลวิธีการน าเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือก าลงัเป็นกระแส
สังคมอยู่ การสร้างมุขตลกขบขนั ลอ้เลียนบุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายรัฐบาล หรือมีการอา้งอิงรูปภาพ
ประกอบ พร้อมทั้งยงัมีการแนะน าให้ขอ้คิดหรือเตือนสติเร่ืองราวเหตุการ์ทางการเมืองท่ีก าลงัเกิดขึ้น เพ่ือส่ือให้
ผูรั้บสารไดเ้ห็นถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยดว้ยกลวิธีต่าง ๆของฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล 

จากการวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้เห็นว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตยนิยมสร้างสรรคก์ลวิธีการใช้ภาษาและ
กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความแปลกใหม่ มีความทนัสมยั และมีความหลากหลาย ซ่ึงกลวิธีต่าง ๆ ลว้นเกิดจาก
การคิดสร้างสรรค ์พิถีพิถนั ในการเลือกใชถ้อ้ยค า แมภ้าษาจะเป็นภาษาพูดธรรมดาพบไดท้ัว่ไปในสังคม แต่การ
น าเสนอเน้ือหาและภาษากลบัโดดเด่นดึงดูดความสนใจ ท าให้เกิดผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนว่า 
ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นเป็นภาพแทนของภาษาไทยในสังคมยคุใหม่ หรือ ยคุดิจิทลั อยา่งชดัเจน และท่ีเห็นได้
ชดัคนในสังคมออนไลน์ ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและความทนัสมยั จึงท าให้มีการส่งต่อข่าวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นกนัอยา่งว่องไว ซ่ึงเพจกะลาธิปไตยนั้น เป็นเพจท่ีเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองในยคุปัจจุบนั 
และมีความโดดเด่นแตกต่างไปจากเพจอ่ืน ๆ ทั้งการน าเสนอเน้ือหา การใชภ้าษา กลวิธีการถ่ายทอดเร่ืองราว จึงท า
ให้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพจกลายเป็นท่ีนิยมภายในเวลาอนัรวดเร็ว และถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน่าติดตาม ซ่ึงการใช้ภาษาแปลกใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจเป็นเร่ืองท่ีดี แต่บางคร้ังก็ท าให้เกิด
ความเส่ือมเสียได ้เน่ืองจากค าพูดท่ีมีการเหน็บแนม มีความรุนแรงมากเกินไป ท าให้เยาวชนท่ีไดรั้บข่าวสารเหล่าน้ี
ไดรั้บความรู้ในส่วนของค าและความหมายท่ีผิดเพ้ียนไป อาจส่งผลกระทบให้เยาวชนมีลกัษณะนิสัยไม่ดีได ้

ดงันั้นกลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหานั้นควรค านึงถึงความปลอดภยัของเยาวชนใน                
การเรียนรู้ และน าความรู้จากการศึกษาค าและความหมายเหล่าน้ีไปปรับเปล่ียนและประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลงัไดดี้ท่ีสุด 
 

7. ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 7.1 ศึกษากลวิธีการใชภ้าษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ความจริงประเทศไทย” 
หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่น ๆ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม และน ามาเปรียบเทียบกบัเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย เพื่ อให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างกลวิธีในการใชภ้าษาและน าเสนอเน้ือหา 
 7.2 ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่น ๆ ท่ีทันสมัยน้อยกว่า เช่น ผ่านมาแล้วประมาณ           
10 – 20  ปี แต่ท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาไปในทางเดียวกนั เช่น เรียกร้องการเมือง และน ามาเปรียบเทียบ กลวิธีการใช้
ภาษาและกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาผา่นขอ้ความโพสตก์ารเรียกร้องทางการเมือง 
  

8. กติติกรรมประกาศ 
ในโอกาสน้ี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใช้ภาษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ 
LGBTIQ จากทวิตเตอร์ โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ
ของกลุ่ม LGBTIQ จากเวบ็ไซต์ Twitter  เลือกศึกษาเฉพาะแฮชแทก็ยอดนิยม ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 
2563  รวมทั้งส้ิน 80 ป้าย ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้แนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิจยัพบว่า การใชภ้าษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นความหมายของถอ้ยค า มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค านยัผกผนั และการใชค้  าท่ีมีความหมายแฝง  
2) ดา้นการใชภ้าษา มี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้  าหยาบ  การใชค้  าภาษาต่างประเทศ  การใชค้  ายอ่  และการใชภ้าษา
เฉพาะกลุ่ม  3) ดา้นเจตนาในการส่ือสาร มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้วามเปรียบ  การใชค้  าแสร้งเสียดสีผูอ้ื่น และ
การใชค้  าไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย  จากผลการวิจยัคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า การใชภ้าษาเสียดสีในป้ายเรียกร้องสิทธิ
และเสรีภาพของกลุ่ม LGBTIQ แต่ละป้ายอาจเลือกเนน้กลวิธีการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายของการใช้
ภาษายงัคงเป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เพ่ือให้สังคมอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมทั้ง
คุณภาพชีวิตและสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมไทย 
 
ค าส าคัญ: การใชภ้าษาเสียดสี  ป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ  กลุ่ม LGBTIQ 
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ABSTRACT 
This research article aimed to study the use of satirical language of LGBTIQ from twitter using a 

qualitative research method. Eighty posters used in rights and freedom protest by LGBTIQ were collected from 
website twitter, popular hatch tag only, between March and August 2020, and used as research data. The findings 
showed that the use of satirical language of LGBTIQ was divided into three categories: 1) the meaning of word 
was divided into two types, they were  the use of verbal irony and the use of connotative words.  2) the use of 
language was divided into four types, they were  the use of rude words,  the use of foreign words, the use of 
abbreviated words, and the use of language for specific group.  3) communication intent was divided into three 
types, they were  the use of comparison, the use of  satirical words, and the use of words without specific target.  
The findings reflected that the satirical language in each poster of the protest for rights and freedom of LGBTIQ 
was presented in different techniques. However, the objective of language use was still the sane. That is, the call 
for rights, freedom and equality in order to make the society base on the foundation of equality in both quality of 
life and rights and freedom of the people. 
 
Keywords: the use of satirical language, posters of the protest for rights and freedom, LGBTIQ 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
   กลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยหญิงรักหญิง (Lesbian) 
ชายรักชาย (Gay) บุคคลรักสองเพศ (Bisexual) บุคคลขา้มเพศ (Transgender) บุคคลสองเพศ (Intersex) และผูไ้ม่
นิยามเพศ (Queer) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย และถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือน าเสนอใน   
เชิงลบ โดยปราศจากความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเพศวิถี มีการน าเสนอภาพลกัษณ์ในส่ือสาธารณะ มองว่ากลุ่มผูมี้
ความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นผูมี้ความบกพร่องทางจิตใจ สะทอ้นให้เห็นถึงความเขา้ใจของส่ือและสังคม
โดยรวมท่ีมิไดม้องกลุ่มคนเหล่าน้ีว่าเป็นบุคคลปกติเหมือนกบับุคคลทัว่ไปซ่ึงนิยามตนเองว่า “หญิง” หรือ “ชาย” 
 การนิยามความเป็นหญิงหรือชายถือเป็นการใชภ้าษาอย่างหน่ึงในการส่ือสารท่ีมีบทบาทต่อคนในสังคม
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีการพฒันาลกัษณะการใชภ้าษาให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ผ่านช่องทางการส่ือสาร
เพื่อให้การเกิดความเขา้ใจ ซ่ึงการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ การส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตซ่ึงถือเป็นการ
ส่ือสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ทั้งในเร่ืองการส่ือสาร และการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสังคมออนไลน์ 
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและวิพากวิจารณ์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตบนเวบ็ไซต์ทวิตเตอร์ ซ่ึงมีการให้บริการ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ จ าพวกไมโครบล็อก ก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ซี, บิซ 
สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ เจา้ของบริษทัอ็อบวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็ไดเ้ปิดตวัเว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ ไดรั้บความนิยมจากทัว่โลก มีผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนเขา้ใชม้ากกว่า 500 ลา้นคน รวมไปถึงมีทวีตมากกว่า 340 
ลา้นทวีตต่อวนั และมีการคน้หาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์มากกว่า 1,600 ลา้นคร้ังต่อวนันบัตั้งแต่วนัเปิดตวั ทวิตเตอร์จึง
เป็นเวบ็ไซต ์1 ใน 10 อนัดบัที่มีผูเ้ขา้ใชง้านมากท่ีสุด โดยไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเวบ็ไซตส์ าหรับการส่งบริการ
ขอ้ความส้ันบนอินเทอร์เน็ต 
 ดงันั้น การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เขา้มามีบทมากขึ้นในชีวิตประจ าวนั ทั้งการเผยแพร่ข่าวสารและ              
การวิพากษวิ์จารณ์ทางสังคมผา่นการใชภ้าษาในลกัษณะของการเสียดสี ซ่ึงเป็นการใชภ้าษาแบบกระทบกระเทียบ
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หรือในลกัษณะประชดประชนัพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสถาบนัต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือช้ีให้เห็นถึงขอ้บกพร่องโดย
ไม่วิเคราะห์วิจารณ์ส่ือข่าวต าหนิโดยตรง แต่วิจารณ์เชิงว่ากระทบเพื่อแสดงความหมายนยัมากกว่าในตรง (ชาสินี 
ส าราญอินทร์, 2557) กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศไดมี้การต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกนัในสังคม 
อย่างไรก็ตามกลุ่มคนเพศทางเลือกก็ไดต้่อสู้กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอด จนเม่ือวนัท่ี 29 ก.พ. 2563 เป็นคร้ังแรก
ในประเทศไทยท่ีมีกลุ่มนกัเรียนไปยื่นหนงัสือเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ ทั้งน้ีเพ่ือขจดัความไม่เท่าเทียมทางเพศ 
และสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อสิทธินักเรียนกลุ่ม LGBTIQ ดา้นทรงผม การแต่งกาย ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและ              
การไม่เลือกปฏิบติั 
 จะเห็นไดว่้า ความไม่เท่าเทียมกนัของคนในสังคมและความเหล่ือมล ้าทางเพศส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง
ความเท่าเทียมกันทางเพศและต่อต้านความเหล่ือมล ้ าของคนในสังคมผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์และ                        
ส่ือออนไลน์ การใชภ้าษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการรวมตวัหรือการชุมนุมประทว้ง  และเกิดการแสดง
ความคิดเห็นผา่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงสามารถสะทอ้นลกัษณะเด่นของการใชภ้าษาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การใชภ้าษาเสียดสีเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพต่อคนในสังคม และความเท่าเทียมทางเพศ  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการใชภ้าษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTIQ) เ น่ืองจากผู ้วิจัยพบว่า ป้ายเ รียกร้องสิทธิและเสรีภาพปรากฏลักษณะการใช้ภาษาสมัยใหม่  
ตรงไปตรงมา และมีลกัษณะโดดเด่นท่ีท าให้สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ถึงกลุ่มคนอยา่งหลากหลาย รวมถึงการเลือกใช้
ประเด็นท่ีมีความส าคญั เลือกสรรถอ้ยค าหรือขอ้ความเพื่อโนม้น้าวใจผูอ้่านผ่านดว้ยกลวิธีการใชภ้าษาเสียดสีและ
ผ่านกระบวนการวิจยัทางความคิด เป็นเหตุท าให้ภาษาท่ีใชมี้ความน่าสนใจ  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ คือการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและมีประโยชน์ต่อวงวิชาการ คือน าไปต่อยอดเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ให้กวา้งขวางย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใชภ้าษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ LGBTIQ จากทวิตเตอร์ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเสียดสี 
 จากการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีทางภาษา พบว่า ผูศึ้กษาพบการใช้กลวิธีทาง
ภาษาในขอบเขตการศึกษาท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตามในท่ีน้ีผูวิ้จยัจะขอกล่าวถึงเฉพาะเอกสารและงานวิจยัท่ี
ใกลเ้คียงกบับทความฉบบัน้ีเท่านั้น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 วชิรารัตน์ นิรันดร์ เตชาภทัร์ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “เสียดสี” หมายถึง การกล่าวถึงบุคคล
กลุ่มบุคคลสถาบนัองคก์รหน่วยงานในทางการกระแนะกนัแหน วิพากษวิ์จารณ์โดยกระทบกระเทียบดว้ยการใช้
ภาพ ขอ้เขียน ประกอบกบัสร้างความหมายทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงในการส่ือสารเพ่ือช้ีให้เห็น
ขอ้บกพร่อง รวมทั้งสนบัสนุนในส่ิงท่ีเหมาะสมท าให้เกิดการปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องให้ดีขึ้นและพฒันาส่วนท่ี
แลว้ให้ดีย่ิงขึ้นไป  
 กอบกุล อิงคุทานานท ์(2537) ไดก้ล่าวถึงเร่ือง การเสียดสี ว่าเป็นศิลปะทางวรรณศิลป์ชนิดหน่ึงซ่ึงใช้วิธี
ลดทอนคุณลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยการท าให้ดูน่าหัวร่อ เพื่อปลูกให้เกิดความบนัเทิงผสมผสานไปด้วย              
การดูถูกเยาะหยนัเสียดสี ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียดสีอาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลชนชั้นใดชั้นหน่ึง 
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 ศิริพร สุภาพงษ์ (2547) ศึกษาเร่ืองการเสียดสีในเร่ืองส้ันของคึกฤทธ์ิ ปราโมช ผลของการวิจยับ่งช้ีว่า
เร่ืองส้ันของคึกฤทธ์ิมุ่งเสียดสีบุคคลและสภาพสังคม ค่านิยม ความเป็นอยู ่เป็นตน้ ว่าขา้ราชการ นกัการเมืองและ
ผูห้ญิงส่วนสภาพสังคมเสียดสีความสังคมและวฒันธรรม ในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งช่ือเร่ืองและสร้าง           
ตัวละครแบบแฝง ส่วนน ้ าเสียงและการใช้ภาพพจน์ ผูวิ้จัยพบว่านักเขียนใช้น ้ าเสียงล้อเลียน ประชดประชัน 
แดกดนั เยย้หยนัมีการใชค้วามหมายตรง ความหมายแฝงและสัญลกัษณ์อย่างกลมกลืนกบัเน้ือเร่ืองท่ีท าให้ผูอ่้าน
ตีความการใชภ้าษาไดอ้ยา่งดี  
 จากการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการใช้ภาษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จัยได้น ามาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์การใช้ภาษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) จากทวิตเตอร์ใน
ล าดบัต่อไป 
 3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธแิละเสรีภาพ 
 สิทธิและเสรีภาพมนุษยชน (Human Rights) เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน โดยเป็นสิทธิ
ทั้งหลายซ่ึงเป็นท่ียอมรับในประเทศท่ีมีอารยะธรรมว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ดงัท่ี [ศกัด์ิศรี 
วีระโลจายะ,  2525] กล่าวว่า รัฐบาลไม่ใช่ผูท่ี้มอบสิทธิดงักล่าวแต่เป็นผูท่ี้ตอ้งคุม้ครองสิทธินั้น โดยประชาชนมี
เสรีภาพซ่ึงอยูบ่นรากฐานของความยติุธรรม ความอดทนอดกลั้น ความมีศกัด์ิศรีและความคารพซ่ึงกนั ค าว่า สิทธิ
มนุษยชนมาจากค าว่า "Rights of Man" แปลมาจากภาษาฝร่ังเศสว่า "DRIOTS DE L'HOMME" เป็นค าท่ีปรากฏ
ในเอกสารทางประวติัศาสตร์ส าคญั เร่ือง “ปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยแ์ละพลเมือง” โดยสรุปไดว่้าเป็นกลุ่มของ
แนวคิดท่ีเหมือนกบัสิทธิพลเมือง (Civil Rights) เสรีภาพของพลเมือง (CMl Liberties) หรือสิทธิทางธรรมชาติ 
(Natural Rights) เป็นยอมรับของทุกคน 
 วไล ณ ป้อมเพชร (2547) ให้ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ไวว่้าเป็นศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์                   
ความเสมอภาคตลอดจนเสรีภาพและอิสรภาพในชีวิตและร่างกาย ซ่ึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยแ์ละเป็น
สิทธิท่ีไดมี้การรับรองหรือคุม้ครองตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามหลกัการสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามแนวทางของขอ้ตกลงระหว่างประเทศไทยมีพนัธกรณี
ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้า สิทธิมนุษยชนครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของมนุษยใ์นหลาย
ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แทบจะไม่มีการกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนของ                
ผูมี้อตัลกัษณ์หลากหลายทางเพศท่ีพึงไดรั้บเช่นเดียวกบัคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม 
 3.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBTIQ 
 LGBTIQ เป็นค าท่ี หมายถึง กลุ่มเพศทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นเลสเบ้ียน เกย ์ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์                
เควียร์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มเพศตามเพศสภาพหรือ Cisgender โดยบางคนก็เรียก LGBT บา้ง บางคนก็เรียก LGBTIQ หรือ 
LGBTQA ก็มี แต่โดยรวมแลว้ก็หมายถึงกลุ่มคนเพศทางเลือกนัน่เอง โดยตวัอกัษรเหล่าน้ีก็ย่อมาจากสมาชิกใน
กลุ่ม คือ Lesbian เลสเบ้ียน หรือว่าผูห้ญิงท่ีชอบผูห้ญิงดว้ยกนั Gay เกย ์คือผูช้ายท่ีชอบผูช้าย แต่บางคนก็กล่าวรวม
ว่าคือคนท่ีชอบเพศเดียวกนั Bisexual คนท่ีชอบทั้งผูช้ายและผูห้ญิง (สังเกตว่า Bi หมายถึง 2 นัน่เอง) Transgender 
คนขา้มเพศ คือผูห้ญิงท่ีมีจิตใจเป็นผูช้าย ผูช้ายท่ีมีจิตใจเป็นผูห้ญิง I (Intersex) บุคคลท่ีมีภาวะเพศก าเนิดทั้ง 2 เพศ 
และQueer หมายถึงกลุ่มคนท่ีไม่ได้มี เพศตามขนบสังคมทั่วไป ไม่จ ากัดกรอบ ปัจจุบันประเด็นเ ร่ือง                                
ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) ไดก้ลายเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจไปทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
องค์การสหประชาชาติซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการวางแนวทางคุ้มครองเพศทางเลือกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
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ท่ามกลางความหลากหลายทางเพศ ภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือท่ีเรียกว่า “เพศวิถีของคนส่วนนอ้ย (Sexual 
Minorities)” หรือบางคร้ังมีการใชค้  าเรียกโดยรวมว่า “เพศท่ีสาม” 
 ดังนั้น หากศึกษาการใช้ภาษาเสียดสีในป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม LGPTIQ ซ่ึงเป็น                     
การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพท่ีน าเสนอข้อเท็จจริง จึงต้องมุ่งไปท่ีการเลือกสรรถ้อยค าของกลุ่ม LGPTIQ                    
เพื่อถ่ายทอดหรือส่ือความไปยงัส่ือออนไลน์เพื่อตีความโดยนยัแอบแฝงท่ีกลุ่ม LGPTIQ ตอ้งการจะน าเสนอ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การใชภ้าษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) มีขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 
 4.1 ขอบเขตการวิจัย รวบรวมป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม LGBTIQ จากเว็บไซต์ Twitter 
เลือกศึกษาเฉพาะแฮชแท็กยอดนิยม 9 อนัดบั และน าเน้ือหาในป้ายทั้งหมดมาถอดความ ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาสาระในป้าย แลว้น ามาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์
 4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 4.2.1 ขั้นศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจยัและก าหนด
แหล่งขอ้มูลท่ีจะท าการวิจยั ไดแ้ก่  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและเสรีภาพ เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิการใชภ้าษาเสียดสี และเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิกลุ่ม LGBTIQ 
 4.2.2 ขั้นจดัท าขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม 
LGBTIQ โดยน าไปสู่ขั้นตอนการจดัท าขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การรวบรวมป้ายเรียกร้องสิทธิและ
เสรีภาพของกลุ่ม LGBTIQ จากทวิตเตอร์ และจดัเรียงขอ้มูลตามล าดบัความส าคญั 
       4.2.3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การใช้ภาษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTIQ) สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความหมายของถอ้ยค า มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค านยั
ผกผนั และการใช้ค  าท่ีมีความหมายแฝง 2) ด้านการใช้ภาษา มี 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค  าหยาบ การใช้ค  า
ภาษาต่างประเทศ การใชค้  ายอ่ และการใชภ้าษาเฉพาะกลุ่ม 3) ดา้นเจตนาในการส่ือสาร มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใช้
ความเปรียบ การใชค้  าแสร้งเสียดสีผูอ้ื่น และการใชค้  าไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
      4.3 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ บทความน้ีเป็นการศึกษาการใชภ้าษาเสียดสีของกลุ่มผูมี้ความ
หลากหลายทางเพศจากทวิตเตอร์ วิเคราะห์ว่ากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีว่ามีลกัษณะอย่างไรบา้ง เพื่อให้น าไปสู่
ขั้นตอนของการสรุปผล อภิปรายผล และรวมไปถึงขอ้เสนอแนะในล าดบัต่อไป 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการใชภ้าษาเสียดสีในป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม LGBTIQ ปรากฏผลดงัน้ี 
 5.1 ด้านความหมายของถ้อยค า สามารถจ าแนกได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
 5.1.1 การใช้ถ้อยค านัยผกผัน  หมายถึง การพูดอย่างหน่ึงแต่ความหมายตรงกนัขา้ม หรือการพูดส่ิง
ท่ีผูพู้ดเช่ือว่าเป็นเท็จและการแสดงวจันกรรมต่าง ๆ โดยละเมิดเง่ือนไขความจริงใจของวจันกรรมประเภทนั้น ๆ 
ไดแ้ก่ 
 5.1.1.1 การใช้ถ้อยค านัยผกผันในรูปวัจนกรรมการถาม หมายถึง ถ้อยค าท่ีไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขเก่ียวกับความจริงใจการถาม กล่าวคือ ผูพู้ดไม่ได้ต้องการค าตอบหรือข้อมูลใด ๆ แต่ต้องการส่ือ
ความหมายบางอยา่งซ่ึงตรงขา้มกบัถอ้ยค าท่ีกล่าวมาเพื่อเป็นการเสียดสีผูฟั้ง ตวัอยา่งเช่น 
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เพศทางเลือก ? ใครเลือกนะคะคณุพี่ ? 
[Twitter, เราไม่ใช่ตวัประหลาด: 29 กรกฎาคม 2563] 

 จากประโยคขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่ามีการใช้ถอ้ยค าการเสียดสีในรูปวจันกรรมการถาม คือค าว่า 
“ใครเลือก” ซ่ึงเป็นประโยคค าถามท่ีเสียดสีดา้นความหมาย เพราะค าว่า “เพศทางเลือก” ในท่ีน้ีท่ีทุกคนเกิดมา
ไม่ไดเ้ลือกและปัญหาส าคญัของค าน้ีอยู่ท่ีค  าว่า “ทางเลือก” เน่ืองจากค า ๆ น้ีสนบัสนุนให้ทุกคนคิดว่าตวัตนทาง
เพศใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่ผูช้ายผูห้ญิงหรือวิถีทางเพศอื่น ๆ ลว้นแต่เป็นการตดัสินใจของคน ๆ นั้น ซ่ึงการสนบัสนุน
ความเช่ือเช่นน้ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีตามมาตลอด จึงท าให้กลุ่มท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมในเร่ืองของเพศมองว่าวิถีทาง
เพศอื่น ๆ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเร่ืองของเพศวิถีจะเป็นทางเลือกหรือไม่ เราก็ควรสนบัสนุนให้คนทุกคนกล้าคน้หา
เพื่อคน้พบเพศวิถีท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
 5.1.1.2 การใช้ถ้อยค านัยผกผันในรูปวัจนกรรมการแนะน า หมายถึงถอ้ยค าท่ีไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขเก่ียวกบัความจริงใจการแนะน า กล่าวคือผูพู้ดไม่ไดต้อ้งการให้ผูฟั้งกระท าตามส่ิงท่ีผูพู้ดแนะน า แต่เป็น
การเสียดสีผูฟั้ง ผูเ้สียดสีจะแนะน าให้ผูถู้กเสียดสีกระท าในส่ิงท่ีผูเ้สียดสีคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถู้กเสียดสี 
ตวัอยา่งเช่น 

การจดทะเบียนแต่งงาน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคนและทุกเพศ 
        [Twitter, #LGBTIQ: 8 สิงหาคม 2563] 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่าการใชภ้าษาเสียดสีในลกัษณะของการใช้ถอ้ยค านยัผกผนัใน
รูปวจันกรรมการแนะน า ในขอ้ความดงักล่าวเป็นการใชค้  าเพื่อส่ือความหมายแนะน าให้ผูมี้อ  านาจในทางกฎหมาย
ให้แกไ้ขขอ้กฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพในสังคม และเพื่อตอ้งการให้สังคมยอมรับความเท่าเทียมดา้นเพศ ให้
คนทั้งเพศเดียวกนัและต่างเพศหมั้น สมรสกนัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และให้มีสิทธิหน้าท่ีระหว่างคู่สมรส
ในเร่ืองต่าง ๆ ตามกฎหมายซ่ึงการจดทะเบียนแต่งงานหรือสิทธิส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์นสังคมตอ้งไดรั้บและ
การเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางสังคม ถือเป็นการเรียกร้องท่ีสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยงัไม่ยอมรับ              
ความแตกต่างดา้นเพศและยงัไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากสังคม เพราะยงัไม่ไดรั้บสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บ 
 5.1.2 การใช้ค าที่มีความหมายแฝง หมายถึง การใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายแฝงไม่ใช่ถอ้ยค าท่ีมี
ความหมายประจ าค า เป็นความหมายในแง่มุมท่ีลึกซ้ึงบางแง่มุมซ่ึงสัมพนัธ์กบัค าค านั้น ตวัอยา่งเช่น 

เน่ืองจากจะผกูโบวข์าวแลว้ เรายงัผกูโบวรุ้์งดว้ยเช่นกนัเพื่อรณรงค ์
#สมรสเท่าเทียม #LGBTIQ 

[Twitter, #สมรสเท่าเทียม: 19 สิงหาคม 2563] 
 จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่าประโยคดงักล่าวมีการใช้ภาษาเสียดสีในลกัษณะของการใช้
ความหมายแฝง โดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพใช้ค  าพูดท่ีว่า “ผูกโบว์ขาวกบั                   
ผูกโบวรุ้์ง” เป็นสัญลกัษณ์แทนความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียน โดยผูกโบวข์าว หมายถึง อิสรภาพและความบริสุทธิ
ของเหล่านอ้ง ๆ เยาวชนทั้งหลายท่ีออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง หรือเรียกอีกอยา่งว่า ผกูโบวข์าว
ตา้นเผด็จการ ส่วนโบว์สีรุ้งเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนเพศท่ีสามถูกคิดขึ้นมาโดยศิลปินช่ือนาย Gilbert Baker 
เน่ืองจากตอนนั้นเขารู้สึกว่าการเป็นคนเพศท่ีสาม และการจะแสดงออกถึงการมีตวัตนอยู่ของพวกเขาจะตอ้งมี
สัญลกัษณ์ท่ีแตกต่าง โบวสี์รุ้งจึงเกิดขึ้นและความหมายของสีท่ีแตกต่างทั้ง 6 สีน้ีก็คือภราดรภาพ หรือมิตรภาพ
และการอยู่ร่วมกนั เพราะชาวเพศท่ีสามนั้นจะเป็นใครก็ไดท่ี้มาจากไหนก็ได ้เช้ือชาติไหนก็ได ้ทุกคนอาจมาจาก
ต่างถ่ินต่างเช้ือชาติ แต่ใจทุกคนมีจุดประสงคเ์ดียวกนั และสีรุ้งยงัเป็นสีแห่งธรรมชาติท่ีสวยงามและสดใส ดงันั้น
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ในแต่ละสีของสีรุ้งนั้นก็มีความหมายท่ีแตกต่างกนัไปดงัน้ี สีแดงคือชีวิต สีส้มคือการเยียวยา สีเหลืองคือแสงของ
ดวงอาทิตย ์สีเขียวคือธรรมชาติ สีฟ้าคือความสามคัคีและอิสรภาพ และสีม่วงคือจิตวิญญาณ และสีรุ้งก็จะอยูเ่ป็น
สัญลกัษณ์ประจ าใจของชาวเพศท่ีสามนิรันดร 
 5.2 ด้านการใช้ภาษา สามารถจ าแนกได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
 5.2.1 การใช้ค าหยาบ หมายถึง ค าท่ีส่ือถึงความไม่สุภาพ ส่ือความความหมายในแง่ท่ีไม่ดี หรือฟัง
ไม่ไพเราะ ซ่ึงรวมถึงค าท่ีส่ือเร่ืองเพศ การด่าทอ การดูหม่ิน โดยมารยาททางสังคม การใชค้  าหยาบเป็นเร่ืองท่ีน่า
รังเกียจ ส าหรับภาษาไทยอาจระบุเน้ือหาของค าหยาบไม่เหมือนกนัตามแต่ละระดบัสังคมและภาษาของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน การใช้ค  าหยาบขึ้นอยู่กบัวาระและกลุ่มบุคคลท่ีส่ือสาร โดยในแต่ละยุคจะมีการถือเร่ืองสแลงต่างกัน 
ตวัอยา่งเช่น 

***ลามะลิลาขึ้นตน้อะไรก็ได ้แตต่อนลงทา้ยตอ้งเป็นสระอา 
แบบประเมินยงัมีเหยียดเพศ สพฐ.อีทุเรศ เป็นตน้เหตขุองปัญหา (***) 

เร่ืองเพศขึ้นอยูก่บัจิตใจ ไม่ใช่อวยัวะใด ท่ีอยูใ่ตห้ว่างขา 
อะหรือว่าเป็นประเพณี วฒันธรรมอนัดี ท่ีสืบสานมา 

แต่คุณพี่อยา่มาดดัจริต ประเทศไทยเมืองบุดดิส แค่วาทกรรมมายา (***) 
   [Twitter, #นกัเรียนเลว: 9 เมษายน 2563] 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่าการใชภ้าษาเสียดสีในลกัษณะการใชค้  าหยาบในขอ้ความดงักล่าว 
เป็นการใชค้  าหยาบเพื่อให้ผูอ้่านเขา้ถึงความรู้สึกและเพื่อถ่ายทอดการแบ่งแยกทางสังคมท่ีตนไดรั้บให้ผูอ้่านเขา้ใจ 
การใชภ้าษาเสียดสีดงักล่าวจึงเป็นการกล่าวเสียดสีระบบการศึกษาไทยและสังคมไทยว่าเป็นสังคมท่ียงัยึดความ
เป็นแบบแผนโบราณ ไม่พฒันา เห็นความแตกต่างเร่ืองเพศเป็นปัญหาหลกัในการศึกษาและไม่ยอมรับความ
แตกต่างเร่ืองเพศ เพราะยึดบรรทดัฐานทางสังคมมาเป็นตวัช้ีวดับุคคล และระบบการศึกษาไทยยงัคงมีปัญหาท่ีไม่
สามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากการศึกษาไม่ไดย้ึดผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงมีการเรียกร้องให้ผูมี้อ  านาจในรัฐรับฟังปัญหาท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียนและไม่แบ่งแยกความแตกต่างของเด็กเพราะเร่ืองเพศ  
 5.2.2 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ หมายถึง การใชภ้าษาอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลหน่ึงไม่ไดใ้ชส่ื้อสารพูดคุยใน
เวลาปกติ ส าหรับผูท่ี้ใชภ้าษาใดภาษาหน่ึงหรือมากกว่าเป็นหลกั จะถือว่าภาษาอื่นเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่เพียง
เฉพาะภาษาอังกฤษท่ีอาจนับเป็นภาษาต่างประเทศตามความหมายข้างต้น แต่ก็ยงัมีรูปแบบอื่นของภาษา  
ต่างประเทศดว้ย เช่น 

OUR FIRST DICTATORSHIP IS SCHOOL 
[Twitter, เราไม่ใช่ตวัประหลาด: 29 กรกฎาคม 2563] 

 จากตัวอย่างข้างต้น ผูวิ้จัยพบว่ามีการใช้ภาษาเสียดสีในลักษณะการใช้ภาษาต่างประเทศใน                      
การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ ในประโยคท่ีว่า OUR FIRST DICTATORSHIP IS SCHOOL หมายถึง การปกครอง 
เป็นเผด็จการคร้ังแรกเกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าห้องเรียนคือโลกจ าลองของสังคม ถา้ห้องเรียน
เผด็จการ สังคมก็เผด็จการ แต่ถา้ห้องเรียนเป็นประชาธิปไตย สังคมก็ประชาธิปไตย ดงัความคิดท่ีว่า “ส่ิงท่ีสอน                    
ในโรงเรียนไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นวิธีการศึกษา เพราะการศึกษาไม่ใช่การเตรียมตวัของชีวิต มนัคือชีวิตในตวัมนัเอง” 
 5.2.3 การใช้ค าย่อ หมายถึง การน าอกัษรบางตวัในค าหน่ึง ๆ ใช้เรียกแทนค าเต็ม โดยมากจะเป็น
พยญัชนะอาจใส่จุดหรือไม่ใส่หลงัอกัษรนั้น ๆ นิยมน าอกัษรตน้พยางค ์แต่บางคร้ังก็มีการใชอ้กัษรทา้ยพยางคแ์ละ
บางคร้ังอกัษรยอ่ก็สามารถอ่านไดเ้ป็นพยางคใ์หม่ ตวัอยา่งเช่น 
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สนบัสนุน พ.ร.บ คู่ชีวิต 
     [Twitter, #LGBTIQ: 8 กรกฎาคม 2563] 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่าการใชภ้าษาเสียดสีในลกัษณะการใชค้  ายอ่ ในขอ้ความดงักล่าวเป็น
การใชค้  าเพื่อแสดงถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคู่ชีวิต ซ่ึงในประโยคขา้งตน้ใชค้  ายอ่ พ.ร.บ คู่ชีวิต 
แทนพระราชบญัญติัคู่ชีวิต เพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายขึ้นและเพ่ือให้การส่ือสารในพ้ืนท่ีจ ากดัสามารถถ่ายทอดเน้ือหา
และความคิดของผูชุ้มนุมไดอ้ย่างเขา้ใจ นอกจากน้ีการใชค้  ายอ่ยงัแสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีส าคญัในการเรียกร้อง
สิทธิและเสรีภาพของผูชุ้มชุมไดด้ว้ยเช่นกนัและยงัสะทอ้นให้เห็นว่าคนในสังคมตอ้งการความเท่าเทียมกนัทาง
เพศและตอ้งการให้สังคมเปิดกวา้งมากขึ้นซ่ึงเป็นสิทธิและความเท่าเทียมของคนในสังคมท่ีพึงจะไดรั้บ  
 5.2.4 การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม หมายถึง ค าเรียกการใช้ภาษาหรือค าศพัท์ส าหรับเฉพาะกลุ่มหรือ
เฉพาะอาชีพ ซ่ึงมีลกัษณะของศพัท์สแลงหรือภาษาพูด ภาษาเฉพาะอาชีพมกัใชใ้นการพูดส าหรับเขา้ใจกนัเฉพาะ
กลุ่มเพื่อไมใ่ห้ภาษาหรือค ายืดยาว ซ่ึงมกัจะท าให้ผูใ้ชภ้ายนอกไม่เขา้ใจ ตวัอยา่งเช่น 

เลน็ปุนลู่พี่ลายชุย ลามูล่วยชุ่ยกะเลยทุย (ภาษาลู) แปลว่า เป็นผูช้าย มาช่วยกะเทย เป็น
ขอ้ความท่ีเราเขียนให้มือกลองสองคนท่ีมาช่วยแบบสุดตวั ท างานถวายหวั งานน้ีมนัเควียร์

มากจริง ๆ #มอ็บไม่มุง้ม้ิงแต่ตุง้ติง้ค่ะคุณรัฐบาล 
[Twitter, #มอ็บไม่มุง้ม้ิงแต่ตุง้ติ้งค่ะคุณรัฐบาล: 19 สิงหาคม 2563] 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่าประโยคดงักล่าวมีการใชภ้าษาเสียดสีในลกัษณะของการใช้ภาษา
เฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพใชค้  าพูดท่ีคนทัว่ไป อาจจะไม่เขา้ใจความหมาย 
ดงัตวัอยา่งท่ีว่า “เลน็ปุนลู่พี่ลายชุย ลามูล่วยชุ่ยกะเลยทุย (ภาษาลู)” แปลว่า เป็นผูช้ายมาช่วยกะเทย เป็นขอ้ความท่ี
เขียนให้มือกลองสองคนท่ีมาช่วยแบบสุดตวัในการท างานแบบถวายหัว เพื่อตอ้งการเสียดสีโดยผูเ้ขียนหรือกลุ่ม
นกัเรียนนกัศึกษาใชภ้าษาลูอนัแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคของบุคคลทุกเพศทุกวยั  
อาจจะท าให้บุคคลกลุ่มน้ีแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและเอาตัวรอดได้ดีกว่าการใช้ภาษาท่ีทุกคนเขา้ใจอย่าง
ภาษาไทย โดยให้ความหมายว่า “ภาษาลู” เป็นภาษาท่ีนิยมใช้ในกลุ่มเกง้ กวาง เกย ์กะเทย จึงถูกบุคคลกลุ่มน้ี
เลือกใชส่ื้อสารกนัเพื่อรักษามารยาททางสังคม ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเลือกใชภ้าษาเฉพาะกลุ่มมาเสียดสี เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงพลงัอ านาจของกลุ่ม LGBTIQ ท่ีออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่บุคคลกลุ่มน้ี 
 5.3 ด้านเจตนาในการส่ือสาร สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 5.3.1 การใช้ความเปรียบ  หมายถึง การกล่าวถึงส่ิงสองส่ิง โดยส่ิงหน่ึงเป็นแบบหรือแนวท่ีใช้
เปรียบเทียบ ส่วนอีกส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบเทียบ ซ่ึงในกรณีของการเสียดสี ก็คือผู ้ถูกเสียดสีนั่นเอง 
ตวัอยา่งเช่น 

อายเุป็นเพียงตวัเลข เพศเป็นเพียงสถานะ 
       [Twitter, #LGBTIQ: 6 มิถุนายน 2563] 

 จากตัวอย่างข้างต้น ผูวิ้จัยพบว่าการใช้ภาษาเสียดสีในลกัษณะการใช้ความเปรียบ  ในข้อความ
ดงักล่าวเป็นการใช้ค  าเพื่อเปรียบเทียบการให้ความส าคญักบัอายุและเพศ โดยไม่ค  านึงถึงความเท่าเทียมกนัของ
สังคม ซ่ึงเป็นการใชค้วามเปรียบท่ีเสียดสีสังคมประเด็นสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่
เท่าเทียมกนัของสังคม ทั้งเร่ืองเพศ การแสดงความคิดเห็น และสิทธิมนุษยชน ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวเป็นการสะทอ้น
ให้เห็นถึงลกัษณะของสังคมไทยท่ีเป็นสังคมอนุรักษ์นิยม ให้ความส าคญักับจารีตประเพณียึดถือการมีสัมมา
คารวะต่อผูอ้าวุโสเป็นหลกั การปฏิบติัตนท่ีขดักบัจริยธรรมในสังคมหรือการกระท าท่ีส่ือถึงการไม่เคารพผูท่ี้
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อาวุโสกว่าจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกยอมรับในสังคม ดงันั้นการมีเพศท่ีแตกต่างไปจากส่ิงท่ีสังคมบญัญติัไวจึ้งเป็นส่ิงท่ี
ไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม จนท าให้ความเท่าเทียมกนัของคนในสังคมเส่ือมถอยลง ขอ้ความในป้ายดงักล่าวจึง
เป็นการใชภ้าษาผา่นกลวิธีการใชค้วามเปรียบ เพื่อส่ือให้เห็นถึงเจตนาในการส่ือสารระหว่างกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา
กบักลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดแบบโบราณ 
 5.3.2 การใช้ค าแสร้งเสียดสีผู้อ่ืน หมายถึง การใช้ถ้อยค าเสียดสีส่ิงหน่ึงหรือบุคคลหน่ึง โดยมี
เป้าหมายให้ถอ้ยค าท่ีกล่าวนั้นไปกระทบถึงผูถู้กเสียดสี ตวัอยา่งเช่น  

เราไม่ไดช้งัชาติ แต่เราท าเพื่ออนาคตของพวกเรา 
[Twitter, #นกัเรียนไทยไม่ไหวแลว้โวย้: 20 สิงหาคม 2563] 

 จากตัวอย่างขา้งต้น ผูวิ้จัยพบว่าประโยคดงักล่าวมีการใช้ภาษาเสียดสีในลกัษณะของการแสร้ง     
เสียดสีผูอ้ื่น โดยกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาใชค้  าพูดท่ีแสดงทศันะคติท่ีไม่เห็นดว้ย โดยผูเ้ขียนมองเห็นสภาพสังคมท่ีมี
ความเหล่ือมล ้าสูงเช่นน้ีและทนต่อไปไม่ได ้ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงให้ดีกว่าน้ี กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาจึงรวมตวั
รวมพลงักนัเพ่ือให้สังคมไทยดีกว่าท่ีเป็นอยู ่และดว้ยเหตุน้ีท าให้ตอ้งออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่ตอน
เอง อีกทั้งผูเ้ขียนตอ้งการเสียดสีเพ่ือยืนยนัว่าไม่ใช่พวกชงัชาติ แต่คือ คนรักชาติ ชาติท่ีมีประชาชนอยูใ่นนั้น ชาติท่ี
เคารพความเป็นมนุษย ์ชาติท่ีอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข และยืนยนัว่าพวกเขาไม่ใช่พวกล้มเจา้ ต้องการระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีอยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญท่ีถูกยกย่องเทิดทูน ไม่ใช่ถูกใครกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงแอบอา้งใช้เป็นเคร่ืองมือท าลายลา้งทางการเมือง บางคนบอกว่าถา้เราอยู่ไม่เป็น เขาคงไม่ให้เราอยู่
ประเทศน้ี แสดงว่าประเทศน้ีไม่ใช่ของเราหรือ และตอ้งการบอกผูมี้อ านาจว่า ถึงเวลาท่ีจะปฏิรูปและเปล่ียนแปลง 
เพื่อสร้างสังคมให้ดีกว่าเดิม 
 5.3.3 การใช้ค าไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง การเลือกใชค้  าท่ีมีความหมายกวา้งสามารถอา้งอิง
ถึงบุคคลไดเ้ป็นจ านวนมาก ไม่จ ากดัว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น 

โตไปเด๋ียวก็ชอบผูช้าย 
                                                  [Twitter, #เราไม่ใช่ตวัประหลาด: 6 สิงหาคม 2563] 
 จากตัวอย่างข้างต้น  ผู ้วิจัยพบว่ามีการใช้ภาษาเสียดสีในลักษณะของการใช้ค  าไม่เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นค าท่ีแสดงโดยเจาะจงกลุ่มคนจ านวนมากให้เห็นชดั หรือเจาะจงไปในทางใดทางหน่ึง เป็น
การใชค้  าท่ีไม่เจาะจงเป้าหมาย เพราะตอ้งการส่ือให้เห็นถึงความรักและเป็นการพูดท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
ผูฟั้ง ท าให้ผูฟั้งตอ้งคิดตามในภาพท่ีไม่สมควร เป็นการใชค้  าท่ีสุภาพแต่แอบแฝงทศันคติเชิงลบ อีกทั้งยงัไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมายให้เห็นชัดอีกว่าบุคคลนั้นคือใคร เป็นการใช้ถ้อยค าแอบแฝง เเต่มีความหมายเสียดสีบุคคลท่ี               
ไม่ยอมรับกลุ่มเพศทางเลือกในสังคม หากมองในอีกแง่มุมหน่ึง ประโยคท่ีว่า โตไปเด๋ียวก็ชอบผู ้ชายนั้ น                
อาจหมายถึง เพศทางเลือกอื่นเพราะเม่ือค านึงถึงสภาพความเป็นจริง ไม่ว่าจะเพศไหน ๆ ก็ชอบผูช้ายได ้ชายรัก
ชาย หญิงรักชาย แสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยย่อมมีความหลากหลายทางเพศ ดงันั้น ความรักควรเป็นส่ิงท่ีทุกคน
สามารถก าหนดเองได ้และเป็นนามธรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

6. อภิปรายผล 
 จากการวิจยัเร่ืองศึกษาการใช้ภาษาเสียดสีในป้ายของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศจากทวิตเตอร์ 
พบว่ามีการใชภ้าษาเสียดสีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความหมายของถอ้ยค า  2) ดา้นการใชภ้าษา และ 3) ดา้น
เจตนาในการส่ือสาร ดงันั้นป้ายของกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศใชภ้าษาเสียดสีท่ีเล่นภาษาและความหมาย
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ของค า โดยแฝงความหมายลึกซ้ึงเชิงเสียดสีท าให้ผูอ้่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีน าเสนอผา่นป้าย 
อนัเช่ือมโยงไปสู่การตีความสารส าคญัของป้ายไดอ้ยา่งชดัเจน  
 ดา้นความหมายของถอ้ยค า ปรากฏ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค าผกผนัและการใชค้  าท่ีมีความหมาย
แฝง เป็นการส่ือความหมายท่ีไม่ตรงรูปภาษา มีความก ากวมในตัวเอง มักเป็นเร่ืองความไม่เท่าเทียมทางเพศ                    
ซ่ึงสอดคล้องกับงานของญาดา ชาญบัญชี (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองกลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนอารมณ์ขนัของ                  
เกตุเสพยส์วสัด์ิ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา มีการใชภ้าษาเสียดสีตอ้งอาศยัการตีความเพราะมีความหมายแฝงแทรกอยู่มาก 
แต่มิไดมี้ความหมายแฝงทุกป้าย เน่ืองจากบางป้ายไม่ตอ้งอาศยัการตีความ เพราะสามารถส่ือความไดเ้ขา้ใจง่าย  
 ดา้นการใชภ้าษา ปรากฏ 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้  าหยาบ การใชภ้าษาต่างประเทศ การใชค้  าแฝง และ
การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม มีการใช้วาทศิลป์ท่ีมีลีลาเฉพาะตวั แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสรรค า เพราะ                    
การเสียดสีมีนยัของการกล่าวต าหนิโดยออ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของธีรยทุธ์ เกณบุตร (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองการใช้
ภาษาแสดงอารมณ์ขนัในการ์ตูนลอ้การเมืองไทย มีกลวิธีการใชภ้าษาแบ่งออกไดต้ามระดบัภาษาเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูอ่้านท่ีสนใจเร่ืองท่ีเกิดขึ้น เม่ือผูอ่้านตีความตามบริบททางสังคมแลว้จะเขา้ใจเจตนาท่ีแฝงเร้น
อยูเ่บ้ืองหลงั 
  ดา้นเจตนาการส่ือสาร ปรากฏ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้วามเปรียบ การใชค้  าแสร้งเสียด และการใชค้  า
ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย มีการใชภ้าษาท่ีตอ้งการแสดงเจตนาประชดประชนัพฤติกรรมของมนุษยเ์พ่ือช้ีให้เห็นถึง
ขอ้บกพร่อง โดยไม่วิจารณ์หรือกล่าวต าหนิโดยตรง ผูรั้บสารตอ้งตีความโดยอาศยับริบท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ 
ทตัพิชา สกุลสืบ (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองประชด แดกดนั เสียดสี: ความแตกต่างกนัทางความหมายตามบริบทท่ีปรากฏ
ใน นวนิยายเร่ือง จ าเลยรัก พบว่า ดา้นเจตนาส่งสารมีการใช้ภาษาเพื่อต าหนิ ยงัเป็นไปเพื่อการสัพยอกไดด้ว้ย                  
อีกทั้งไม่รู้ว่าก าลงัถูกเสียดสีหรือบอกกล่าวโดยออ้ม ทั้งน้ีส่วนใหญ่เร่ืองท่ีพูดถึงนั้นเป็นขอ้เทจ็จริงและสร้างความ
เส่ือมเสียให้แก่ผูรั้บสารไดอ้ีกดว้ย  
 จากผลการวิจัยข้างต้น ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของป้ายกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศเน้น                
การใชภ้าษาเสียดสีประชดประชนัและสะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคมในปัจจุบนั  ซ่ึงการใชภ้าษามกัตอ้งตีความ
ตรงขา้มกบัถอ้ยค าและการใชภ้าษาเป็นไปเพื่อเสียดสีสังคมและตอ้งการต าหนิพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
อยา่งไม่ตรงไปตรงมา โดยเรียกร้องให้ผูค้นในสังคมหนัมาใหค้วามสนใจและใหร่้วมมือเพื่อหาวิธีการแกไ้ขปัญหา  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ควรน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปเผยแพร่ให้กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บทราบ เพราะทางกระทรวงศึกษาธิการ
จะไดน้ าความรู้ไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาดา้นสิทธิและเสรีภาพของเพศต่าง ๆ 
ในสังคมให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึ้น เพื่อทุกคนในสังคมจะไดมี้สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัและมีความสุขสงบ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1)  ควรมีการศึกษาวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาจากส่ือช่องทางแบบอื่นบ้าง อาทิ Facebook 
Instagram หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ นิตยสาร วารสาร โฆษณาออนไลน์ เป็นตน้  

(2)  ควรมีการศึกษาทางดา้นผูรั้บสารว่าผูรั้บสารรู้สึกอยา่งไรหลงัจากไดอ้่านหรือรับทราบเก่ียวกบั
ขอ้ความบนป้ายเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม LGBTIQ ซ่ึงนอกจากจะท าให้ทราบทศันคติของผูรั้บสารแลว้ 
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ยงัท าให้ทราบว่าผูรั้บสารเขา้ใจตรงกบัท่ีผูเ้ขยีนตอ้งการจะส่ือสารหรือไม่ รวมทั้งยงัทราบกลวิธีการใชภ้าษาเสียดสี
ท่ีผูส่้งสารใชน้ั้นว่าประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและมหาวิทยาลยัศรีปทุมเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาเปิดโอกาสให้ผูวิ้จัย
ไดม้าน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีต้องการศึกษาถึงแนวความคิดเร่ืองสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพื่อบูรณาการกับ
แนวความคิดเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบนั  ผลการศึกษาพบว่า แนวความคิดเร่ืององคก์รแห่งการ
เรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงจดัตั้งองคก์รสงฆ์
ขึ้นมาเพ่ือเป็นองคก์รหรือชุมชน  ท่ีมีเป้าหมายในการพฒันาบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และให้เป็นองคก์ร
แบบอย่างในการเรียนรู้  โดยทรงวางระเบียบวินยัและหลกัธรรมต่าง ๆ  เพื่อพฒันาสมาชิกสงฆ์ให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และสามารถออกไปพฒันาบุคคลอื่น  ชุมชนหรือสังคมให้เป็นบุคคลหรือสังคมแห่งการเรียนรู้  การ
พฒันาองค์กรในปัจจุบนั  เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จึงสามารถน าเอาแนวคิดและหลกัค าสอนท่ี
พระพุทธเจา้ทรงวางไวใ้นองคก์รสงฆ์  มาประยุกตใ์ชก้บัองคก์รในปัจจุบนัได ้ โดยเน้นหวัใจของการพฒันาไปสู่
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้คือ การพฒันาบุคคลในองคก์รให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เพื่อกา้วไปสู่การพฒันา
สังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: พุทธศาสนาเถรวาท  องคก์รแห่งการเรียนรู้  สงฆ ์
 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to study the conception of the sangha in Theravada Buddhism To integrate 

with the concept of a learning organization in today's society. The study found that the concept of a learning 
organization  is consistent with the concept of the sangha in Theravada Buddhism. The Buddha established the 
sangha as an  organization  or community with the goal of developing  the person to be a learning person and to 
be a model organization for learning  by laying out various disciplines and the teachings in order to develop 
members of  sangha to become learning  person  and can go out to develop other people community or society as 
a person or a learning society. Organization development to become a learning organization in today, therefore, 
the ideas and doctrines in Buddhism  that the Lord Buddha has placed in the Sangha Organization can be applied 
to the current organization with emphasis on the development of a learning organization. The development of 
members  in the organization to be a learning person in order to continue to develop the society into a learning 
society. 

 
Keywords: Theravada Buddhism   Learning Organization   Sangha 
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บทน า 
 ศตวรรษท่ี 21  เป็นศตวรรษท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมากมายมหาศาล  ในทุกภาคส่วนของ
สังคมมนุษย ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปล่ียนแปลงทางการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ  ผลแห่งความเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวน้ี  ไดส่้งผลให้ทั้งบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รและสังคมจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดกนัอย่างเตม็ท่ี    
โดยเฉพาะอย่างย่ิงองคก์รนั้น  จะตอ้งเรียนรู้และปรับตวัในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วจึงจะสามารถด ารงอยู่ได ้ และ
เป็นท่ีเช่ือกนัว่า  ภายใน 10 ปีน้ี  องคก์รท่ีสามารถปรับตวัเองเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เทา่นั้นท่ีจะสามารถด ารงอยู่
ได ้ ส่วนองค์กรท่ีไม่ปรับตวัเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ก็จะเป็นเช่นเดียวกบัไดโนเสาร์ท่ีสูญพนัธ์ุไปจากโลกน้ี 
(บดินทร์ วิจารณ์, 2548)  และการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั  ไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่สังคมแห่งการแข่งขนักนัดว้ยการสร้าง
นวตักรรม (innovation) เป็นปัจจยัหลกั ในการขบัเคล่ือนความอยูดี่กินดีและความสุขของคนในสังคมจนกลายเป็น
สังคมหรือระบบเศรษฐกิจท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ (Knowledge – Based Economy and  Society)    
ความรู้จึงเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทนุส าคญัในกระแสการแข่งขนัของสังคมในปัจจบุนั  หน่วยงานและองคก์รต่างๆ  
จึงให้ความส าคญักับการสร้างความรู้  เพราะความมัง่คัง่ของหน่วยงานและสังคมใดสังคมหน่ึงในปัจจุบนัจะ
เกิดขึ้นไดน้ั้น  ตอ้งขึ้นอยูก่บัความสามารถในการสร้างความรู้และการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานนั้น  รวมทั้ง
ศกัยภาพในการน าความรู้มาสร้างนวตักรรม ส าหรับใช้เป็นพลงัขบัเคล่ือนองคก์รและพฒันาสังคม และความรู้
และนวตักรรมท่ีสร้างขึ้นนั้น จะตอ้งก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายอย่างทั่วถึง 
และขบัเคล่ือนทั้งเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขนั และเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งสมดุล การท่ีจะพฒันาสังคมไปสู่สังคมและ
ระบบเศรษฐกิจท่ีตั้งอยูบ่นฐานแห่งความรู้ไดน้ั้น  ยอ่มขึ้นอยูก่บัการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นส าคญัดว้ย 
 การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  เป็นกระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการ
เพ่ิมมูลค่าหรือคุณค่าของกิจการขององค์กร  กลุ่มบุคคล  หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ซ่ึงไม่ได้มี
ความหมายเพียงการน า  “ความรู้”   มา   “จดัการ”  เท่านั้น  หากแต่ครอบคลุมกิจกรรมอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การขุดคน้
และรวบรวมความรู้  การคดัเลือกเอาไวเ้ฉพาะความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการใชป้ระโยชน์  การจดัหมวดหมู่ความรู้  
การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความรู้  การจดักิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้  การสร้าง
ความรู้ใหม่  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และการเรียนรู้จากการใช้ความรู้ในหน่วยงานและองค์กรเป็นตน้  
โดยนยัน้ี แมว่้า  กระบวนการในการเรียนรู้  การสร้างความรู้  และการจดัการความรู้จะเป็นแนวคิดท่ีมีการกล่าวถึง
บ่อยในสังคมปัจจุบนัท่ีเป็นสังคมแห่งการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ  แต่ในความเป็นจริงแลว้   แนวคิดดงักล่าวก็
ปรากฏมานานแลว้   ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีพระพุทธเจา้ไดพ้ฒันาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย  
โดยการการคน้พบองคค์วามรู้ (ตรัสรู้สัจธรรม)  แลว้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ส่ังสอนและจดัการองคก์รพุทธ
บริษทั  จนเกิดเป็นระบบพระพุทธศาสนา คือ สังคมแห่งความรู้ขึ้น(รุ่งเรือง ล้ิมชูปฏิภาณ์, 2545)  หรืออาจจะเรียก
ง่าย ๆ  ว่า  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นัน่เอง     
 ดว้ยเหตุน้ี  ผูศึ้กษาจึงสนใจในการศึกษาถึงแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ตามนยั
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท  โดยเจาะจงท่ีแนวคิดเร่ือง “สงฆ์” เป็นแนวคิดหลกัในการศึกษา  โดยอาศยักรอบ
แนวคิดเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัเป็นแนวทางในการศึกษา ทั้งน้ี  ผลจากการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อการพฒันาองคก์รสงฆ์เอง  และการน าเอาแนวคิดไปประยุกต์ใชก้บัหน่วยงานและองคก์รอื่น ๆ  
เพื่อสร้างเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ สืบไป   
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
2)   เพื่อศึกษาถึงการแนวคิดของ “สงฆ”์  ในฐานะองคก์รแห่งการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
3) เพื่อบูรณาการแนวคิดสงฆ์ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ใน

สังคมปัจจุบนั 
 

3. แนวคิดเกีย่วกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
  แนวความคิดองค์การแห่งการเรียนรู้น้ี พบไดจ้ากผลงานการเขียนท่ีน าเสนอแนวคิดตางๆ ของ Chris  
Argyis  ศาสตราจารยท์างดา้นจิตวิทยาท่ีสอนดา้นการศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด                  
ซ่ึงผลงานท่ีเขียนร่วมกบัศาสตราจารยด์า้นปรัชญา Donald School แห่ง MIT ในปี 1978  ไดรั้บการถือว่าเป็นต ารา
เล่มแรกขององคก์รแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)   มีขอ้สังเกตว่า  ในระยะเร่ิมแรกปรมาจารยท์ั้ง
สองท่านไดใ้ชค้  าว่า การเรียนรู้เชิงองคก์าร (Organizational Learning หรือ OL) อย่างไรก็ตาม องคก์ารเรียนรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ท่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีไม่เป็นท่ีแพร่หลายมาก่อน   ต่อมาจึงไดรั้บการพฒันาและน าเสนอโดยปีเตอร์ เอม็ เชนเก 
(Peter M.Senge,1990) ซ่ึงด ารงต าแหน่ง MIT Center for Organizational Learning ซ่ึงก่อตั้งตั้งแต่ปี 1991  เพื่อท า
การสงเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่แนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยน าเสนอผ่านหนงัสือ 2 เล่ม
ไดแ้ก่ The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization ในปี 1990 และ The Fifth Discipline 
: Strategies and Tools for Building a Learning Organization ในปี 1994    จากนั้นไดมี้นกัวิชาการองคก์ารอีกหลาย
ท่านไดเ้สนอแนวทางในการจดัการองคก์ารเรียนรู้ไว ้และองคก์ารขนาดใหญ่ต่างๆ ไดน้ ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อให้เกิด
การพฒันาอยา่งมีคุณค่า และเก็บเก่ียวองคค์วามรู้ไวเ้ป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่า ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเหล่าน้ีมีค่าท่ีไม่อาจประเมินได ้   หากองคก์ารใดสามารถกลัน่กรองและตกผลึกองคค์วามรู้  ท่ีไดจ้ากการ
ท างานและประสบการณ์ของพนกังานและขององคก์ารเองไดอ้ย่างดี ก็จะท าให้มีศกัยภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งทาง
ธุรกิจและขณะเดียวกนัก็เป็นการพฒันาสังคมให้กา้วสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อีกดว้ย(วีระวฒัน์  ปันนิตามยั, 2540)  
จนปัจจุบนัน้ี  แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก  และมีการประยุกต์ใชไ้ม่
เพียงแต่ในหน่วยงานทางธุรกิจเท่านั้น  หากแต่น าไปใชใ้นแวดวงการศึกษา  การทหาร  ศาสนา  และอ่ืนๆ อีกดว้ย 
  องค์กรเรียนรู้  เป็นกระบวนการในการพฒันาการท างานอย่างต่อเน่ือง มีการสืบทอดวฒันธรรมใน             
การให้พนักงานไดแ้สดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ และมีการถ่ายทอดเช่ือมโยงไปยงัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดการซึมทราบและน าไปประยุกต์ใช้ อนัจะน ามาซ่ึงผลการท างานและระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องมีพนักงานท่ีทุ่มเทให้กับการท างานแล้ว ยงัต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรมของ                   
การเรียนรู้ร่วมกนั การช่วยเหลือกนัและสุดทา้ยองคก์ารจะตอ้งมีระบบ ในการน าองคค์วามรู้ต่าง ๆ มาตกผลึกเป็น
ขององคก์ารโดยเฉพาะ ซ่ึงการด าเนินการให้เกิดขึ้นไดน้ั้น ส่ิงท่ีองคก์ารจะตอ้งสร้างให้มีและสนบัสนุนให้เป็นไป
อย่างถาวรนั้น  เชนเก (2006 ) ไดน้ าเสนอแนวทางพ้ืนฐานท่ีจะท าให้เกิดองคก์ารเรียนรู้ท่ีเรียกว่าวินยั 5 ประการ 
(The Fifth Discipline) อนัไดแ้ก่ 
               1. ความเป็นเลิศของบุคคล (Personal Mastery) บุคคลในองค์การนั้นนับรวมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติัการ ซ่ึงตอ้งท างานร่วมกนั มีการส่งต่อผลของการท างานร่วมกนั ซ่ึงหากมีการเช่ือมโยงกนัเป็นทีมท่ีดี ก็จะ
ได้ผลการท างานท่ีดีกว่าการท างานคนเดียว และหากได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทั้งเก่งและฉลาดมา
ร่วมงาน นั่นย่อมตอ้งไดผ้ลการท างานท่ีดีย่ิงกว่า แต่ในหลายคร้ังการร่วมกนัท างานเป็นทีม จากหน่ึงบวกหน่ึง              
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ซ่ึงตอ้งไดเ้ท่ากบัสอง หากเป็นทีมท่ีดีมีการสังเคราะห์งาน (Synthesis) ก็จะไดเ้ป็น สาม ส่ี หรือมากกว่านั้น แต่ถา้
เป็นทีมท่ีไม่ดีมีการเอาเปรียบกนั (Social Floating) ก็จะไดผ้ลการท างานท่ีต ่ากว่าหน่ึงก็ได ้ท าอยา่งไรจึงจะไดที้มท่ี
ดี นัน่ก็คือการพฒันาบุคคลให้มีความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ซ่ึงไม่มีใครสามารถบงัคบัให้เป็นเช่นนั้นได ้ 
            2. แบบแผนความคิด (Mental Model) เป็นการส่งผ่านของความเป็นเลิศของบุคคลในช่วงเวลานั้นๆ โดยมี
การสร้างแบบแผนความคิดท่ีชดัเจน องคก์ารจะตอ้งช้ีน าให้พนกังานมีแบบแผนความคิดในการท างานท่ีเป็นไป
ในทางเดียวกนั และน าไปสู่ความเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์ารอยา่งถูกตอ้ง โดยผา่นกระบวนการจดัการท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ 1) การให้โอกาส (Opportunity) 2) การพฒันาสินคา้ใหม่ (Newest product development) 3) การเขา้สู่ภาวะ
โลกาภิวตัน์ (Globalization) องค์การจะต้องเร่งเร้าให้พนักงานตระหนักถึงภาวะโลกาภิวตัน์ เพื่อให้เข้าใจถึง                 
การเปล่ียนแปลงต่างๆเช่น การหลัง่ไหลของกระเสขอ้มูลข่าวสาร การด าเนินการตามกฎระเบียบขององค์การ
การคา้โลก ท่ีอาจส่งผลต่อองคก์ารและตวัพนกังานเอง เพ่ือให้เกิดแบบแผนความคิดท่ีมุ่งมัน่และมีความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆ โดยไม่เกิดความคิดทอ้ถอยและถอนตวัจากไป   
               3. การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) องคก์ารจะตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ารและส่ือสาร
ลงสู่พนักงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน อนัจะเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันของทั้งหมดท่ีจะกระท า
ร่วมกนั เพื่อให้องคก์ารประสบความส าเร็จ วิสัยทศัน์ขององคก์ารจะตอ้งมีความชดัเจน เป็นรูปธรรมและเกิดจาก
การประเมินศกัยภาพขององค์การในด้านๆ รวมถึงอนาคตท่ีวางไว ้โดยมีการร่วมกันวางวิสัยทัศน์ของเหล่า
ผูบ้ริหารและน ามาประกาศใช้อย่างจริงจงั สร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งความพร้อมเพรียงในการรับรู้วิสัยทัศน์
ร่วมกนั และมีการน าไปปรับให้ผสมกลมกลืนกบัวิสัยทศัน์ส่วนตวั ของแต่ละคน(Vision Integrate) 
               4. การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) เป็นกระบวนการส าเร็จรูปท่ีกระท าไดย้ากย่ิง เน่ืองจาก
บุคคลท่ีจะมาเขา้ร่วมทีมต่างมีความเป็นเลิศของแต่ละคน และมีความทะนงตน มีความยึดมั่นในตนเอง มีทิฐิ            
ขาดความเช่ือถือและนบัถือซ่ึงกนัและกนั องคก์ารโดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสร้างให้เกิดทีมขึ้นมาให้ได ้และร่วมกบั
การสร้างภาวะผูน้ าให้แก่ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ในการน าทีมเพ่ือการร่วมประสานกนัของทีม (team cooperation) 
และเกิดเป็นทีมอจัฉริยะท่ีมีศกัยภาพสูงขึ้นได ้แต่นัน่ตอ้งเกิดการการให้ความรู้ การช่วยเหลือของบุคคลท่ีเป็นผูน้ า
กลุ่ม และการให้ค  าปรึกษาของผูรู้้ต่างๆ ในการเสริมสร้างทีม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้วฒันธรรมองคก์าร 
(Cultural Learning) การสร้างทีมอยา่งเป็นรูปธรรม (Teaming Process)  
               5. ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) องคก์ารตอ้งสร้างให้ทุกฝ่ายทั้งในระดบับุคคลและระดบัทีม
เขา้ใจในระบบขององคก์าร โดยธรรมชาติไม่ว่าผ่านการปรับปรุงองคก์ารมากคร้ังเพียงใด แต่ก็ยงัคงจะมีระบบซ่ึง
ซ้อนทบักนัและท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพได ้แต่อย่าหยุดเม่ือเป็นปัญหาของระบบ เน่ืองจากระบบเป็น    
ส่ิงท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้โดยอาศยัการสร้างคนให้มีแนวคิดท่ีเขา้ใจในวิธีการของระบบ นั่นคือรู้ถึงตวัตนท่ี
แทจ้ริงและภาพลวงของระบบ ซ่ึงจะน าไปสู่การคิดอยา่งเป็นระบบในการที่จะด าเนินการผ่านระบบที่เป็นอยู่ไปสู่
ระบบใหม่ให้ได ้แต่บุคคลท่ีจะเขา้ใจในระบบก็จะตอ้งเป็นคนท่ีคิดอย่างเป็นระบบเช่นกนั การฝึกฝนให้คิดอย่าง
เป็นระบบเป็นส่ิงท่ีกระท าไดผ้่านการเรียนรู้และการฝึกฝนทกัษะในการใชค้วามคิด การหาเหตุผล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในการท างานและชีวิตประจ าวนั 

จะเห็นไดว่้า องคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น  เกิดจากการจดับรรยากาศ กระบวนการ เง่ือนไข และฝึกทกัษะ 
ให้บุคลากรเป็นบุคคลเรียนรู้  โดยยึดหลกัส าคญั 5 ประการตามแนวคิดของ Senge คือ การคิดเชิงระบบ การพฒันา
ความเช่ียวชาญในการสร้างพลงัแห่งตน แบบจ าลองความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการเรียนรู้เป็นทีม                 
หลกั 5 ประการน้ีเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อาศยัพลงัแห่งการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พลงัแห่งการมอง
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ภาพรวม  มองความเช่ือมโยง  มองความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเป็นพลวตั  มองอนาคต  มองเชิงบวก  มองเห็น
สภาพความเป็นจริง  มองแบบไม่ยึดติด มองท่ีประโยชน์หรือความมุ่งมัน่เพ่ือส่วนรวมหรือคุณค่าอนัย่ิงใหญ่  และ
อาศัยพลังแห่งทักษะของการเรียนรู้ร่วมกัน การเปล่ียนสภาพหรือส่ิงท่ีดูเสมือนเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาให้
กลายเป็นจุดแขง็ เป็นโอกาสหรือพลงั  แนวคิดในการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้น้ี  จึงครอบคลุมทุกระดบัตั้งแต่
ปัจเจกบุคคลไปจนทั่วทั้งองค์กร  โดยมีเป้าหมายและระบบการท างานร่วมกัน  ซ่ึงถือเป็นกระบวนการใน                     
การเรียนรู้  อนัจะน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้นัน่เอง 

 

4. แนวคิด “สงฆ์” ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Sangha as Learning Organization) 
 เม่ือพิจารณาในแง่ประวติัความเป็นมาแลว้  จะพบว่า  องคก์รสงฆ์นั้น  เป็นองคก์ารจดัตั้งท่ีมีอายยืุนยาว
ท่ีสุดในโลก (พระธรรมปิฎก, 2539)  นัน่คือ องคก์รสงฆท่ี์พระพุทธเจา้ทรงตั้งมา 2,500 กว่าปีนั้น  มีประวติัศาสตร์
ท่ียาวนาน  และมีระบบการจดัตั้งท่ียอดเย่ียม  ในท่ีน้ีจึงจะศึกษาถึงแนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัสงฆท่ี์จะเช่ือมโยงกบัการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สมยัใหม่ 
 เป็นท่ีทราบกนัว่า สังฆะหรือสงฆ์ถือก าเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัขึ้น 15 ค  ่า  เดือน 8 ก่อนพุทธศกัราช 
45 ปี  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  แขวงเมืองพาราณสี  เม่ือพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาช่ือธัมมจกั
กัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์  หลังจากท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลง  อัญญาโกณฑัญญะ                            
หน่ึงในปัญจวคัคียไ์ดด้วงตาเห็นธรรม (ธมัมจกัษุ) และไดทู้ลขออุสมบทกบัพระพุทธองค ์และไดก้ลายเป็นภิกษุสงฆ์
องคแ์รกในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงท าให้พระพุทธศาสนาในฐานะองคก์รมีองคป์ระกอบครบถว้นเป็นพระรัตนตรัย  
คือ พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ ์ เหตุการณ์น้ีจึงถือไดว่้า  เป็นการถือก าเนิดขององคก์รทางพระพุทธศาสนา
เป็นคร้ังแรก 
 ค าว่า  สังฆะ  หรือ สงฆใ์นพระพุทธศาสนา  จึงหมายถึง ชุมชน  บริษทั  (assembly)  แห่งสาวกของ
พระพุทธเจา้  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2  ประเภท (Phra Dhammapitaka, 2003) คือ 

1) อริยสงฆ์หรือสาวกสงฆ์ ( the Noble Sangha or the community of noble disciple) หมายถึง  
สาวกของพระพุทธเจ้าผูบ้รรลุมรรคผลตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับสูงสุด  ซ่ึงมี  4  ระดับ คือ พระโสดาบัน                    
พระสกทาคามี  พระอนาคามี  และพระอรหนัต ์

2) สมมติสงฆห์รือภิกษุสงฆ ์( the Conventional Sangha or the community of Bhikkhus or Monks) 
ซ่ึงแปลตามตวัอกัษรว่า สงฆโ์ดยสมมติ  หมายถึงกุลบุตรผูเ้ขา้มาบวชเป็นภิกษุ  ยงัเป็นปุถุชนมีกิเลสเช่นสามญัชน
ทัว่ไป  แต่ปฏิบติัเพ่ือความสะอาด  สว่าง  สงบแห่งจิตใจ  สมมติสงฆ์น้ีก าหนดจ านวน  4  รูปขึ้นไป  ซ่ึงสามารถ
ประกอบสังฆกรรม  ซ่ึงเป็นกิจขององคก์รได ้ โดยมีพระวินยัเป็นกรอบส าคญั 

ข้อแตกต่างระหว่างสงฆ์ 2 ประเภทน้ี คือ อริยสงฆ์หรือสาวกสงฆ์  มิได้จ ากัดเพศว่า เป็นภิกษุหรือ
คฤหสัถ ์ แต่มุ่งหมายเอาบุคคลผูมี้คุณภาพทางจิตใจท่ีบริสุทธ์ิขึ้นตามล าดบัทั้ง 4 ประการดงักล่าว ส่วนสมมติสงฆ์
นั้น หมายเอาเฉพาะผูท่ี้ถือเพศบรรพชิตและในองคก์รไดก้ าหนดว่า ตอ้งมีจ านวน 4 รูปขึ้นไปเท่านั้น โดยอาจจะ
เป็นปุถุชนธรรมดาหรือพระอริยบุคคลระดบัใดระดบัหน่ึงดงักล่าวมาก็ได ้  

 

5. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งองค์กรสงฆ์ 
 องคก์รทุกองคก์รท่ีมีในโลกน้ี  ย่อมตั้งขึ้นดว้ยวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 ประการน้ี  คือ เพ่ือ
สร้างคุณค่าท่ีสังคมปรารถนา  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนและกลุ่มต่างๆ  ในองคก์รและ
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สังคม   และเพ่ือความด ารงอยู่และความเจริญขององคก์รนั้น ๆ (สมคิด บางโม, 2538 )  เม่ือพิจารณาจากการจดัตั้ง
องคก์รสงฆ์ของพระพุทธองคจ์ะเห็นไดว่้า  พระองคไ์ดท้รงมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะให้ประชาชนไดพ้ฒันาตนเอง
ให้มีความสุข  โดยผ่านองค์กรสงฆ์เป็นแบบอย่างส าคญั  โดยให้ทุกคนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกทั้งแบบอริยสงฆ์เป็น
ส าคญั  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ   พระองคท์รงตอ้งการให้โลกน้ีเป็นชุมชนหรือองคก์รของพระอริยะหรือคนท่ีพฒันา
ตนแล้ว  การท่ีจะให้บุคคลได้เข้าสู่ภาวะแห่งการพฒันาดังกล่าวได้นั้น  จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรท่ีเป็น
รูปธรรม  พระองคจึ์งทรงตั้งองคก์รสงฆ์ คือ สมมติสงฆ์ขึ้นมา  ซ่ึงมีหน้าท่ีและภารกิจหลกัคือ การฝึกฝนอบรม
บุคคลให้ไดรั้บการพฒันาตนเองแลว้ออกไปส่ังสอนธรรม  หรือพฒันาประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ  ทุกหมู่เหล่าทุกวรรณะ  
ทุกเพศ  และทุกเช้ือชาติให้ไดพ้ฒันาตนเองจนกลายเป็นพระอริยะหรืออริยสงฆ ์ ภิกษุสงฆท่ี์ทรงตั้งขึ้นมา  จึงเป็น
การจดัตั้งองคก์รท่ีเป็นรูปนยั (formal organization) ตามความหมายในทางสังคมวิทยา   ท่ีมีการก าหนดภารกิจท่ี
ชดัเจน คือ ความพยายามในการน าประชาชนให้เขา้ถึงประโยชน์หรือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาในระดบัต่างๆ  
ตั้ งแต่ประโยชน์ท่ีจะพึงได้รับในเบ้ืองต้นหรือในปัจจุบัน  จนถึงประโยชน์ท่ีจะพึงได้รับในภายหน้า  และ
ประโยชน์สูงสุดคือ พระนิพพาน  
  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (goal) ขององคก์รสงฆ์ในเบ้ืองตน้  จะเห็นไดจ้ากคราวท่ีพระพุทธองคท์รง
ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาคร้ังแรกให้จาริกไป  เพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอนัมาก  เพื่อ
อนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษยท์ั้งหลาย 
 การส่งพระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาน้ี  ถือไดว่้า  เป็นการมอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
(responsibility)  ในการท างานให้แก่สมาชิกในองคก์รเป็นคร้ังแรก  และยงัไดท้รงวางแผนและแนวทางในการ
ด าเนินการไวอ้ีก  คือ “อย่าไปทางเดียวสองคน  และจงแสดงธรรมอนังามในเบ้ืองตน้  งามในท่ามกลาง  และงาม
ในท่ีสุด”   ส่วนพระพุทธองคไ์ดท้รงเสด็จจาริกไปยงัอุรุเวลาเสนานิคม  แควน้มคธ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเจา้ส านกัท่ีมี
ช่ือเสียง  จนกระทัง่วนัเพญ็เดือน 3  พระองคไ์ดท้รงประชุมพระอรหันตสาวกจ านวนทั้งหมด 1,250 องค ์ ซ่ึงลว้น
แต่เป็นผูท่ี้พระพุทธองค์ทรงให้การอุปสมบท  เรียกการประชุมคร้ังน้ีว่า จาตุรงคสันนิบาต  คือ การประชุม
ประกอบดว้ยองค ์4  และในการประชุมคร้ังน้ี  พระพุทธองคไ์ดท้รงประทานโอวาทปาฏิโมกข ์ หรือหลกัค าสอน
ส าคญั ซ่ึงสรุปไดเ้ป็น 4 ประเด็น  คือ 

1) เป้าหมายหรืออุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนา  คือ พระนิพพาน 
2) หลกัการส าคญัของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ท าความชั่วทั้งปวง  การบ าเพ็ญแต่ความดี  และ                   

การช าระจิตใจให้ผอ่งใส 
3) คุณสมบติัของผูเ้ผยแพร่พระพุทธศาสนาคือ ตอ้งไม่ว่ากล่าวร้าย  ไม่ท าร้ายคนอื่น  เคร่งในระเบียบ

วินยั  ไม่เห็นแก่กิน  ชอบสงดัวิเวก หมัน่ฝึกอบรมจิตใจ 
4) วิธีการเผยแผ ่ ตอ้งใชค้วามอดทน (ขนัติ)  ไม่ท าร้าย  ไม่เบียดเบียนคนอื่น 
การประชุมคร้ังน้ี  ถือไดว่้า  เป็นการก าหนดอุดมการณ์หรือปรัชญาและวิสัยทศัน์ขององคก์รให้ชดัเจน  

นัน่ คือ พระนิพพาน เพ่ือให้สมาชิกในองคก์รสงฆไ์ดถื้อเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกนัในการท่ีจะกระท าการเพ่ือ
เผยแพร่  โดยมีหลกัการส าคญั คือ การไม่ท าความชัว่  การท าความดี  และการช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ  พร้อมกบัได้
วางกรอบในการปฏิบติัให้เหมือน ๆ  กนั  ทั้งน้ี  เพราะสงฆ์มีความหลากหลายและมีพ้ืนฐานทางสังคมท่ีแตกต่าง
กัน  จึงเป็นการสมควรท่ีองค์กรจะไดมี้แนวทางในปฏิบติัร่วมกันเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และด าเนินการใน
แนวทางเดียวกนั   
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ส่วนรูปแบบในการด าเนินชีวิตของสมาชิกในองค์กรสงฆ์นั้น  ได้ทรงวางไวก้ว้างๆ  คือ การถือ
พรหมจรรย ์ เพ่ือให้เขา้ถึงเป้าหมายคือ พระนิพพาน  ซ่ึงรูปแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสังคมอินเดียในสมยั
นั้น  เพราะพวกพราหมณ์ก็ถือกนัอยูก่่อนแลว้  แต่มีเป้าหมายอยูท่ี่การเขา้ถึงพระพรหม  พระพุทธองคไ์ดท้รงน ามา
แต่เพียงรูปแบบ  โดยทรงเปล่ียนเน้ือหาสาระใหม่ท่ีเป็นของพระองคเ์ขา้ไป   

มีขอ้ท่ีน่าสังเกตว่า ในองคก์รสงฆใ์นระยะเร่ิมแรกนั้น ระเบียบของสมาชิกจะเป็นไปในลกัษณะหลวม ๆ  
ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายนัก  นั่นคือ  มีเพียงการให้ถือนิสัย 4 และอกรณียกิจ  4 เท่านั้น เพราะผูท่ี้เขา้มาเป็น
สมาชิกในระยะแรกๆ  น้ีมีความมุ่งมัน่อยา่งเตม็เป่ียมอยูแ่ลว้  อยา่งไรก็ตามมีขอ้ท่ีน่าสังเกตว่า ระเบียบต่าง ๆ ท่ีวาง
ไวน้ี้  เป็นการวางกรอบอย่างกวา้งๆ  เท่านั้น ดงันั้น ระเบียบวินัยขององค์กรสงฆ์ในระยะแรกจึงยงัไม่มีความ
จ าเป็น  ต่อเม่ือมีผูมี้ความตอ้งการจะเขา้มาสู่องคก์รสงฆม์ากขึ้น  จึงมีความจ าเป็นในการออกระเบียบและพระพุทธ
องคก์็ทรงไดม้อบหมายอ านาจให้บคุคลอื่น ๆ  ไดด้ าเนินการกนัเอง โดยจะเห็นไดจ้ากการถ่ายโอนอ านาจในการรับ
บุคคลเขา้สู่องคก์ร โดยวิธีการบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทา  และวิธีการแบบญติัจตุตถกรรมวาจา  และมีการออก
กฎเกณฑท่ี์ชดัเจน  อนัเรียกไดว่้า  เป็นพระวินยั   และต่อมาเป็นท่ีชดัเจนมากย่ิงขึ้นว่า  มีผูป้ระสงคเ์ขา้มาสู่องคส์งฆ์
มากย่ิงขึ้น  โดยท่ีบางคนก็มีจิตใจท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้มา และบางคร้ังก็มีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง  พระพุทธ
องคจึ์งทรงวางกรอบคือบญัญติัสิกขาบทตามความผิดท่ีเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ  ดงัมีบนัทึกไวใ้นพระวินยัปิฎก
เป็นหลกัฐานส าคญั โดยการบญัญติัพระวินยั  พระพุทธองคไ์ดท้รงวางวตัถุประสงคใ์นการบญัญติัพระวินยัทกุคร้ัง  
กล่าวในลกัษณะการจดัตั้งองคก์รในปัจจุบนัน้ีว่า  เป็นการจดัวางจรรยาบรรณในองคก์รนัน่เอง  

การบญัญติัพระวินยั จึงเป็นการจดัสภาพให้เอ้ือโอกาสและเก้ือหนุนให้สมาชิกในองคก์รทุกคนสามารถ
พฒันาไปสู่ความมีชีวิตท่ีดีงาม  และเกิดประโยชน์สุขท่ีสูงขึ้นไป  รวมทั้งประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ส่วนรวม คือ 
พระสงฆ์ทั้งหมดและประชาชนทั้งปวง  กล่าวโดยสรุปไดว่้า  พระวินยัท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงวางไวน้ั้น  มีคุณค่า
ในทางสังคมเป็นอยา่งมาก  กล่าวคือ  เป็นอายุของพระพุทธศาสนาท่ีจะช่วยให้พระพุทธศาสนาสามารถสืบต่อไป
ได ้ เป็นดา้ยร้อยเรียงลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนไวใ้นกรอบเดียวกนั  เป็นการสร้างสรรคอ์งคก์รสงฆ์และ
สังคม  เป็นหลกัประกนัให้บุคคลไดรั้บผลแห่งการประพฤติดีปฏิบติัชอบ  และเป็นการสร้างสรรคสั์งคมให้เป็น
สังคมแห่งความดีงาม  
 นอกจากน้ีแลว้  ยงัมีการก าหนดให้สมาชิกในองคก์รสงฆไ์ดมี้ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร
สงฆ์และชุมชน  โดยปฏิบัติต่อกันและกันด้วยหลักสาราณียธรรม (conditions leading to mutual recollection)                   
10  ประการ  อนัเป็นหลกัธรรมท่ีจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนั  และก่อให้เกิดความสามคัคี 

หลกัสาราณียธรรม  6 ประการน้ี  จึงเป็นหลกัจริยธรรมในองค์กร  ท่ีจะกระท าให้เป็นท่ีรัก ให้เป็นท่ี
เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกนั เพื่อความพร้อมเพรียงกนั  เพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของสมาชิกในองคก์ร  อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือในองคก์ร  นอกจากน้ีแลว้  ยงัมีหลกัธรรมท่ีจะช่วยให้
องคก์รด าเนินไปดว้ยดี  โดยก าหนดให้สมาชิกไดร่้วมมือกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงหลกัธรรมน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
จะน าองคก์รไปสู่ความเจริญโดยฝ่ายเดียว  เรียกว่า หลกัอปริหานิยธรรม 7 ประการ สาระส าคญัของอปริหานิยธรรม 
ทั้ง 7 ประการน้ี  อยู่ท่ีสมาชิกในองคก์รจะไดเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั  ซ่ึงจะท าให้เกิดศกัยภาพทางสติปัญญา อนัจะ
น าไปสู่การตดัสินใจและด าเนินงานร่วมกนั  และน าไปสู่ความเจริญงอกงามไพบูลยข์ององคก์รในท่ีสุด  ดงันั้น               
ถา้หากสมาชิกในองคก์รไดป้ฏิบติัตามหลกัดงักล่าวน้ี  “ก็พึงหวงัความเจริญไดแ้น่นอน  ไม่พึงหวงัความเส่ือมเลย
เพียงนั้น” 
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 องคก์รสงฆจึ์งมีสาระส าคญั คือ มีพระวินยัเป็นรากฐานส าคญั  เป็นเคร่ืองมือควบคุมสงฆห์รือองคก์รให้
คงรูปอยูไ่ดด้ว้ยความสมคัรสมานสามคัคี  เป็นพลงัหน่ึงเดียว (กลัยาณมิตร)  อนัเป็นเน้ือหาขององคก์รสงฆ ์ เพราะ
พระสงฆ์ประกอบดว้ยบุคคลท่ีเป็นกลัยาณมิตร  สงฆ์จึงเป็นแหล่งกลัยาณมิตร  ท่ีคนในสังคมจะตอ้งเขา้พบหา  
แลว้ไดรั้บประโยชน์  เป็นตวัช่วยมนุษยใ์ห้เขา้ถึงสาระคือ ธรรมะ และมาร่วมกนัเป็นสมาชิกของสงฆต์่อๆ ไปดว้ย  
  จะเห็นไดว่้า พระพุทธศาสนาถือการพฒันาบุคคลให้มีคุณธรรมนั้น เป็นเน้ือในหรือเน้ือแทข้ององคก์ร 
และเป็นระดบัเบ้ืองตน้ท่ีสุดท่ีจะตอ้งพฒันา  ปัจจยัแห่งความกา้วหน้าและความส าเร็จขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพและศกัยภาพของบุคคลในองคก์รเป็นส าคญั  ในปัจจุบนั ท่ีองคก์รต่าง ๆ  เน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และเน้นการพฒันาบุคลากรจึงเป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกนั  เม่ือในระดบับุคคลไดรั้บการพฒันาแลว้  ก็จะ
ช่วยให้องคก์รกา้วไปสู่ความมัน่คงและส่งผลถึงความอยู่ดีมีสุขของสังคมโดยส่วนรวมดว้ย  องคก์รจึงมีบทบาท
ส าคญัทั้งต่อการพฒันาบุคคลและสังคมดงักล่าวมา  และแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัการบริหารสมยัใหม่ท่ีเร่ิมหันมา
เน้นการพฒันาบุคลากรจากดา้นในท่ีสุด  ออกมาสู่ดา้นนอก  คือ เร่ิมจากจิตใจ  วิธีการคิดของบุคคล  ออกมาสู่      
การปฏิบติัและบุคลิกภาพ  แลว้จึงกา้วออกมาสู่การพฒันาในระดบัองคก์รและระดบัสังคมต่อไป  
 

6. สงฆ์ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดตั้งองค์กรสงฆ์ขึ้นมา เพ่ือเป็นสังคมหรือชุมชนแห่งการพฒันาบุคคล  และเป็นสังคมตัวอย่าง
ดงักล่าวมานั้น  โดยการเปิดรับบุคคลจากทุกชนชั้นวรรณะเขา้มาเป็นสมาชิก  ถือไดว่้า  เป็นการเปิดโอกาสให้               
ทุกคนไดเ้ขา้มารับการฝึกฝนและพฒันาตนเอง  โดยการเรียนรู้และพฒันาตนเองทั้งในทางดา้นพฤติกรรม (ศีล)  
จิตใจ (สมาธิ)  และความรู้ความเขา้ใจ(ปัญญา)  โดยอาศยัหลกัธรรมหรือกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า 
ไตรสิกขา  โดยนัยน้ี  จึงถือไดว่้า  สงฆ์เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning  Organization) หรือเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Community) อยา่งแทจ้ริง 
 นอกจากตวัหลกัธรรมท่ีเป็นหลกัในการพฒันาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้แลว้  ยงัมีวิธีการอื่นๆ  ท่ีเป็น                   
ตวัส่งเสริมการเรียนรู้หรือเป็นส่ือ  การส่ือสาร (communication) ในองค์กร  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการส่ือสารแลว้    
ยงัเป็นการพฒันาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้  และเป็นหลกัจริยธรรมส าคญัในการให้บุคคลไดอ้ยูร่่วมกนัดว้ยดีอีกดว้ย 
(ประเวศ วะสี, 2540)   นัน่คือ  การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การประกอบพิธีส าคญัต่างๆ  และการส่ือสารเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้  เช่น การออกรับบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์  ซ่ึงในพุทธประวติัจะพบว่า  การออกรับ
บิณฑบาตของพระพุทธองคแ์ละพระสาวกนั้น   ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่สมาชิกภายนอกองคก์รสงฆเ์ป็นอยา่งมาก   
นอกจากน้ี  ยงัมีวิธีการเทศน์  การออกส่ังสอนประชาชนตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ  การร่วมกนัประชุมในวนัอุโบสถเป็น
ตน้  ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ี  ไดก้ลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัของบุคลากรในองคก์รสงฆ์  และร่วมกบั
บุคคลภายนอก  
 ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดในฐานะท่ีสงฆเ์ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ก็คือบทบาทของพระพุทธเจา้ ซ่ึงถือว่า  
เป็นผูน้ าองค์กรท่ีไม่เพียงแต่จะเป็นผูน้ าองคก์รไปสู่ทิศทางท่ีตอ้งการ  หากแต่ย ังมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
สังคมอีกดว้ย  ผูน้ าในองค์กรจึงมีความส าคญัในฐานะเป็นบุคคลท่ีจะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายไดม้าอยู่
ร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันหรือร่วมกันท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ไปสู่จุดหมายโดยสวสัดิภาพ ผูน้ าใน
องคก์รจึงมีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ในหลาย ๆ ดา้น พระพุทธองคใ์นฐานะผูน้ าและผูบ้ริหาร
องคก์รสงฆ ์ ทรงเพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัความเป็นผูน้ าทั้งภายในและภายนอก  
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 บทบาทของพระพุทธองคใ์นแง่ของการจดัการองคก์รและบริหารองคก์รสงฆ ์ นอกจากพระองคจ์ะทรง
เป็นแบบอยา่งของสมาชิกในองคก์รแลว้  บทบาทในการบริหารและจดัการท่ีแทจ้ริงของพระองคก์็คอื  ทรงช่วยให้
มิติต่าง ๆ  มาเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งสมดุล  โดยทรงเป็นผูป้ระสานคนกบังาน  คนกบัคน  คนกบัธรรมชาติ  โดยทรง
น าความจริงออกมาจดัตั้ง  วางระบบแบบแผน  ก าหนดโครงสร้าง  กระบวนวิธีการวางกฎกติกาเก่ียวกบังาน  และ
คนท่ีจะให้ปฏิบติัการของมวลมนุษยใ์ห้เป็นเหตุเป็นผลในธรรมชาติ  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ  พระองคท์รงเป็น
ผูป้ระสานเช่ือมโยงสาระ คือ ความเป็นจริงในธรรมชาติกบัรูปแบบกระบวนการปฏิบติัของมนุษย ์ หรือทรงเป็น
นกับริหารกฎมนุษย ์ ให้ออกมาเป็นผลตามกฎของธรรมชาตินัน่เอง การจดัตั้งองคก์รสงฆจึ์งเป็นการจดัวางระบบ
การเรียนรู้ของมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งและประสานเขา้กบักฎธรรมชาติ   ก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างมนุษย ์ ธรรมชาติ  
และสังคม  ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืน 
 

7. การบูรณาการแนวคิดเร่ืองสงฆ์กบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ในปัจจุบนั  ท่ีองคก์รไดพ้ฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นบ่อ
เกิดภูมิปัญญาตะวนัออกท่ีสามารถจะให้ค  าตอบได ้ ทั้งในเร่ืองการพฒันาบุคคล  การพฒันาองคก์ร และการพฒันา
สังคม   หลกัธรรมต่าง ๆ  ในพระพุทธศาสนาจึงสามารถน ามาบูรณาการเขา้กบัการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ 
เพราะหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามีพ้ืนฐานอยู่ท่ีการพฒันาบุคคลทั้งในระดบัจิตใจและในระดบัชุมชนและ
สังคม การบูรณาการแนวคิดเร่ืองสงฆใ์นฐานะองคก์รแห่งการเรียนรู้   จึงมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 

1) การบูรณาการองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น  ตอ้งบูรณาการในระดบับุคคลก่อนเป็นส าคญั  โดยตอ้ง
มุ่งเน้นให้พฒันาในมิติทางดา้นจิตใจ  ซ่ึงเป็นแก่นส าคญัของมนุษย ์ เม่ือพฒันาในระดบัจิตใจแลว้  จึงเช่ือมโยง
ออกมาในระดับพฤติกรรม  คือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลกับองค์กรหรือบุคคลอื่นๆ  ในองค์กร  แล้วจึงขยาย
ออกมาเป็นสังคม (ตามหลกัพระรัตนตรัย  คือ จากมนุษย ์ สู่ธรรมชาติ  และสังคม) 

2) องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น คือ  องค์กรท่ีประกอบดว้ยบุคคลแห่งการเรียนรู้  (Learning Person) คือ 
พระเสขะ  ตอ้งศึกษาและเรียนรู้ในทุกมิติ  ซ่ึงจะตอ้งพฒันาจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน  แลว้จึงจะ
พฒันาในการท่ีจะออกไปสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น  ก็คือ 
องคก์รแห่งการต่ืนรู้ (Awakening Organization)  

3) องค์กรแห่งการเรียนรู้  มองจากมิติขององค์กรสงฆ์แล้ว  จะต้องพฒันาไปสู่การเช่ือมโยง และ
ประสานกบัทุกมิติในสังคม  และสอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติเป็นส าคญั องคก์รในปัจจุบนั  จึงตอ้งตระหนกัในมิติ
ดงักล่าวดว้ย 
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แนวคิดในการบูรณาการแนวความคิดเร่ืองสงฆ ์ เพื่อพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้จึงเป็นไปตามล าดบั
ดงัน้ี 

 
             การเรียนรู้ระดบับุคคล              การเรียนรู้ระดบัองคก์ร            การเรียนรู้ระดบัสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. บทสรุป 
ความเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั  ก่อให้เกิดการศึกษาและพฒันาในมิติต่าง ๆ อยา่งมากมาย  องคก์รท่ี

มนุษยไ์ดก่้อตั้งและด าเนินมาจนปัจจุบนัน้ี  ก็ไดเ้ปล่ียนไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น  เพ่ือกา้วไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ีแลว้  ผูน้ าองคก์รและผูบ้ริหารองค์กร  
ก็เป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ย  ผูน้ าจึงตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษหลายประการ
ท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสร้างบุคคลให้เกิดการเรียนรู้  ท าหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงประสานคนเขา้กบังานท่ีท า  ประสาน
เขา้กบัสังคมและธรรมชาติ  คุณลกัษณะดงักล่าวน้ี  สามารถประยกุตแ์นวความคิดเร่ืองสงฆใ์นพระพุทธศาสนามา
ใช้พฒันาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได ้ เพราะองค์กรสงฆ์นั้น  จุดมุ่งหมายส าคญัก็คือ การเป็นองค์กรแห่ง       
การเรียนรู้ โดยพระพุทธองค์ทรงตั้งขึ้นมาเป็นแบบอย่างขององค์กรในสังคม  ท่ีมีวิถีชีวิตเฉพาะ(วินัย)  ท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และองคก์รแห่งการเรียนรู้   หัวใจส าคญัของการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ก็คือ การพฒันาบุคคลในองค์กรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เพื่อกา้วไปสู่การพฒันาสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลง เซ้ิง               
มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 ด้านการใช้ค  าและการใช้ภาพพจน์   โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ                           
เก็บรวบรวมขอ้มูลรายการเพลงทั้งหมดของค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก จากเว็บไซต์ยูทูป ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง                  
1 กนัยายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 51 บทเพลง ผูวิ้จยัใช้แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะการใช้ภาษามาเป็นแนวทางใน                 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการใชค้  า พบจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ การใชค้  าส่ืออารมณ์ การใชค้  าสัมผสั 
การใชค้  าซ ้า และการใชค้  าภาษาต่างประเทศ  ส่วนดา้นการใชภ้าพพจน์ พบจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ อุปมา  อุปลกัษณ์  
อติพจน์  บุคคลวตั สัญลกัษณ์และสัทพจน์  ผลการวิจยัคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าบทเพลงในค่าย เซ้ิง มิวสิก เป็นบท
เพลงลูกทุ่งอีสานท่ีมีลกัษณะเด่น มีความแปลกใหม่ดา้นการใชภ้าษา และเน้ือหาท่ีดึงดูดใจผูฟั้ง  ดงันั้น จึงท าให้
บทเพลงในค่ายเพลงเซ้ิงมิวสิกก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูฟั้งเพลงในปัจจุบนั 
 
ค าส าคัญ : วรรณศิลป์  การใชค้  า  การใชภ้าพพจน์   เพลงลูกทุ่งอีสาน  ค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก   
 

ABSTRACT 
This research article aimed to study words and figures of speech of the art of literature in the folk song 

of northeast of Serng Music record label during the year 2018 – 2020. Data was analyzed using qualitative 
research and data collection from all song playlist of record label in YouTube website during the date 1 August, 

mailto:samitchapumma@yahoo.com
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2020 to 1 September, 2020 total 51songs. Used concept about language usage characteristics to be used for data 
analysis. 

The results of the research showed that, four technique of words are employed in the folk song; usage 
of emotional words, usage of rhyme words, usage of  the repetition words, and usage of the foreign language 
words.  With regard to the figures of speech, six categories were found; simile, metaphor, hyperbole, 
personification, symbol, and onomatopoeia.  The results of the research reflected that the song of Serng Music 
record label is folk song of northeast, outstanding characteristic and novelty of language usage and content that 
attract to audiences. So, the songs of Serng Music record label are becoming popular of music listeners at present. 

 
Keywords: The art of literature, words, figures of speech,  folk song of northeast, Serng Music record label 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายและไดรั้บความนิยมมากขึ้นเน่ืองจากเพลงลูกทุ่งสามารถเขา้ถึง 

คนฟังไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทั้งในต่างจงัหวดั และในสังคมเมืองทุกระดบั รวมถึงบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ในปัจจุบนั               
นบัไดว่้าเป็นท่ีนิยม หรืออยูใ่นกระแสสังคมตลอดเวลา ดงัท่ี สันติ ทิพนา (2560 : 11) กล่าวว่าเพลงลูกทุ่งอีสาน คอื 
“เพลงท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตอีสาน สภาพสังคม อุดมคติและวฒันธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลา
การร้องการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลกัษณะเฉพาะให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่งอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสานมี
ความสัมพนัธ์กบัคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั และเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในกลุ่มคนไทยในชนบท เน้ือหาของ
เพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นถึงสภาพสังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีไทย ดงันั้นจึงอาจ
กล่าวไดว่้าเพลงลูกทุ่งอีสานเป็นสมบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติไทย”  

บทเพลงในค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก นับไดว่้าเป็นบทเพลงลูกทุ่งอีสานอย่างชัดเจน สังเกตไดจ้ากผลงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ท่ีไดส้ร้างภาพยนตร์ไทบา้นเดอะซีรีส์  ไทบา้นเดอะซีรีส์ 2.1  และไทบา้นเดอะซีรีส์ 2.2  ท าให้
รายไดจ้ากการท าภาพยนตร์มีรายไดท่ี้มหาศาล และเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองนั้นมียอดผูเ้ขา้ชมในยทููป
มากกว่า 100 ลา้นคร้ัง ท าให้เป็นกระแส และเป็นท่ีรู้จกัในวงการเพลง ดงันั้นทางค่ายเซ้ิง มิวสิก ไดมี้การท าเพลง
ต่อ ๆ มา โดยเน้ือหาของมิวสิกวีดีโอมีการเช่ือมโยงถึงตวัเน้ือเร่ืองในภาพยนตร์ และบทเพลงในค่ายเพลง เซ้ิง                  
มิวสิก แต่ละเพลงมียอดวิวมากถึง 300 ล้านคร้ัง เช่น เพลงกอดเสาเถียง ของ ปรีชา ปัดภัย มียอดการรับชม 
308,454,813 คร้ัง   เพลงมักอ้ายหลายเดอ้ ของ กวาง จิรพรรณ ยอดการรับชม 265,910,085 คร้ัง เพลงทดเวลา
บาดเจ็บ ของ บอย พนมไพร ยอดการรับชม 391,387,684 คร้ัง (สืบคน้จาก : https://www.youtube.com/channel/ 
UCtqBOzg93aIu8V-VgjRdWnA เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2561)  
 จากเหตุผลความส าคญัและความน่าสนใจดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาลกัษณะการใชว้รรณศิลป์
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก จ านวนทั้งส้ิน 51 เพลง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ในดา้นการเขา้ใจ เขา้ถึง บทเพลงลูกทุ่งอีสาน  ตลอดจนเป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่วฒันธรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสานไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใช้วรรณศิลป์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่าย เซ้ิง มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563                 
ดา้นการใชค้  าและการใชภ้าพพจน์ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ราชบัณฑิตสถาน (2554 : 1100) ให้ค  าอธิบายความหมายของ “วรรณศิลป์” ไว้ว่า คือ ศิลปะใน                          
การประพันธ์หนังสือ เช่น ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีท่ีมีวรรณศิลป์สูงส่ง ,  ศิลปะทางวรรณกรรม เช่น                                 
นกัวรรณศิลป์; วรรณกรรมท่ีถึงขั้นเป็นวรรณคดี, หนงัสือท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าแต่งดี 

ช านาญ รอดเหตุภยั (2522 : 70-81) กล่าวว่า การใชค้  าอาจก่อให้เกิดความรู้สึกกระทบกระเทือนอารมณ์
ผูฟั้ง หรือผูอ้่าน ไดท้ั้งความรู้สึก สุข สดช่ืน เศร้า สะเทือนใจ และปลุกเร้าให้เกิดความฮึกเหิม กระตือรือร้นใน             
การท างาน 
 ธเนศ เวศร์ภาดา (2549 : 38-39) กล่าวถึงการซ ้ าค  าไวว่้า การซ ้ าค  า คือ การใช้ค  าเดียวกนักล่าวซ ้ าหลาย
แห่งในบทประพนัธ์หน่ึงบท เพ่ือย  ้าความให้หนกัแน่นขึ้น การซ ้าค  าในแง่วรรณศิลป์มกัจะซ ้าค  าท่ีส าคญั ซ่ึงจะช่วย
สร้างความชดัเจนหนกัแน่นของสารท่ีกวีตอ้งการส่ือ 
 วชัราภรณ์ อาจหาญ (2535 : 103) กล่าวถึง ค าสัมผสั สรุปไดว่้า หมายถึง การเล่นค าท่ีมีเสียงสัมผสั เป็น
กลวิธีการสร้างความไพเราะทางดา้นเสียงโดยตรง กวีหรือผูแ้ต่งท่ีมีความสามารถสูง ยอ่มจะสามารถเล่นค าให้เกิด
ความงามทางดา้นเสียงพร้อม ๆ ไปกบัการสร้างความงามทางดา้นความหมายดว้ย มิใช่เพียง แต่อ่านให้ไดเ้สียง
ไพเราะเท่านั้น 
 สุดารัตน์ บวัศรี (2547 : 77) กล่าวถึง การใชค้  าภาษาต่างประเทศว่า การใชค้  าภาษาต่างประเทศ หมายถึง 
การน าค าของภาษาหน่ึงมาใชใ้นอีกภาษาหน่ึง มี 2 ลกัษณะ คือ ค าท่ีเป็นค าเฉพาะ และค าท่ีเป็นค าทัว่ไป 

วัฒนชัย หมั่นย่ิง (2549 : 18) กล่าวว่า โวหารภาพพจน์ (Figures of Speech) คือ การใช้ถ้อยค าใน                       
การประพนัธ์ท่ีมีความหมายแฝงเร้นอยู่ ซ่ึงก่อให้เกิดพลงัท่ีสามารถบรรยายได้แจ่มชัดขึ้น และสร้างอารมณ์
สะเทือนใจไดดี้ย่ิงขึ้น 
 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขวัญใจ บุญคุ้ม (2559) แบ่งหัวข้อในงานวิจัยเร่ืองวัจนลีลาและบทบาทหน้าท่ีของเพลงลูกทุ่งไว้                          
5 ประเด็น คือ การใชว้จันลีลา การใชค้  าและความหมาย การใชส้ านวนและโวหาร การใชภ้าพพจน์และบทบาท
ของเพลงลูกทุ่ง 

อลิสา เล้ียงร่ืนรมย ์(2549) ศึกษาเร่ืองลีลาภาษาในเพลงลูกทุ่งของสลา คุณวุฒิ ซ่ึงผูวิ้จยัไดแ้บ่งผลการวิจยั
ออกเป็น 2 ส่วน คือผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาและผลการวิเคราะห์ลกัษณะเน้ือหา โดยผลการวิเคราะห์
ลกัษณะการใชภ้าษา แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการใชค้  า  ลกัษณะการใชป้ระโยค  ลกัษณะการใชโ้วหาร 
และลกัษณะการใช้ส านวน  ส่วนผลการวิเคราะห์ลกัษณะเน้ือหา  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เพลงเก่ียวกบั                 
ความรักและความผิดหวงั  เพลงเก่ียวกบัความหลงัและการรอคอย  เพลงเก่ียวกบัคติธรรม ภาษิตสอนใจ  และเพลง
เก่ียวกบัการสร้างสรรค ์สะทอ้นสังคม 
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ปิยะ มณีวงศ ์(2544) แบ่งหัวขอ้การใชโ้วหารในงานวิจยัเร่ืองการเล่าเร่ืองและวัจนลีลาในงานประพนัธ์
เน้ือร้องเพลงไทยสากลของระวี กังสนารักษ์ ออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ อุปลักษณ์ อุปมา สมพจนัย นามนัย                  
ปฏิภาคพจน์ อาวตัพากย ์อติพจน์ อธิพจน์  ปฏิรูปพจน์  บุคลาธิษฐาน  อุทธาหรณ์ และปฏิปุจฉา 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 (1) ขอบเขตของการวิจยั ผูวิ้จยัรวบรวมบทเพลงในค่าย เซ้ิง มิวสิก เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 

สิงหาคม ถึง 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 รวมจ านวนทั้งส้ิน 51 บทเพลง  จากนั้นจึงส ารวจและรวบรวมเอกสาร บทความ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณศิลป์  โวหารภาพพจน์ และลกัษณะการใชภ้าษาในบทเพลง 

 (2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัส ารวจ รวบรวม และสังเคราะห์เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วรรณศิลป์ การใชค้  า การใชภ้าพพจน์ และบทเพลงลูกทุ่งอีสาน 
ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเพลง จ านวน 51 บทเพลง 
ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิ้จัยวิเคราะห์วรรณศิลป์ด้านการใช้ค  า  แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ การใช้ค  าส่ือ

อารมณ์ การใชค้  าสัมผสั การใชค้  าซ ้า และการใชค้  าภาษาต่างประเทศ 
ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิ้จัยวิเคราะห์วรรณศิลป์ดา้นการใช้ภาพพจน์ แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่  อุปมา                 

อุปลกัษณ์  อติพจน์  บุคคลวตั สัญลกัษณ์ และสัทพจน์ 
ขั้นตอนท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาลกัษณะการใชว้รรณศิลป์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลงเซ้ิง มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 
2561-2563 ดา้นการใชค้  า  และดา้นการใชภ้าพพจน์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
 5.1  ด้านการใช้ค า  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การใชค้  าส่ืออารมณ์  การใชค้  าสัมผสั  การใชค้  าซ ้ า 
และการใชค้  าภาษาต่างประเทศ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.1.1 การใช้ค าส่ืออารมณ์  ค าท่ีส่ืออารมณ์ แต่ละค าท่ีน ามาเรียงร้อยเป็นบทเพลงเพื่อถ่ายทอด
ออกมาเป็นน ้ าเสียง ซ่ึงส่ือถึงความรู้สึกทางอารมณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผูฟั้ง เช่น อารมณ์โกรธ โศกเศร้า รัก สนุกสนาน 
และ เยาะเยย้ เป็นตน้ จากการศึกษาพบการใชค้  าส่ืออารมณ์  6 ประเภท ดงัน้ี 

5.1.1.1  ค  าท่ีส่ืออารมณ์ โศกเศร้า เสียใจ ซ่ึงเกิดจากความผิดหวงัในเร่ืองความรัก เช่น 
  ...ภาพความทรงจ าสุดท้ายเม่ือตอนเจา้ลา อา้ยปาดน ้าตาตั้งแต่ม้ือนั้น จนฮอดม้ือน้ี 
  วนัท่ีเฮาเคยมีกนั ยงัท าใจส่ันอยูท่กุนาที วิธีลืมยงับ่มี ยงัลบอิหยงับ่ได.้.. 

    (เพลงทุกการแจง้เตือน ขบัร้องโดย ศาล ศาลศิลป์) 
  ขอ้ความว่า ภาพความทรงจ าสุดท้าย...ปาดน ้าตา ส่ือให้ให้เห็นถึงอารมณ์โศกเศร้า เสียใจ จาก
การท่ีถูกคนรักทอดทิ้ง 
 5.1.1.2  ค  าท่ีส่ืออารมณ์โกรธแคน้ ขุ่นเคือง หมายถึง การใช้ค  าท่ีแสดงถึงความรู้สึกโกรธนั้น 
ซ่ึงมีหลายระดบั ไดแ้ก่ การท าให้โกรธ ไม่พอใจ ความรู้สึกโกรธแต่พยายามระงบัอารมณ์ จะมีการใชค้  าท่ีแสดงถึง
ความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจในลกัษณะรู้สึกโกรธแต่พยายามระงบัอารมณ์และตดัพอ้ต่อว่า เช่น 
  ...ระวังไว้เด้อ อ้ายบ่ได้แช่ง  ยอ้นฮกัยอ้นแพงยา่นเบ่ิงแยงยา่นเจา้เสียใจ 
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 สิบอกตรง ๆ  นิสัยผูช้าย  ม้ือได๋ถา้เขาบ่แคร์... 
      (เพลงขาดของ ขบัร้องโดย โอ๊ต สุธารมย)์ 

  ขอ้ความว่า ระวังไว้เด้อ อ้ายบ่ได้แช่ง แสดงถึงความรู้สึกโกรธ และตกัเตือนให้อีกฝ่ายระวงัตวั 
   5.1.1.3  ค  าท่ีส่ืออารมณ์ ประชดประชนั เสียดสี เยาะเยย้ เป็นค าท่ีใชแ้สดงอารมณ์ต่อ
เน่ืองมาจากอารมณ์โกรธ มีการใชน้ ้ าเสียงท่ีแสดงถึงการประชดประชดั พบการใชค้  าส่ืออารมณ์ ประชดประชนั 
เสียดสี เยาะเยย้ เช่น   

…แคร์คนผูเ้ดียว ถ่ิมไปเสียใจ  เสียดายหาใหม่กะได้ แห่งบ่ตาย … 
(เพลง เก็บสะโพก ขบัร้อง แสงดาว พิมมะศรี) 

  ข้อความว่า เสียดายหาใหม่กะได้ แสดงให้เห็นถึงค าท่ีส่ืออารมณ์ประชดประชัน ท่ีผิดหวงั                
มาจากความรักแลว้ จะหาคนรักใหม่เม่ือไหร่ก็ได ้
 5.1.1.4  ค  าท่ี ส่ืออารมณ์สุข สดช่ืน  หมายถึง ค าท่ีแสดงถึงอารมณ์รักท่ีมีความห่วงใย                          
ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั จนผูฟั้งรู้สึกคลอ้ยตามไปกบับทเพลง เช่น 
  …นอ้งมักอา้ยหลายขอเบอร์แลกไลน์ อยากถามอา้ยว่าอา้ยมีเมียไป่ 
  ถา้ยงับ่มีนอ้งสิจีบเอา  ชนแกว้เบา ๆ โบกมือบ๊ายบาย… 

 (เพลงมกัอา้ยหลายเดอ้ ขบัร้องโดย กวางจิรพรรณ) 
  ค าว่า มัก...จีบ...โบกมือ แสดงถึงค าท่ีส่ืออารมณ์ความสุขจากอาการของคนท่ีเจอความรัก 

5.1.1.5 ค าท่ีส่ืออารมณ์ขบขนั สนุกสนาน ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยสามารถจินตนาการ
ถึงท่วงท่ากิริยาอาการได ้ท าให้ไดรั้บความสนุก ขบขนัไปกบัพฤติกรรม เช่น    

…อา้ยบ่มีสิขี้คร่าน ยามค ่าพอ้ผีผ้าห่ม สิกอดสมยงค ์ …  
(เพลงอา้ยมีสิทธ์ิบ่ ขบัร้องโดย เฟิร์น, ทีม, เกา้) 

  ค าว่า ผีผ้าห่ม แสดงให้เห็นถึงค าท่ีส่ืออารมณ์ขบขนั ท่ีส่ือความหมายสองแง่สองง่าม 
  ข้อความว่า บ่มีมื้อได๋ สิลืมได้เม่ือเฮายังมีกัน  แสดงถึงค าท่ีส่ืออารมณ์อาลยัอาวรณ์ท่ีคิดถึง              
คนรัก 

5.1.1.6   ค าท่ีส่ืออารมณ์สงสาร สร้างความน่าเห็นใจ มกัเป็นค าท่ีแสดงความถ่อมตน ขอร้อง
วิงวอน ให้เห็นใจ พบการใชค้  าท่ีส่ืออารมณ์ สงสาร เห็นใจ และให้อภยั เช่น 

 …หากวนัใดท่ีอา้ยเจ็บช ้า  เจ้าคงนั่งกอดหัวใจอ้าย … 
(เพลงเพียงเจา้ ขบัร้องโดย แจ๋ม พลอยไพลิน ft. ออนเดอะร็อค) 

  ข้อความว่า เจ้าคงนั่งกอดหัวใจอ้าย แสดงให้เห็นถึงค าท่ีสร้างความน่าเห็นใจ ท่ีดูแลรักษา 
ความรักของกนัและกนั 

5.1.2 การใช้ค าสัมผัส  หมายถึง การเล่นค าท่ีมีเสียงสัมผสั เป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะทางดา้น
เสียงโดยตรง ท าให้เกิดความงามทางดา้นเสียงกบัการสร้างความงามทางดา้นความหมายดว้ย มิใช่เพียงแต่อ่านให้
ไดเ้สียงไพเราะเท่านั้น ซ่ึงการเล่นค าท่ีมีเสียงสัมผสัน้ีจะมีทั้งสัมผสัพยญัชนะ และสัมผสัสระ จากการศึกษาพบ 
การใชค้  าสัมผสั 2 ประเภท ดงัน้ี 
 5.1.2.1 การใชค้  าสัมผสัสระ  สัมผสัสระ คือ ค าคลอ้งจองท่ีเกิดจากการใชค้  าท่ีมีสระเดียวกนั 
แต่พยญัชนะตน้ และการสะกดต่างกนั เป็นการสร้างความคลอ้งจอง สละสลวยให้บทประพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ก. ค าเคียง คือ ค าท่ีสัมผสัสระชิดกนัสองค า เช่นค าว่า “ออนซอน” และค าว่า “จอนฟอน” เช่น 
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  ...เจา้บ่ออนซอนบ่เคยเห็นอา้ยอยูใ่นสายตา ม่ือน่ีอยา่มาท าเป็นว่าเจา้นั้นฮ าฮอน 
  อา้ยบ่แม่นจอนฟอนเจา้บ่ตอ้งมาสะออน ปล่อยอา้ยไปตามทางของคนโสด... 

      (เพลงฮลัโหลผูส้าวเก่า ขบัร้อง โดย อา้ยเปเล่)  
 ข. ค าแทรกเอก คือ ค าท่ีสัมผสัสระมีค าอ่ืนคัน่กลางสองค า เช่นค าว่า “ถอน-นอน” และค าว่า 
“เบา-เขา้” เช่น 
  ...แค่ออกมาถอนเกือบไดน้อนร้านเหลา้ ออกมาจ๊ิบเบาเกือบไดเ้ข้าโรงบาล... 
     (เพลงเส่ียงตานอ้ย ขบัร้อง โดย อีด๊ โปงลางสะออน)  
 5.1.2.2 การใชค้  าสัมผสัพยญัชนะ คือ ค าคลอ้งจองท่ีเกิดจากเสียงพยญัชนะตวัเดียวกนั ท าให้
เกิดความไพเราะร่ืนหูนับเป็นความงามทางภาษาท่ีกวีหรือผูป้ระพนัธ์กลัน่กรองและเลือกสรรค าเพื่อให้เกิด
สุนทรียะ ดงัต่อไปน้ี 
 ก. ค าเทียบคู่ คือ ค าสัมผสัพยญัชนะสามค าชิดกนั เช่นค าว่า หลอย ลกั และ ลอบ เช่น 
  ...อา้ยจัง่ไดป๋้าจัง่ไดห้ลอยลักลอบสบตา... 

      (เพลงหายไปส่ือ ๆ ขบัร้อง โดย อนั พิไลพร) 
 ข. ค าแทรกคู่ คือ สัมผสัพยญัชนะโดยมีค าคัน่หน่ึงค า เช่นค าว่า “เคย-คน”  เช่น 
  ...เคยเป็นคนเฉยเมย มาละถืกใจเสยเม่ือไดพ้บเจา้... 

 (เพลงนางเอย ขบัร้อง โดย แจ๋ม พลอยไพลิน)  
5.1.3  การใช้ค าซ ้า  ค าซ ้ า หมายถึง การน าค าหรือวลีท่ีมีตวัสะกด และมีความหมายเหมือนกนัเขียน

เหมือนกนั มาเรียงชิดกนั หรือมีค าอ่ืนคัน่ อาจซ ้ าค  าในวรรคเดียวกนัหรือต่างวรรคก็ได ้การซ ้ าค  าเป็นการย  ้าความ
ให้ขอ้ความมีความหมายหนกัแน่นขึ้น และช่วยให้ขอ้ความสละสลวยเพราะย่ิงขึ้น จากการศึกษาพบการใชค้  าซ ้ า             
2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

5.1.3.1  การซ ้ าค  าและขอ้ความท่ีอยู่ในต าแหน่งชิดติดกนั เป็นการซ ้ าเพ่ือบอกความทัว่ ๆ ไป 
ซ ้าเพ่ือเนน้ย  ้าความหมายให้ชดัเจนขึ้น รวมทั้งซ ้าเพ่ือบอกความถ่ีหรือปริมาณ เช่น 

 ...เมียหมู่ อู้ฮูว เมียหมู่ เมียหมู่ อู้ฮูว เมียหมู่ อู้ฮูว เมียหมู่ เมียหมู่ อู้ฮูว... 
      (เพลงเมียหมู่ ขบัร้อง โดย ดิด คิดต้ี) 
การซ ้าค  าว่า เมียหมู่ เป็นการซ ้าเพ่ือประกอบท านองเพลง จึงท าให้เพลงมีความสนุกสนานขึ้น 
5.1.3.2  การซ ้ าค  าและขอ้ความในต าแหน่งห่างกนั เป็นการซ ้ าเพ่ือประโยชน์ทางภาษา ช่วยท า

ให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง และยงัช่วยเนน้ย  ้าความไดอี้กดว้ย เช่น 
  ...เสียใจ เสียไดแ้ต่อยา่เสียคน... 

      (เพลงเวา้สู่ฟัง ขบัร้อง โดย ปรีชา ปัตภยั) 
 การซ ้ าค  าว่า เสีย เพื่อแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความโดยเล่นค าเพียงค าเดียวแต่ให้
อารมณ์ในเชิงส่ังสอน 
 5.1.4 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ   หมายถึง การน าค าของภาษาหน่ึงมาใช้ในอีกภาษาหน่ึง จาก
การศึกษาพบการใชค้  าภาษาต่างประเทศ เช่น 
  ...ถ่ายรูปสองน้ิวใส่แมสก์  อัปลงเฟซ แท็กคนทางบา้น... 

     (เพลงดูแลเจา้ของแหน่เดอ้ ขบัร้อง โดย ศาล สานศิลป์) 
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 ค าว่า แมสก์ มาจากค าว่า mask หมายถึง น. หนา้กาก ส่วนค าว่า อัป มาจากค าว่ามาจากค าว่า up load 
หมายถึง น. การถ่ายโอนขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปอีกเคร่ืองหน่ึง และค าว่า แท็ก มาจากค าว่า tag 
หมายถึง น. ส านวนหรือประโยค , ค าลงทา้ย 

5.2 การใช้ภาพพจน์  ภาพพจน์ คือ ถอ้ยค าท่ีท าให้เกิดภาพในใจ โดยใชก้ลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียง
ถอ้ยค าให้มีพลงัท่ีจะสัมผสัอารมณ์ของผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจเกิดความเขา้ใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือน
ใจมากกว่าถอ้ยค าท่ีกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา จากการศึกษาพบการใชโ้วหาร 6 ประเภท ดงัน้ี 

5.2.1  อุปมา คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงท่ีโดยธรรมชาติแลว้มีสภาพท่ีแตกต่างกนั แต่
มีลกัษณะเด่นร่วมกนั และใชค้  าท่ีมีความหมายว่าเหมือนหรือคลา้ย เช่น 
  ...รู้ตวัเป็นแค่หมาวัดยงัอยากจะเด็ดดอกฟ้า 
  เธอสวยดัง่เทพธิดาส่วนเรานั้นเป็นซาตาน... 

   (เพลงบห่ล่อหากินหมาน ขบัร้อง โดย Kummom นกับุญการดนตรี) 
 ขอ้ความ “รู้ตวัเป็นแค่หมาวดัยงัอยากจะเด็ดดอกฟ้า” ท าให้เห็นความต่างระหว่างคน 2 คน เพราะ
หมาวดัยงัอยู่บนพ้ืนโลก ส่วนดอกฟ้าอยู่เอ้ือมสุดมือยากจะเอ้ือมถึง และขอ้ความ “เธอสวยดัง่เทพธิดาส่วนเรานั้น
เป็นซาตาน” เปรียบเทียบฝ่ายชายว่าซานตานท่ีอยู่ใต้พ้ืนโลก ท่ีลึกมากจนไม่มีใครมองเห็น ส่วนฝ่ายหญิง
เปรียบเสมือนเทพธิดา เพราะฉะนั้นแลว้ เทพธิดาคงไม่อาจเห็นซาตาน  
 5.2.2  อุปลกัษณ์ คือ การเปรียบเทียบว่าส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง โดยการน าของสองส่ิงท่ีต่าง
จ าพวกกนัแต่มีลกัษณะเด่นเหมือนกนัมาเปรียบเทียบกนั เช่น 
  ...ถึงแมว่้าอา้ยบ่หล่อหน้าตาอ้ายคือหมาว้อ... 

   (เพลงบห่ล่อหากินหมาน ขบัร้อง โดย Kummom นกับุญการดนตรี) 
 ขอ้ความว่า “หนา้ตาอา้ยคือหมาวอ้” เปรียบเทียบคนหนา้ตาไม่ดีจะดูแลว้ไม่เจริญหูเจริญตา ไม่น่า
มอง ไม่เหมือนคนหนา้ตาดี กบัค าว่า “หมาวอ้” เป็นภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า สุนขัป่า หรือ สุนขับา้ ซ่ึงผูค้นต่าง
หวาดกลวั เปรียบเทียบถึงขนาดดูถูกตนเองว่าน่าเกลียดน่ากลวัไม่น่าคบหา 
 5.2.3  อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง ซ่ึงเป็นความรู้สึก หรือความคิดของผูก้ล่าวท่ีต้องการย  ้า
ความหมายให้ผูฟั้งรู้สึกว่าหนกัแน่นจริงจงั ทั้งผูก้ล่าว และผูฟั้งก็เขา้ใจว่ามิใชเ้ป็นการกล่าวเทจ็ เช่น 
  ...เตะมันทิง้ไปให้พ้นไกล ๆ ความจ าท่ีเฮ็ดน ้าตาพงั... 

      (เพลงเวา้สู่ฟัง ขบัร้อง โดย ปรีชา ปัตภยั) 
 ขอ้ความว่า “เตะมนัทิ้งไปให้พน้ไกล ๆ ความจ าท่ีเฮ็ดน ้าตาพงั” ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการแสดงให้เห็นถึง
ผูผ้ิดหวงัจากความรักท่ีตอ้งการจะลืมความทรงจ าท่ีไม่ดีไป ค าว่า “ความจ า” ไม่เป็นส่ิงของท่ีสามารถจบัตอ้งได ้แต่
ผูป้ระพนัธ์ก็ส่ือให้เห็นว่ามีความเจ็บช ้าจากความรักอยา่งสาหสั และอยากจะลืมความทรงจ าท่ีไม่ดีไป 
 5.2.4  บุคคลวัต คือการสมมุติให้ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมหรือสัตวใ์ห้มี
สติปัญญาอารมณ์  หรือก่ีริยาอาการเหมือนมนุษย ์เช่น 
  ...ปีน้ีดอกคูณเศร้า เวา้แลว้ใจหาย... 

      (เพลงดอกคูณเศร้า ขบัร้อง โดย แอน อรดี) 
 ขอ้ความว่า “ดอกคูณเศร้า” มี 2 ค ามารวมกนั คือ ค าว่า “ดอกคูณ” หมายถึง ดอกไมช้นิดหน่ึงมีสี
เหลืองสด มีช่ืออื่นท่ีเรียกว่าชยัพฤกษ์ ส่วนค าว่า “เศร้า” หมายถึง สลด ระทด หมอง ไม่เบิกบาน เป็นทุกข ์ซ่ึงเป็น



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

864 

อากัปกิริยาของมนุษย ์แต่ในบทเพลงสร้างให้ดอกคูณเป็นตวัแทนของภูมิล าเนา ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการสร้างความ
สะเทือนใจให้ผูฟั้งเขา้ใจถึงความรู้สึกของผูท่ี้พรัดพรากจากถ่ินฐานบา้นเกิด จึงท าให้อาลยัอาวรณ์ถึงความหลงั 
 5.2.5  สัญลักษณ์  คือ การเปรียบเทียบท่ีเรียกส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยใชค้  าอ่ืนแทน ค าท่ีใชเ้รียกนั้นเกิดจาก
การเปรียบเทียบ และตีความ ซ่ึงใชก้นัมานานจนเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป เช่น 
  ...อิแม่เสือจัง่แม่นเพ่ินคกัโพดโพ... 

       (เพลงเมียหมู่ ขบัร้อง โดย ดิด คิดต้ี) 
 ค าว่า “อิแม่เสือ” ในท่ีน้ี หมายถึง ผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจในตนเองสูง กลา้เขา้หาผูช้าย หรือผูห้ญิง
ผา่นผูช้ายมามากมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติท่ีมีคู่นอนมากกว่าหน่ึงคู่ 

5.2.6  สัทพจน์ คือ การใชค้  าท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น 
  ...มนัตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ ส่างมาต าใจคกั... 

      (เพลงนางเอย ขบัร้อง โดย แจ๋ม พลอยไพลิน) 
 ค าว่า “ต๊ึก ๆ ตัก๊ ๆ” ในท่ีน้ี หมายถึง จงัหวะการเตน้ของหวัใจ เม่ือเจอคนท่ีชอบ 
 

6. อภิปรายผล 
 จาการศึกษาลกัษณะการใชว้รรณศิลป์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 

2561-2563 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. การใช้ค  าส่ืออารมณ์แต่ละค าท่ีน ามาเรียงร้อยเป็นบทเพลงเพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นน ้ าเสียง ซ่ึงส่ือ

อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ แก่ผูฟั้ง เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด โศกเศร้า เหงา รัก สนุกสนาน ช่ืนชม ยกย่อง                  
เยาะเยย้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ช านาญ รอดเหตุภยั (2522 : 70-81) กล่าวว่า การใช้ค  าอาจก่อให้เกิดความรู้สึกกระทบ 
กระเทือนอารมณ์ผูฟั้ง หรือผูอ้่าน และปลุกเร้าให้เกิดความฮึกเหิม กระตือรือร้น ในการท างาน 

 2. การใช้ค  าสัมผสั การเล่นค าท่ีมีเสียงสัมผสั เป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะทางด้านเสียงโดยตรง             
กวีหรือผูแ้ต่งท่ีมีความสามารถสูง ย่อมจะสามารถเล่นค าให้เกิดความงามทางดา้นเสียงพร้อม ๆ ไปกบัการสร้าง
ความงามทางด้านความหมายด้วย ซ่ึงการเล่นค าท่ีมีเสียงสัมผสัน้ีจะมีทั้ งสัมผัสพยญัชนะและสัมผสัสระ                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัราภรณ์ อาจหาญ (2535 : 103) กล่าวถึง ค าสัมผสั ว่าหมายถึง การเล่นค าท่ีมีเสียงสัมผสัเป็น
กลวิธีการสร้างความไพเราะทางดา้นเสียงโดยตรง กวีหรือผูแ้ต่งท่ีมีความสามารถสูง ยอ่มจะสามารถเล่นค าให้เกิด
ความงามทางดา้นเสียงพร้อม ๆ ไปกบัการสร้างความงามทางดา้นความหมายดว้ย  

 3. การใช้ค  าซ ้ า หมายถึง การน าค าหรือวลีท่ีมีตวัสะกด และมีความหมายเหมือนกันเขียนเหมือนกนั                 
มาเรียงชิดกนั หรือมีค าอ่ืนคัน่ อาจซ ้าค  าในวรรคเดียวกนัหรือต่างวรรคก็ได ้การซ ้าค  าเป็นการย  ้าความให้ขอ้ความมี
ความหมายหนักแน่นขึ้น และช่วยให้ข้อความสละสลวย ซ่ึงสอดคล้องกับ ธเนศ เวศร์ภาดา (2549 : 38-39)                   
ไดก้ล่าวถึงการซ ้ าค  าไวว่้า การซ ้ าค  า คือ การใชค้  าเดียวกนักล่าวซ ้ าหลายแห่งในบทประพนัธ์หน่ึงบทเพ่ือย  ้าความ
ให้หนกัแน่นขึ้น การซ ้าค  าในแง่วรรณศิลป์มกัจะซ ้ าค  าท่ีส าคญั ซ่ึงจะช่วยสร้างความชดัเจนหนกัแน่นของสารท่ีกวี
ตอ้งการส่ือ 

 4. การใชค้  าภาษาต่างประเทศ หมายถึง การน าค าของภาษาหน่ึงมาใชใ้นอีกภาษาหน่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ   
ค  าท่ีเป็นค าเฉพาะ และค าท่ีเป็นค าทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับ สุดารัตน์ บัวศรี (2547 : 77) กล่าวถึง การใช้ภาษา 
ต่างประเทศว่า การใชค้  าภาษาต่างประเทศ หมายถึง การน าค าของภาษาหน่ึงมาใชใ้นอีกภาษาหน่ึง มี 2 ลกัษณะ คือ
ค าเฉพาะ และค าท่ีเป็นค าทัว่ไป 
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5. การใชภ้าพพจน์ คือถอ้ยค าท่ีท าให้เกิดภาพในใจ โดยใชก้ลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอ้ยค าให้มี
พลงัท่ีจะสัมผสัอารมณ์ของผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจเกิดความเขา้ใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่า
ถ้อยค าท่ีกล่าวอย่างตรงไปตรงมาซ่ึงสอดคลอ้งกบั วฒันชัย หมั่นย่ิง (2549 : 18) กล่าวว่า โวหารภาพพจน์ คือ                  
การใช้ถอ้ยค าในการประพนัธ์ท่ีมีความหมายแฝงเร้นอยู่ ซ่ึงก่อให้เกิดพลงัท่ีสามารถบรรยายไดแ้จ่มชัดขึ้น และ
สร้างอารมณ์สะเทือนใจไดดี้ย่ิงขึ้น 
 6.  จากการศึกษาคร้ังน้ี จะท าให้เห็นไดว่้าลกัษณะลกัษณะการใชว้รรณศิลป์ในบทเพลงลูกทุง่อีสานของ
ค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 มีลกัษณะโดดเด่น มีความแปลกใหม่ดา้นการใชภ้าษา และเน้ือหา
ท่ีดึงดูดใจผูฟั้ง ดงันั้น จึงท าให้บทเพลงลูกทุ่งอีสานในค่าย เซ้ิงมิวสิก ก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูฟั้งเพลงในปัจจุบนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  ควรน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปเผยแพร่ให้ผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการศึกษาในประเด็นลกัษณะการใชว้รรณศิลป์
ในวรรณกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
  7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) ควรศึกษาภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานในแง่ความหมาย และบริบทของค า  
  (2) ควรศึกษาภาพสะทอ้นวฒันธรรมอีสานในบทเพลงของค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษาการตั้งค  าถามและการตอบค าถามของ
นางงาม 2) เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมท่ีปรากฏในการตั้งค  าถามและการตอบค าถามของนางงาม และ 3) เพื่อศึกษา
สัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบของนางงาม โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เทปบนัทึกการถ่ายทอดสดการประกวดนางงาม ประจ าปี 2018-2019 ทั้งหมด 4 เวที  พบค าถามจ านวน 51 ค  าถาม 
และค าตอบจ านวน 72 ค  าตอบ ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดระดบัการตั้งค  าถาม การจ าแนกประเภทค าถาม 
และวจันกรรม  

ผลการวิจยัพบว่า การตั้งค  าถามแบ่งเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ค าถามให้อธิบาย 2) ค าถามให้เปรียบเทียบ      
3) ค าถามให้วิเคราะห์ 4) ค าถามให้ยกตวัอยา่ง 5) ค าถามให้ประเมินและเลือกทางเลือก และ 6) ค าถามให้ประยุกต์ 
ด้านการตอบค าถามแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) การตอบค าถามแบบตรงประเด็น และ 2) การตอบค าถามแบบ                   
ไม่ตรงประเด็น ด้านบริบททางสังคมท่ีปรากฏในค าถามและค าตอบมีทั้งส้ิน 9 บริบท ได้แก่ 1) บริบทสิทธิ
มนุษยชน 2) บริบทสิทธิความเท่าเทียม 3) บริบทสิทธิเด็กและเยาวชน 4) บริบทสิทธิสตรี 5) บริบทสิทธิ
ส่ือสารมวลชน 6) บริบทสิทธิทางศีลธรรม 7) บริบทสิทธิทางครอบครัว 8) บริบทสิทธิทางการศึกษา และ                        
9) บริบทสิทธิเก่ียวกบัอาชีพ ดา้นความสัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบของนางงาม พบเพียง 2 ประเด็น 
คือ การมีสัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบ และการขาดสัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบ ซ่ึงการตั้ง
ค าถามและการตอบค าถามของนางงามเป็นการถ่ายทอดกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งเด่นชดั  

 
ค าส าคัญ: การตั้งค  าถาม  การตอบค าถาม  นางงาม 
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ABSTRACT 
The research article consisted of three objectives : 1) to study questioning strategies and question 

answering strategies by beauty queen contestants, 2) to investigate the social context in questioning and question 
answering by beauty queen contestants, and 3) to look into relationship between questions and answers given by 
beauty queen contestants. A qualitative research method was employed for the study. Data were collected from 
videos of four beauty queen contests during 2018 and 2019 which included 51 questions and 72 answers. Concepts 
regarding level of questioning, classification of questions and speech act theory were used in data analysis... 

The study found that there were six questioning strategies: 1) question to explain, 2) question to 
compare, 3) question to analyze, 4) question to give samples, 5) question to assess and choose alternatives, and 
6) question to reflect application. For question answering strategies, two strategies were found; 1) relevant 
answering and 2) irrelevant answering. With regard to social context as exhibited in questions and answers, nine 
types of social context were revealed including 1) human rights, 2)equality, 3) children and youth’s rights, 4) 
women’s rights, 5) mass media rights, 6) moral rights, 7) family rights, 8)education rights, and 9) occupation 
rights. Regarding relationship between questions and answers given by beauty queen contestants, two types of 
relationship were found; relevance of question and answer and irrelevance of question and answer. Questioning 
and question answering by beauty queen contestants were clearly seen as a transfer of  language process. 

 
Keywords: Questioning Technique, Answering Styles, Beauty Queen 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ความงามกบัผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ดงันั้นผูห้ญิงทุกคนจึงแสวงหาและปรารถนา
ท่ีจะมีความงาม ดงัส านวนไทยโบราณ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” บ่งบอกถึงการรู้จกัแต่งตวัเพราะ 
ความสวย ความงามนั้น ยอ่มขึ้นอยูก่บัการปรุงแต่งให้สอดรับหรือเหมาะสมกบัรูปร่างหนา้ตา ความงามของผูห้ญิง
ในสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัวิวฒันาการวาทกรรม ความงามของผูห้ญิงไทยเปล่ียนไปตามบริบทของ
สังคม ตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป (วิสาขา เทียมลม 2561 : 1-2) ความงามอาจรวมไปถึงการสร้างอุดมคติตั้งแต่อดีตไป
จนถึงปัจจุบนัว่าตอ้งมีรูปร่างท่ีบอบบาง และรักษาสัดส่วนให้ชวนมอง ซ่ึงการประกวดนางงามในเวทีต่าง ๆ เป็น
การแข่งขนัทางรูปโฉมของสตรีอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน โดยการประกวดนางงามดงักล่าวมีกฎเกณฑ์
ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ของสังคมในระดบัหน่ึง การประกวดนางงาม

ถูกจดัขึ้นเป็นคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2477 และจดัสืบต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนั แมว่้าในบางปีการประกวดจะเวน้ว่าง
ไปดว้ยสาเหตุใดก็ตาม แต่หากมีโอกาสและสภาพสังคมเอ้ืออ านวยการประกวดนางงามยงัคงถูกจดัขึ้นอยู่เสมอ
และทุกคร้ังยงัคงไดรั้บความสนใจจากผูช้ม รวมทั้งเสียงวิพากษวิ์จารณ์ท่ีมีทั้งทางบวกและทางลบตามทศันะของ
บุคคลท่ีมีต่างกนัไป  

เวทีการประกวดนางงามในประเทศปัจจุบันน้ีมีหลากหลายเวที อาทิ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (Miss 
Universe Thailand) ในอดีตนั้นเป็นเวทีท่ีสืบเน่ืองมาจากเวทีนางสาวไทย แต่เม่ือไม่นานมาน้ีได้เปล่ียนผูถื้อ          
ลิขสิทธ์ิจึงไดแ้ยกการประกวดนางงามออกมาเป็นอีกเวทีหน่ึง คือ เวทีนางสาวไทย ถือว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 
(Miss Universe Thailand) เป็นเวทีท่ีกลุ่มผูห้ญิงส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันท่ีคร้ังหน่ึงจะตอ้งมาประกวดบนเวทีแห่งน้ี 
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นอกจากน้ีเวทีมิสแกรนดไ์ทยแลนด ์(Miss Grand Thailand) เวทีนางงามนอ้งใหม่ท่ีจดัขึ้นไดเ้พียง 8 ปี แต่เน่ืองจาก
เอกลกัษณ์ของเวทีน้ีท่ีมีการจดัการประกวดในระดบัจงัหวดั เพ่ือหาตวัแทนนางงามทั้ง 77 จงัหวดัเขา้สู่กองประกวด
ในระดบัประดบัเทศ โดยเวทีแห่งน้ีมีสโลแกนท่ีสังคมคุน้หูคือ “นบัจากน้ีทุกพ้ืนท่ีมีแต่แกรนด ์เวทีอนัดบัหน่ึงของ
ประเทศไทย” จากรูปแบบการประกวดท่ีไม่เหมือนเวทีอ่ืน ๆ จึงท าให้เวทีน้ีไดรั้บความสนใจจากผูนิ้ยมชมการ
ประกวดเป็นอยา่งมาก และในปัจจุบนัยงัมีเวทีนางงามท่ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัเพศทางเลือกเพื่อส่งเสริมความเท่า
เทียมกันในทุก ๆ เพศ จึงมีการจัดประกวดนางงามเพศทางเลือกในเวทีมิสทิฟฟาน่ี ยูนิเวิร์ส (Miss Tiffany’s 
Universe) และ มิสเอซีดีซี (Miss ACDC) โดยทั้งสองเวทีน้ีเป็นเวทีท่ีกลุ่มสาวเพศทางเลือกมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้มา
ประกวด เพื่อแสดงจุดยืนของความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งสองเวทีน้ีนอกจากจะต้องมีความงามจากรูปลกัษณ์
ภายนอกแลว้ จะตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดีในการตอบค าถาม เพื่อให้สังคมมองว่ากลุ่มเพศทางเลือกมีความงาม
และความฉลาดไม่แพเ้พศหญิงและเพศชาย 
 การตั้งค  าถามและการตอบค าถามของเวทีการประกวดนางงามถือว่าเป็นภาษาประเภทหน่ึงท่ีเป็น
เคร่ืองมือทางการส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร และจากผูรั้บสารไปยงับุคคลอ่ืน ๆ โดยทางภาษาในการตั้ง
ค าถามและการตอบค าถามจะมีส่วนเก่ียวเน่ืองกบัค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด การตอบค าถามจะเป็นแบบ
ตรงประเด็น และการตอบค าถามแบบไม่ตรงประเด็นของค าถาม  นอกจากน้ี ในส่วนของการตั้งค  าถามและการ
ตอบค าถามจะมีความเก่ียวเน่ืองกบัการตั้งค  าถามเชิงให้เหตุผล เชิงวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ เชิงประเมินค่าและ
เลือกทางใดทางหน่ึง เชิงอธิบาย เชิงยกตวัอยา่ง เชิงประยกุตแ์ละสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ขึ้น  ดงันั้น จะเห็นไดว่้าการ
ตั้งค  าถามและการตอบค าถามจึงมีอิทธิพลและสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่นในเวทีประกวดนางงาม  
  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีมี 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาการตั้งค  าถามและการตอบค าถาม
นางงาม 2) เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมท่ีปรากฏในการตั้งค  าถามและการตอบค าถามนางงาม และ 3) เพื่อศึกษา
สัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบของนางงาม  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุเมศ ชาแท่น (2560 : ยอ่หนา้ท่ี 5-7) กล่าวถึงระดบัของการตั้งค  าถามสรุปไดว่้า การตั้งค  าถามมี  2 ระดบั 
คือ 1) ดา้นค าถามระดบัพ้ืนฐาน เป็นการถามความรู้ ความจ าเป็นค าถามท่ีใชค้วามคิดทัว่ไป หรือความคิดระดบัต ่า 
ใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมหรือส่ิงท่ีประจกัษใ์นการตอบ เน่ืองจากเป็นค าถามท่ีฝึกให้เกิดความคล่องตวัในการตอบ 
สามารถแบ่งได ้4 ลกัษณะดงัน้ี 1.1) ค าถามให้สังเกต 1.2) ค าถามทบทวนความจ า 1.3) ค าถามท่ีให้บอกความหมาย
หรือค าจ ากดัความ และ 1.4) ค าถามบ่งช้ีหรือระบุ  และ 2) ดา้นค าถามระดบัสูง เป็นการถามให้คิดคน้ หมายถึง 
ค าตอบที่ผูเ้รียนตอบตอ้งใชค้วามคิดซบัซอ้น เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถใช้
สมองซีกซ้ายและซีกขวาในการคิดหาค าตอบ โดยอาจใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการคิด
และการตอบค าถาม สามารถแบ่งได ้8 ลกัษณะ ดงัน้ี 2.1) ค าถามให้อธิบาย 2.2) ค าถามให้เปรียบเทียบ 2.3) ค าถาม
ให้วิเคราะห์ 2.4) ค าถามให้ยกตัวอย่าง 2.5) ค าถามให้สรุป 2.6) ค าถามเพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือก                      
2.7) ค าถามให้ประยกุต ์และ 2.8) ค าถามให้สร้างหรือคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ หรือผลิตผลใหม่ ๆ  
 ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ (2541 : 15) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัรูปแบบของการตอบค าถามว่าสามารถจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 1) การไม่สนองค าถาม (Non - Responses) คือ การตอบค าถามแบบนอกเร่ือง ค าตอบที่
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ไดจ้ะไม่สอดรับกบัค าถามของคู่สนทนา โดยผูต้อบค าถามอาจน่ิงเงียบ ไม่กล่าวถอ้ยค าอะไรเลย หรืออาจเปล่ียน
หัวขอ้เร่ืองท่ีเป็นค าถาม 2) การสนองค าถามแบบเล่ียงประเด็น หรือการสนองค าถามแบบไม่ตรงประเด็น (Non - 
Answer Responses) คือ การตอบค าถามแบบเขา้เร่ืองแต่เล่ียงประเดน็ค าถาม ลกัษณะการตอบจะสอดรับกบัค าถาม 
แต่มิไดใ้ห้ค  าตอบอย่างแทจ้ริง ซ่ึงอาจเป็นเพียงการรับรู้เร่ืองท่ีถามแต่มิไดใ้ห้ค  าตอบในประเด็นท่ีตอ้งการถาม      
3) การสนองค าถามแบบตรงประเด็น (Answer - Response) คือ การตอบแบบเขา้เร่ืองและตรงประเด็นค าถาม 
ค าตอบท่ีไดจ้ะสอดรับกบัค าถามและเป็นการตอบค าถามนั้นโดยตรง จึงเป็นเหมือนการเติมเต็มส่วนท่ีเป็นความ
คาดหมายของค าถามให้สมบูรณ์  
 สุธาสินี สิทธิเกษร (2544 : 30 - 33) ได้กล่าวถึงทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ไว้ว่า  วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
(Pragmatics) นบัเป็นมิติของการศึกษาภาษาท่ีใกลชิ้ดชีวิตจริงมากท่ีสุด เพราะเป็นการศึกษาการใชภ้าษาในบริบท
และปรากฏการณ์ทางภาษา ซ่ึงเป็นผลจากความสัมพนัธ์ระหว่างรูปภาษากับผูใ้ช้ภาษา ความหมายในระดับ            
วจันปฏิบติัศาสตร์มิไดอ้ยูเ่พียงท่ีความหมายประจ ารูปภาษา แต่วิเคราะห์ไดโ้ดยอาศยัการตีความของผูฟั้ง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1  เก็บรวบรวมข้อมูล   ผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลแบบเจาะจงผา่นการสืบคน้ทางอินเทอร์เนต็ จากเทปบนัทึก
การถ่ายทอดสดเวทีการประกวดนางงามทั้งหมด 4 เวที ประจ าปี 2018 - 2019 ไดแ้ก่ 1) เทปบนัทึกการถ่ายทอดสด
การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2018 – 2019 2) เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประกวดมิสแกรนด์ไทย
แลนด์ปี 2018-2019 3) เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประกวดมิสทิฟฟาน่ี ยูนิเ วิร์สปี 2018 - 2019  และ                         
4) เทปบนัทึกการถ่ายทอดสดการประกวดมิสเอซีดีซี ปี 2019 ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน ค าถาม 51 
ค าถาม และค าตอบ 72 ค  าตอบ 
 4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 1) วิเคราะห์การตั้งค  าถามและ
การตอบค าถามนางงาม 2) วิเคราะห์บริบททางสังคมท่ีปรากฏในการตั้งค  าถามและการตอบค าถามนางงาม และ   
3) วิเคราะห์สัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบของนางงาม ซ่ึงวตัถุประสงคท์ั้งสามขอ้น้ี  มีความสัมพนัธ์กนั 
แต่ผูวิ้จยัตอ้งการแยกให้เห็นรายละเอียดอยา่งชดัเจน ดงันั้นจึงวิเคราะห์เน้ือหาออกเป็น 3 ขอ้ดงักล่าว 
 4.2.2  เรียบเรียบผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
  4.3  เสนอผลการศึกษา  ผูวิ้จยัน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบรายงานการวิจยัและบทความ  
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 การตั้งค าถามนางงาม การศึกษาการตั้งค  าถามนางงามในเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์  (Miss 
Universe Thailand) มิสแกรนดไ์ทยแลนด ์(Miss Grand Thailand) มิสทิฟฟาน่ี ยนิูเวิร์ส (Miss Tiffany’s Universe) 
และมิสเอซีดีซี (Miss ACDC)” ระหว่างปี 2018-2019 ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดของสุเมศ ชาแท่น (2560 : 5-7) มาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงปรากฏว่าแต่ละเวทีใช้ค  าถามระดับสูง สามารถจัดประเภทได้ 6 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี 
  5.1.1 ค าถามประเภทอธิบาย คือ การถามโดยให้นางงามตีความหมาย ขยายความ โดยการให้อธิบาย
ขอ้มูลต่าง ๆ ให้ละเอียด ดงัตวัอยา่ง 
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   “ค าถาม : คุณมีวิธีสร้างพลงัในการใชชี้วิตอยา่งไร”  
(สัญญา คุณากร: Miss universe Thailand 2018) 

  จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดอธิบายวิธีสร้างพลงังานในการใช้ชีวิตว่าผูเ้ข้า
ประกวดจะอธิบายการใชชี้วิตไปในแนวทางใด โดยค าถามน้ีจดัเป็นค าถามปลายเปิดท่ีผูเ้ขา้ประกวดสามารถแสดง
ทศันคติหรืออธิบายค าตอบไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงค าถามขา้งตน้นั้น ไม่ปรากฏบริบทในค าถาม 
  5.1.2 ค าถามให้เปรียบเทียบ คือ การตั้งค  าถามให้นางงามสามารถจ าแนกความเหมือน และ                
ความแตกต่างของขอ้มูลได ้ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : คุณคิดว่าคุณมีอะไรท่ีแตกต่างจาก ผูเ้ขา้ประกวดในคืนน้ีท่ีท าให้คุณสมควรไดส้วม 
“มงกุฎ” มิสทิฟฟาน่ี 2019?” 

(ภูวนาท คุณผลิน : Miss Tiffany’s Universe 2018) 
  จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดบอกถึงความแตกต่างของผูเ้ขา้ประกวดเองกบั                 
ผูเ้ขา้ประกวดท่านอ่ืนว่าตนนั้นแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร เช่น ตนมีความงามท่ีแตกต่าง มีความคิดทศันคติท่ี
แตกต่าง และเหมาะสมกบัต าแหน่ง Miss Tiffany’s Universe  2019 มากกว่าผูเ้ขา้ประกวดท่านอ่ืน โดยค าถามน้ี
เป็นค าถามปลายเปิด ผูเ้ขา้ประกวดสามารถแสดงทศันคติหรืออธิบายค าตอบได้อย่างกวา้งขวาง ซ่ึงค าถามขา้งตน้
นั้น ปรากฏอยูใ่นบริบททางสังคม ประเภทสิทธิมนุษยชน 
  5.1.3 ค าถามให้วิเคราะห์ คือ การตั้งค  าถามให้นางงามวิเคราะห์ แยกแยะ จัดหมวดหมู่ วิจารณ์
แนวคิด หรือบอกความสัมพนัธ์และเหตุผลของขอ้มูล ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : แทนท่ีจะมองว่ามนัเป็นจุดอ่อน ส่ิงใดในตวัคุณท่ีคุณควรจะยอมรับและโอบกอด” 

(มิสบุหงารายา : Miss ACDC 2019 ) 
  จากตวัอย่างตน้เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดไดแ้สดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็น
จุดอ่อนในชีวิตของเขา ซ่ึงจากค าถามเป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นไดวิ้เคราะห์ถึงจุดอ่อนในตวัของเขานั้นเป็น
ส่ิงใด แต่แทนท่ีจะมองส่ิงนั้นว่าเป็นจุดอ่อนเขามีวิธีคิดอยา่งไรและใชวิ้ธีใดในการก าจดัจุดอ่อนของตวัเอง และให้
รู้จกัยอมรับในส่ิงท่ีตนเองมี โดยค าถามน้ีเป็นค าถามปลายเปิด ผูเ้ขา้ประกวดสามารถแสดงทศันคติหรืออธิบาย
ค าตอบไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงค าถามขา้งตน้นั้น ไม่ปรากฏบริบทในค าถาม 
  5.1.4 ค าถามให้ยกตัวอย่าง คือ การถามให้นางงามใชค้วามสามารถในการคิด แลว้น ามายกตวัอย่าง
ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : ในวนัท่ีโลกมกัจะพูดถึงความไม่เท่าเทียม คุณคิดว่ามีความเท่าเทียมอะไรบา้งท่ีมีอยู่
แลว้ และดีอยูแ่ลว้ท่ีคุณประทบัใจ” 

(ปิยะวฒัน์ เขม็เพชร : Miss Universe Thailand 2019) 
  จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดไดย้กตวัอย่างในเร่ืองของความเท่าเทียม ซ่ึงใน
ปัจจุบนับางเพศนั้นไดมี้การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนั ค าถามจงเป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดไดย้กตวัอยา่งความ
เท่าเทียมท่ีผูเ้ขา้ประกวดคิดว่า ไม่ว่าจะเพศใดก็จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในสังคม โดยค าถามน้ีเป็น
ค าถามปลายเปิด ผูเ้ขา้ประกวดสามารถแสดงทศันคติหรืออธิบายค าตอบไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงค าถามขา้งตน้นั้น 
ปรากฏอยูใ่นบริบททางสังคม ประเภทสิทธิความเท่าเทียม 
  5.1.5 ค าถามเพ่ือให้ประเมินและเลือกทางเลือก คือ การใชค้  าถามท่ีให้นางงามเปรียบเทียบหรือใช้
วิจารณญาณในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีหลากหลาย ดงัตวัอยา่ง 
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   “ค าถาม : ถ้าไม่ใช่คุณท่ีจะเป็น MGT ในคืนน้ี คุณคิดว่าใครใน 4 คน ท่ีเหลือเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง Miss Grand Thailand 2018 เพราะเหตุใด” 

(ศรัยฉตัร จีระแพทย ์: Miss Grand Thailand 2018  ) 
  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดทั้ง 5 คน เลือกคนใดคนหน่ึง ว่าถ้าหากผูเ้ข้า
ประกวดเองไม่ใช่ผูช้นะในค ่าคืนน้ี ผูเ้ขา้ประกวดนั้นจะเลือกให้ผูเ้ขา้ประกวดคนไหนอีก 4 คน ท่ีจะเป็นผูช้นะใน
ค ่าคืนน้ี และผูเ้ขา้ประกวดนั้นจะตอ้งพูดถึงเหตุผลว่าท าไมเลือกให้ผูเ้ขา้ประกวดคนนั้นชนะไป โดยค าถามน้ีเป็น
ค าถามปลายเปิด ผูเ้ขา้ประกวดสามารถแสดงทศันคติหรืออธิบายค าตอบไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงค าถามขา้งตน้นั้น 
ไม่ปรากฏบริบทในค าถาม 
  5.1.6 ค าถามให้ประยุกต์ คือ การถามให้นางงามใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : ถา้คุณถูกเจา้นายคุกคามทางเพศในท่ีท างาน คุณจะจดัการอยา่งไร?” 

(ศศิณัฏฐ์ สอนสุรัตน์ : Miss Tiffany’s Universe) 
  จากตวัอย่างค าถามขา้งตน้เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นใชค้วามคิดความประยุกต์ในการตอบ
ค าถาม โดยค าถามน้ีเป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นไดใ้ชค้วามคิดแบบประยุกต์มาตอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การถูกคุกคามทางเพศ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีถือไดว่้ามีผูค้นกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ+) เป็นอย่างมากและมกัจะถูก
คุกคามหรือถูกบูลล่ีอยู่เสมอ ซ่ึงเน่ืองจากเวทีท่ีผูเ้ขา้ประกวดไดม้าประกวดนั้นเป็นเวทีส าหรับสาวประเภทสอง 
ค าถามจึงเป็นการให้ผูเ้ขา้แข่งขนักล่าวถึงความรู้สึกของการโดนคุกคามทางเพศ ซ่ึงถือไดว่้าเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาในหลาย ๆ ด้าน โดยค าถามน้ีเป็นค าถามปลายเปิด ผูเ้ข้าประกวดสามารถแสดงความรู้ไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงค าถามขา้งตน้นั้น ปรากฏอยูใ่นบริบททางสังคม ประเภทสิทธิมนุษยชน 
 5.2 การตอบค าถามนางงาม 
 ในการศึกษาการตอบค าถามนางงามในเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand) มิสแก
รนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand)  มิสทิฟฟาน่ี ยูนิเวิร์ส (Miss Tiffany’s Universe) และ มิสเอซีดีซี (Miss 
ACDC)” ระหว่างปี 2018 - 2019  ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดของ ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ (2541 : 15) เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงปรากฏค าตอบในประเภทต่าง ๆ โดยในแต่ละเวทีสามารถแยกค าตอบไดด้งัต่อไปน้ี 
  5.2.1 การตอบค าถามแบบตรงประเด็น คือ การท่ีนางงามตอบค าถามตรงประเด็นกบัแก่นเร่ืองของ
ค าถาม โดยเป็นค าตอบที่ให้ขอ้มูลตรงประเด็นกบัความตอ้งการของคณะกรรมการ ดงัตวัอยา่ง  
    “ค าถาม  :  จากในหลายกรณีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีผูห้ญิงจ านวนมาก ถูกสามี
ท าร้ายร่างกายต่อเน่ืองอยา่งยาวนาน จนวนัหน่ึงเธอไดฆ้่าสามีในการป้องกนัตวั และส่วนใหญ่ถูกตดัสินจ าคุก คุณ
มีความเห็นอยา่งไรและให้เหตุผลประกอบ”  
                          (ปิยะวฒัน์ เขม็เพชร : Miss universe Thailand 2019) 
    “ค าตอบ : ฉันเช่ือว่า มันเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้า ท่ีผูห้ญิงก้าวขา้มผ่านความเจ็บปวดและความ
ทรมาน โดยท่ีเธอไม่สามารถพูดคุยกบัใครได ้และไม่มีใครสามารถช่วยเธอไดใ้นสถานการณ์นั้น ฉนัเช่ือว่าเราควร
ก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือช่วยผูห้ญิงเหล่าน้ี เพ่ือให้พวกเธอไม่ตอ้งทรมานอีกต่อไป พวกเขาจะไดใ้ชชี้วิตในแบบท่ีตอ้งการ 
พวกเขาจะไดมี้ความสุข เป็นอิสระ และไม่ตอ้งเจอเหตุการณ์เหล่านั้นอีก” 

(ปวีณสุดา ดรูอ้ิน : Miss universe Thailand 2019) 
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  จากตัวอย่างค าตอบขา้งตน้เป็นค าตอบท่ีตรงประเด็นเน่ืองจากค าตอบของผูเ้ขา้ประกวดนั้นได้
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองของสิทธิในการป้องกนัตวัซ่ึงตรงกบัค าถามท่ีถามถึงท่ีผูห้ญิงป้องกนัตวัจากการโดน
สามีท าร้าย ผูเ้ขา้ประกวดนั้นไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ควรท่ีจะหาวิธีท่ีจะช่วยให้ผูห้ญิงท่ีเจอปัญหาเหล่าน้ีรอดพน้
จากการถูกท าร้าย เพราะถ้าหากคนเราถูกละเมิดหรือถูกท าร้ายร่างกายอยู่บ่อยคร้ัง หลายคร้ังท่ีปัญหาของ            
ความรุนแรงเหล่าน้ีจะท าให้ตอ้งมีผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนหรือความสูญเสีย และไดแ้นะน าให้มีการตั้งมูลนิธิเพื่อ
ช่วยผูห้ญิงท่ีถูกท าร้ายจากสามี โดยค าตอบขา้งตน้นั้น ปรากฏอยูใ่นบริบททางสังคม ประเภทสิทธิสตรี  
  5.2.2 การตอบค าถามแบบไม่ตรงประเด็น คือ การท่ีนางงามไม่ไดต้อบค าถามท่ีสนองต่อแก่นเร่ือง
ของค าถาม เพียงแต่ตอบค าถามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแก่นเร่ืองของค าถามเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : ตามสถิติขององคก์ารสหประชาชาติ ทุกวนัจะมีเด็กสาวประมาณ 33000 คนทั้งโลก 
ถูกบังคับให้แต่งงาน ทั้ งท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เพ่ือลดภาระเศรษฐกิจครอบครัว คุณคิดเห็นอย่างไรกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นน้ี” 

   (ปิยะวฒัน์ เขม็เพชร : Miss universe Thailand 2019) 
   “ค าตอบ : คิมคิดว่ามนัเป็นข้อกฎบงัคบัของประเทศเขานะคะ แต่ว่าสิทธิของมนุษย ์คือ เขามี
ความเช่ือและมนัมีส่ิงท่ีมีคนเคยบอกคิมว่า God will never give us things that we can’t handle และฉันคิดว่าพวก
เขาสามารถควบคุมและจดัการได ้ไม่ว่าจะเป็นยงัไงก็ตามค่ะ” 

(คิม โดเชคาโลวา : Miss universe Thailand 2019) 
  จากตัวอย่างค าตอบขา้งต้นเป็นค าตอบประเภทไม่ตรงประเด็น เน่ืองจากค าถามให้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการท่ีเด็กสาวท่ีถูกบงัคบัให้แต่งงาน แตผู่เ้ขา้ประกวดท่านน้ีไดแ้สดงทศันคติและความคิดเห็นท่ีไม่
ตรงกบัค าถาม ซ่ึงผูเ้ขา้ประกวดไดใ้ห้ค  าตอบว่าตนคิดว่าการท่ีเด็กผูห้ญิงถูกบงัคบัให้แต่งงานทั้งท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ เพ่ือเป็นการลดปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจในครอบครัวขึ้นอยูก่บักฎระเบียบของประเทศ และเขาเช่ือว่าพวกเขาจะ
สามารถควบคุมเหตุการณ์น้ีได ้ ซ่ึงค าตอบของผูเ้ขา้ประกวดนั้นไม่ตรงประเด็น เน่ืองจากไม่มีการแสดงให้ถึง
ทศันคติและความคิดของผูเ้ขา้ประกวด และไม่ไดใ้ห้เหตุผลว่าท าไมตนถึงคิดว่าเป็นกฎระเบียบของประเทศ ทั้ง ๆ 
ท่ีเร่ืองเหล่าน้ีเป็นปัญหาสังคมในระดบันานาชาติ ซ่ึงค าตอบขา้งตน้นั้น ปรากฏบริบททางสังคม ประเภทสิทธิ
มนุษยชน 
 5.3 สัมพันธภาพระหว่างค าถามและค าตอบของนางงาม ความสัมพนัธ์ระหว่างการตั้งค  าถามและ               
การตอบค าถามนางงามถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบ การคิด
วิเคราะห์ของนางงามไดเ้ป็นอย่างดี ผูวิ้จยัจึงศึกษาสัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบของนางงาม โดยใช้
แนวคิดของ สุธาสินี สิทธิเกสร (2544 : 30 -33)  เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  5.3.1 การมีสัมพันธภาพระหว่างค าถามและค าตอบ คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัแปร 
คือตวัแปรตน้ (ค าถาม) และตวัแปรตาม (ค าตอบ) ท่ีมุ่งให้ผลลพัธ์ท่ีออกมานั้น มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั 
ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : การท่ีสมยัน้ียอมรับในการท าศลัยกรรมมากขึ้น คุณคิดว่ามีผลดีและผลเสียอยา่งไรบา้ง” 

(สัญญา คุณากร : Miss Universe Thailand 2018) 
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   “ค าตอบ : “ส าหรับน้ิงนะคะ การท าศลัยกรรมมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีก็คือท าให้เรามัน่ใจ
ขึ้น เพราะว่ารูปลกัษณ์ภายนอกเราสวยขึ้นนะคะ แต่ขอ้เสีย ถา้เราไม่ศึกษาความรู้เก่ียวกบัศลัยกรรม มนัก็สามารถ
เป็นอนัตรายได ้บางทีถึงชีวิตเลยก็ไดค้่ะ และน้ิงก็ฝากไวน้ะคะทุกคนสามารถสวยไดใ้นแบบฉบบัของตวัเองค่ะ” 

(โศภิดา กาญจนรินทร์ : Miss universe Thailand 2018) 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าผูเ้ขา้ประกวดนั้นได้ให้ค  าตอบท่ีสอดคล้องกับค าถามท่ีถามว่า  
“การท่ีสมยัน้ียอมรับในการท าศลัยกรรมมากขึ้น คุณคิดว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไรบา้ง” เน่ืองจากท่ีสัมพนัธ์กนั 
เพราะค าถามท่ีผูเ้ขา้ประกวดได ้คือเก่ียวกบัผลดีและผลเสียของศลัยกรรม ผูเ้ขา้ประกวดจึงไดอ้ธิบายในส่วนของ
ขอ้ดีและขอ้เสียของศลัยกรรมไดอ้ยา่งครอบคลุม จึงท าให้เห็นว่าค าถามและค าตอบของผูเ้ขา้ประกวดนั้นสัมพนัธ์กนั 
  5.3.2 การขาดสัมพันธภาพระหว่างค าถามและค าตอบ คือ ผลลัพธ์ท่ีแสดงออกมานั้นไม่ตรง
จุดประสงคท่ี์ตวัแปรตน้(ค าถาม)ตอ้งการ หรือไม่เป็นไปตาตามเป้าหมาย ความสัมพนัธ์พนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ 
(ค  าถาม) และตวัแปรตาม(ค าตอบ) จะไม่สัมพนัธ์กนั หรือขาดความสัมพนัธ์กนัทนัที ดงัตวัอยา่ง 
   “ค าถาม : ปีน้ีมีนักเคล่ือนไหวเยาวชนออกเคล่ือนไหวหลายคน รวมถึงเกรต้า ธันเบิร์ก ท่ี
ออกมาเรียกร้องวิกฤตการณ์สภาวะอากาศ เป็นกระบอกเสียงให้โลก และส่ิงแวดลอ้ม และเธอไดก้ล่าวไวว่้า ผูใ้หญ่
ไดข้โมยอนาคตของเด็ก ๆ ไป คุณมีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี” 

(ปิยะวฒัน์ เขม็เพชร : Miss universe Thailand 2019) 
   “ค าตอบ : มิเรียมเพ่ิงฟังค าสัมภาษณ์ของนอ้งเกรตา้เม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ รู้สึกภูมิใจมาก ๆ เพราะ
น้องเขาบอกว่า ถา้เราพูดกบัพ่อแม่ ถา้เขาฟังเราได ้แลว้สามารถท่ีจะท าให้คนอื่นฟังไดด้ว้ย และในพระคมัภีร์มนั
บอกว่า Do not look down on your youth for the age มิเรียมเช่ือว่าเด็กมองส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นค่ะ” 

(มิเรียม ศรพรหมมาศ : Miss universe Thailand 2019) 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าค าตอบนั้นไม่สอดคล้องกับค าถามท่ีว่า “ปีน้ีมีนักเคล่ือนไหว
เยาวชนออกเคล่ือนไหวหลายคน รวมถึงเกรต้า ธันเบิร์ก ท่ีออกมาเรียกร้องวิกฤตการณ์สภาวะอากาศ                            
เป็นกระบอกเสียงให้โลก และส่ิงแวดล้อม และเธอได้กล่าวไวว่้า ผูใ้หญ่ไดข้โมยอนาคตของเด็ก ๆ ไป คุณมี
ความคิดอย่างไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี” เน่ืองจากค าถามของผูเ้ขา้ประกวดนั้นถามถึงความคิดเห็นว่าคิดเห็นอย่างไรกบั        
ค  าท่ีว่า “ผูใ้หญ่ไดข้โมยอนาคตของเด็กไป” แต่ผูเ้ขา้ประกวดไดบ้อกแค่ว่าตนภูมิใจในตวัเกรตา้ ธนัเบิร์ก แต่ไม่ได้
บอกว่าตนคิดเห็นอยา่งไรกบัค าพูดท่ีเกรตา้ ธนัเบิร์ก ไดก้ล่าวไว ้จึงท าให้เห็นว่าค าตอบท่ีผูเ้ขา้ประกวดตอบมานั้น
ไม่สัมพนัธ์กบัค าถาม  
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการตั้งค  าถามของนางงามทั้งหมด 4 เวที รวมทั้งส้ิน 51 ค  าถาม พบการตั้งค  าถามทั้งหมด              
6 วิธีย่อย คือ ค าถามเพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือก 18 ค  าถาม คิดเป็นร้อยละ 35 สะท้อนให้เห็นว่า การ
ประกวดนางงามในแต่ละเวทีจะมีการวดัระดบัความคิด ความรู้ และทศันคติของผูเ้ขา้ประกวด ในการตั้งค  าถามจะ
มีวิธีท่ีใชใ้นการตั้งค  าถามท่ีหลากหลาย การตั้งค  าถามให้ประเมินและเลือกทางเลือกปรากฏเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอย่างมาก ค าถามท่ีใชถ้ามนางงามจึงตอ้งเป็นค าถามท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นไดป้ระเมิน
และเลือกทางเลือก รวมถึงนางงามจะต้องรู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา จดัหมวดหมู่ วิจารณ์เร่ืองต่าง ๆ และบอก
ความสัมพนัธ ์เหตุและผล เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีจะวดัระดบัความคิด ปฏิภาณไหวพริบของผูเ้ขา้ประกวดได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งนางงามถือว่าเป็นกระบอกเสียงท่ีส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้โครงการหรือส่ิงต่าง ๆ ขบัเคล่ือนไปได ้
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ค าถามท่ีใช้ จึงเป็นการให้ผูเ้ขา้ประกวดคิดและวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์น้ี สถานการณ์น้ี ตวัผูเ้ขา้ประกวดคิดเห็น
อย่างไร และสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเหล่าน้ีได้ นอกจากน้ียงัพบค าถามให้วิเคราะห์พบ 13 ค  าถาม คิดเป็น                 
ร้อยละ 25  ค  าถามให้อธิบาย  11 ค  าถาม คิดเป็นร้อยละ 22 ค  าถามให้ประยุกต ์6 ค  าถาม คิดเป็นร้อยละ 12 ค  าถาม
ให้เปรียบเทียบ 2 ค  าถาม คิดเป็นร้อยละ 4 และค าถามให้ยกตวัอย่าง 1 ค  าถาม คิดเป็นร้อยละ 2  การศึกษาการตอบ
ค าถามของนางงามทั้งหมด 4 เวที รวมทั้งส้ิน 72 ค  าตอบ พบการตอบค าถามทั้งหมด 2 วิธียอ่ย คือ การตอบค าถาม
แบบตรงประเด็น จ านวน 69 ค  าตอบ คิดเป็นร้อยละ 96 ซ่ึงถือว่าพบการตอบค าถามแบบตรงประเด็นมากท่ีสุด 
สะทอ้นให้เห็นว่าในการประกวดนางงามแต่ละเวที นางงามจะตอ้งเตรียมตวัเองมาเป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง
หน้าตา บุคลิกภาพ การแต่งกาย และรวมถึงการตอบค าถามท่ีมุ่งให้แสดงทศันคติ ภูมิรู้ และผูเ้ขา้ประกวดจะมี         
การซักซ้อมมาเป็นอย่างดีก่อนท่ีจะขึ้นเวที การตอบค าถามถือว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นว่าผูเ้ขา้ประกวดท่านนั้นจะ
เขา้รอบต่อไปหรือจะตกรอบไป ส่วนการตอบค าถามแบบไม่ตรงประเด็นพบจ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 4 
การตอบค าถามไม่ตรงประเด็นนั้น สอดคลอ้งกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนางงามระดบัประเทศ คือ เชร่ี ไอศวรรฎา                  
ศิริลกัษณ์ แฟนพนัธ์ุแท้นางงามจักรวาล (2563 : ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า ในการประกวดแต่ละคร้ังถ้าหากผูเ้ข้า
ประกวดขาดการซักซ้อม มีความต่ืนเตน้ ไม่จดจ่ออยู่กบัค าถาม จะท าให้ค  าตอบนั้นไม่ตรงประเด็นกบัค าถาม                  
ท าให้ผูเ้ขา้ประกวดนั้นตกรอบไปในท่ีสุด ทั้งน้ีการตอบค าถามนางงามไม่พบการตอบค าถามแบบไม่สนองค าถาม 
เน่ืองจากในการประกวดนางงามทั้ง 4 เวทีจะไม่มีนางงามท่ีไม่ตอบค าถามเลย  
 การศึกษาการตั้งค  าถามและการตอบค าถามนางงามยงัปรากฏบริบททางสังคมในค าถามและค าตอบรวม
ทั้งส้ิน 9 บริบท ไดแ้ก่ บริบทสังคมดา้นสิทธิมนุษยชน บริบทสังคมดา้นสิทธิความเท่าเทียม บริบทสังคมดา้นสิทธิ
เด็กและเยาวชน บริบทสังคมด้านสิทธิสตรี  บริบทสังคมด้านสิทธิส่ือสารมวลชน บริบทสังคมด้านสิทธิทาง
ศีลธรรม บริบทสังคมดา้นสิทธิทางครอบครัว บริบทสังคมดา้นสิทธิทางการศึกษา และบริบทสังคมดา้นสิทธิ
เก่ียวกบัอาชีพ สะทอ้นให้เห็นว่าในปัจจุบนัเวทีการประกวดนางงามเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผูค้น
ในสังคมไดรั้บรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม จะเห็นไดว่้าบริบทท่ีปรากฏจะเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม ทั้งท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและอดีต  
 การตั้งค  าถามและการตอบค าถาม ความสัมพนัธ์ระหว่างค าถามและค าตอบถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
ส าหรับตวันางงาม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัพบ 2 ประเด็น คือ การมีสัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบ จ านวน 
69 ค  าตอบ จากทั้งหมด 72 ค  าตอบ คิดป็นร้อยละ 96 ถือว่าพบมากท่ีสุด เน่ืองจากในการประกวดนางงามนั้นผูเ้ขา้
ประกวดมีการเตรียมตวัมาเป็นอย่างดี ในทุก ๆ ดา้น รวมถึงการจบัใจความส าคญัระหว่างค าถามกบัค าตอบตอ้ง
สอดคล้องกัน ไม่ควรตอบนอกเร่ืองหรือหลุดประเด็น อาจท าให้นางงามตกรอบไปในท่ีสุด ส่วนการขาด
สัมพนัธภาพระหว่างค าถามและค าตอบ จ านวน 3 ค  าตอบ จากทั้งหมด 72 ค  าตอบ คิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจากผูเ้ขา้
ประกวดไม่เขา้ใจค าถาม อาจจะมาจากความต่ืนเต้น หรือขาดทกัษะความรู้ในเร่ืองท่ีถามมา จึงท าให้นางงาม                 
ไม่สามารถตอบค าถามให้มีความสัมพนัธ์กบัค าถามนั้นได ้และท าให้ไม่สามารถครอบครองมงกุฎในค ่าคืนนั้นได ้ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งค  าถามและการตอบค าถามนางงาม สามารถน ามาเปรียบเทียบกบังานวิจยั
อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของความเหมือนและความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น กลวิธีการตอบค าถามส่ือมวลชนของดารา
นักแสดงชาย – หญิง : กรณีศึกษารายการทีวีพูลไลฟ์ ของ โสภิษฐา ไชยถาวร (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกบักลวิธีการ
ตอบค าถามแบบออ้ม การตอบค าถามแบบตรง และการไม่ตอบค าถาม ในประเด็นศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยท่ีผูศึ้กษาได้วิเคราะห์ในประเด็นการตอบค าถาม ส่วนการตั้งค  าถามพบว่าไม่มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัตอ้งการทราบความสัมพนัธ์ระหว่างค าถามและค าตอบของเวทีการประกวด            
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นทศันคติ ไหวพริบ ของผูเ้ขา้ประกวดแต่ละบุคคล 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ควรน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปเผยแพร่ ไดแ้ก่ 1) สามารถน าไปให้กองประกวดนางงามเวทีต่าง ๆ ไดรั้บ
ทราบและทางกองประกวดจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการตั้งค  าถามให้ดีย่ิงขึ้น 2) สามารถน าไปใชใ้น
การประกอบ การเรียนการสอนทางดา้นมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ และ 3) ผูท่ี้จะประกวดนางงามสามารถ
ประยกุตค์วามรู้ในคร้ังน้ีหรือส าหรับเตรียมตวัตอบค าถามนางงามในเวทีต่าง ๆ ให้ชนะใจกรรมการได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  7.2.1 ควรศึกษากลวิธีการใชภ้าษาการประกวดนางงามในรอบการแสดงทศันคติ 
  7.2.2 ควรศึกษาการใชภ้าษาในการประกวดนางงามในรอบการคดัเลือกผูเ้ขา้ประกวด 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและมหาวิทยาลยัศรีปทุมเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาเปิดโอกาสให้ผูวิ้จัย
น าเสนอผลงาน 
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THE STUDY OF CHINESE FOOD NAMING RELATED TO  

CHINESE CULTURE. 
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บทคัดย่อ 
 อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิต นอกจากบริโภคเพ่ือคุณค่าทางโภชนาการแลว้ เม่ือศึกษาให้ลึกลงไป อาหาร
ยงัสะทอ้นถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม รวมถึงอตัลกัษณ์ของแต่ละชนชาติได ้เม่ือมองในแง่มุมของ
ภาษา ช่ืออาหารจีนประกอบไปดว้ยความหมายแฝงทางวฒันธรรม อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระจกสะทอ้นวฒันธรรม 
การตั้งช่ืออาหารจีนสามารถแสดงบทบาททางวฒันธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  

บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการตั้งช่ืออาหารจีนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมจีน ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดร้วบรวมรายช่ืออาหารจากเวบ็ไซตเ์ป็นจ านวน 2,886 ช่ือ ผลการศึกษาสรุปไดว่้า ตั้งช่ืออาหารจีนแบ่งเป็น 
2 รูปแบบ ได้แก่ การตั้งช่ืออาหารแบบตรง และการตั้งช่ืออาหารแบบอุปลักษณ์ การตั้งช่ืออาหารแบบตรง                      
จัดประเภทโดยใช้ต าแหน่งแรกของรูปภาษามีทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ 1) ช่ือผูค้ิดค้นอาหาร 2) ช่ือสถานท่ี                        
3) สีของอาหาร 4) รสชาติของอาหาร 5) ภาชนะใส่อาหาร 6) ช่ือดอกไม ้7) ช่ือสมุนไพรจีน 8) ช่ือจากต านาน 
นิทานพ้ืนเมือง ช่ือตวัละคร การตั้งช่ืออาหารแบบอุปลกัษณ์ จดัประเภทโดยใชต้  าแหน่งแรกของรูปภาษามีทั้งหมด 
2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การอุปลกัษณ์ช่ืออาหารให้มีความเป็นสิริมงคล 2) การอุปลกัษณ์จากลกัษณะของอาหาร  
 
ค าส าคัญ: การตั้งช่ืออาหาร อาหารจีน วฒันธรรมจีน  
 

ABSTRACT 
Food is necessary for our lives, not only for being consumed for nutritional value but the sustenance we 

consume reflects the traditions, beliefs, values, cultures, and identities of different societies and ways of living . 
When looking at the language aspect Chinese food names contain cultural connotations. It can be said that it is a 
mirror of Chinese culture. Naming Chinese cuisine can clearly delineate the culture. 

This academic article focuses on how Chinese cuisine names evolved and how they interrelate with 
Chinese culture.  This study of Chinese food naming explores interrelations with Chinese culture by collecting 
and critically analyzing 2,886 differentiated names of Chinese food from websites. The results of the study found 
that: the naming of Chinese food is divided into two forms: direct naming and naming through metaphor. Direct 
food naming can be divided into eight categories as:  1)  food inventor, 2)  place name, 3)  color, 4)  taste, 5) 
container, 6)  floral relation, 7)  herbal component, and 8)  mythological or historical link.  Naming the food in 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

879 

metaphor can be divided into two categories: 1) auspicious and superstitious link, and 2) metaphorical connotation 
respectively. 

 
Keywords: Food naming, Chinese food, Chinese culture  
 

1. บทน า 
 ภาษาและวฒันธรรมนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่างลึกซ้ึง ไม่สามารถแยกสองอย่างน้ีออกจากกนัได ้ภาษา
มิใช่แค่เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเท่านั้น แต่ยงัสามารถเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม ความคิดของผูค้น         
วิถีการด าเนินชีวิตจากภาษาได้เป็นอย่างดี   การเรียนรู้ของผูค้นนั้นส่วนมากเกิดขึ้นจากประสบการณ์ หรือ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความความจ าเป็นต่อทุกสรรพชีวิต ดงันั้นผูส้นใจศึกษาจึงน าภาษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารมาใชอ้ธิบายส่ิงต่าง ๆ หรืออุปลกัษณ์ส่ิงต่าง ๆ ใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั   

การตั้งช่ืออาหารจีนมีหลากหลาย และเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมจีนอย่างโดดเด่น อาหารหลกัของชาวจีน
คืออาหารท่ีมาจากพืช ธัญพืชและเสริมดว้ยเน้ือสัตวห์รืออาหารทะเล กระบวนการปรุงอาหารมีความพิเศษเป็น
อย่างมากตั้งแต่สมยัโบราณ ชาวจีนมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และกระบวนการผลิตอาหารท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีก็เพ่ือให้
ผู ้บริโภคอาหารได้สัมผัสกับรสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน การผลิตอาหารของจีนมี
ประวติัศาสตร์ยาวนาน ดงันั้น ในส่วนภาษาจีนมีการตั้งช่ืออาหารให้มีลกัษณะหลากหลายน่าสนใจ การพฒันาค าท่ี
เก่ียวข้องกับอาหาร จนตกผลึกภูมิปัญญา การสืบทอด การพฒันา และความเจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมจีน             
มีความสัมพนัธ์ระหว่างค ากบัวฒันธรรมจีน และทั้งสองอย่างมีการพฒันาไปพร้อม ๆ กนั มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 
ตวัอกัษรจีนเป็นส่วนส าคญัของพฒันาการทางวฒันธรรมอาหาร 

ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจวิธีการตั้งช่ืออาหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม  การศึกษาช่ืออาหารไม่เพียงแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการการสร้างค าและความหมาย แต่ยงัรับรู้ถึงการอุปลกัษณ์ช่ืออาหารไดดี้ย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผูท่ี้
ความสนใจศึกษาภาษาจีนมีมโนทศัน์ทางดา้นช่ืออาหารจีนมากย่ิงขึ้น โดยเน้ือหาของการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษา
เฉพาะช่ืออาหารคาวท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมจีนบางส่วน เพื่อให้ผูท่ี้ศึกษาภาษาจีน และผูท่ี้สนใจมีความรู้             
ความเขา้ใจในวฒันธรรมอาหารจีนเพ่ิมขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์  

(1) เพื่อศึกษาวิธีการตั้งช่ืออาหารในภาษาจีน 
(2) เพื่อศึกษาช่ืออาหารจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมจีน  

  

3. การตั้งช่ืออาหารจีน 
  ในประเทศจีนในแต่ละพ้ืนท่ีมีประเพณีและความนิยมแตกต่างกนั นิสัยการรับประทาน และรสชาติของ
อาหารของแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีท าให้อาหารทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  อาหารทางใต้มี
รสชาติหวาน อาหารทางเหนือมีรสชาติเค็ม อาหารทางตะวนัออกมีรสชาติเผด็ และอาหารทางตะวนัตกของจีนมี
รสชาติเปร้ียว (สีวสื์อเทา, 2553) กล่าวว่า กลุ่มอาหารจีนมีมากเป็นพิเศษ สามารถแบ่งเป็น กลุ่มใหญ่ ๆตามทอ้งถ่ิน
ท่ีแตกต่างกนัของจีน อาหารซานตง อาหารเจอ้เจียง อาหารกวางตุง้ อาหารฮกเก้ียน อาหารเสฉวน อาหารเจียงซู 
อาหารอานฮุย อาหารหูหนาน ในแต่ละพ้ืนท่ีมีอาหารท่ีขึ้นช่ือในท้องท่ีนั้น ๆ เช่น อาหารเสฉวนท่ีขึ้นช่ือ คือ                    
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麻婆豆腐 /mapotoufu/ เตา้หู้ผดัซอสเสฉวน 鱼香肉丝/yuxiangrousi/ เน้ือเส้นผดัซอส  อาหารฮกเก้ียน
ท่ีขึ้นช่ือคือ 佛跳墙/fotiaoqiang/ พระกระโดดก าแพง  อาหารากวางตุ้งท่ีขึ้นช่ือคือ 龙虎斗/longhudou/ 
เป็นต้น (孙补卿 , 2547 ) กล่าวว่า การตั้งช่ืออาหารของคนจีนนั้นต้องผ่านการพิจารณาใคร่ครวญการใช้
ค  าศพัท์อย่างพินิจพิเคราะห์ ใช้ค  าท่ีสละสลวย ไม่ควรตั้งช่ือโดยใช้ค  าศพัท์ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งช่ือ
เท่านั้น แต่ยงัค  านึงถึงความเป็นจริงดว้ย จากการศึกษาช่ืออาหารจีน ค าศพัท์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในช่ืออาหารสามารถ
สะทอ้นทางวฒันธรรมอาหาร และวฒันธรรมจีนไดอ้ยา่งชดัเจน  
 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตั้งช่ืออาหารในประเทศไทย อนัตตยา คอมิธิน (2548) ได้ศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาการตั้งช่ือาหารในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน” จากผลการศึกษาการตั้งช่ืออาหารใน
ภาษาไทยมี 2 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีการตั้งช่ือแบบตรง และกลวิธีการตั้งช่ืออาหารแบบเปรียบเทียบ นอกจากน้ี จิง ลู 
(2553) ศึกษาเร่ือง “กลวิธีการตั้งช่ืออาหาร และอุปลกัษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน”  ผลการวิจยัน้ีพบว่า กลวิธี
การตั้งช่ืออาหารภาษาไทยและภาษาจีนมี 2 รูปแบบคือการตั้งช่ืออาหารแบบตรง และการตั้งช่ืออาหารแบบ                 
อุปลกัษณ์  
 จากการศึกษาผลงานวิจยัในการตั้งช่ืออาหาร ยงัขาดการวิเคราะห์ช่ืออาหารในดา้นวฒันธรรม ซ่ึงเป็น            
ส่ิงส าคญัส าหรับผูท่ี้ศึกษาภาษาจีนหรือผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัวฒันธรรมอาหาร 
 การศึกษาการตั้งช่ืออาหารจีนท่ีใชก้ารเปรียบเทียบเพื่อส่ือถึงความนึกคิด และการประมวลผลความคิด
ของคนจีนนั้น ผูวิ้จยัใชท้ฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive Semantics) ในการวิเคราะห์และศึกษาความหมาย
ในช่ืออาหาร (Lakoff, 1987) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานมีสมมติฐานว่า ภาษาสามารถสะทอ้นการ
เรียนรู้ และโลกทศัน์ของมนุษย ์การเขา้ใจภาษานั้นสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย ์ประสบการณ์ของ
มนุษยด์งักล่าว ไดแ้ก่ ประสบการณ์การรับรู้ทางร่างกาย (bodily experience) ทางประสาทสัมผสัต่าง ๆ (sensory-
motors) ทางอารมณ์ความรู้สึก (emotional) และทางสังคม (social) เป็นต้น (จิง ลู , 2553) กล่าวว่า ทฤษฎี
อรรถศาสตร์ปริชาน เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาดา้นความหมายโดยอาศยัประสบการณ์การรับรู้ และความเขา้ใจของมนุษย์
ท่ีมีต่อภาษาเป็นส าคญั  
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์อาศัยประสบการณ์ต่าง  ๆ ส่ิงท่ีคุ ้นชิน               
ความเขา้ใจน ามาเช่ือมโยงความนึกคิดท าให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยให้มนุษยมี์การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ หรือท าให้เกิด
ส่ิงใหม่ขึ้นมา อย่างไรก็ตามการอธิบายทฤษฎีอรรศาสตร์ปริชานเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษาของมนุษย ์           
หากตอ้งการเรียนรู้ภาษาจากการส่ือถึงความหมายในส่ิงต่าง ๆ ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยักลยุทธ์ในการเปรียบเทียบเชิง
อุปลกัษณ์เพื่อให้มีการเรียนรู้ในระดบัลึกลงไป (Lakoff and Johnson, 1980) ได้กล่าวถึงการอุปลกัษณ์ เป็นรูป
ภาษาท่ีสามารถพบในภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ไม่เพียงแต่ในภาษาเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงในความคิดและ                    
การกระท า ระบบมโนทศัน์ (conceptual system) ท่ีท าให้มนุษยเ์ราสามารถคิด และท าส่ิงต่าง ๆ มีพ้ืนฐานมาจาก
อุปลกัษณ์ (ชัชวดี ศรลมัพ์, 2548) กล่าวว่า การศึกษาอุปลกัษณ์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานจะอธิบาย                   
อุปลักษณ์ในด้านภาษาท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการคิด  และมโนทัศฯของมนุษย์ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการทางความหมายของอุปลกัษณ์ ท าให้เราสามารถเขา้ใจความคิดของผูใ้ชภ้าษาในสังคมต่าง ๆ ได ้
 จากแนวคิดขา้งตน้ การศึกษาช่ืออาหารจีนมีบางส่วนสัมพนัธ์กบัการอุปลกัษณ์ในภาษา เม่ือศึกษาถึง
ค าศพัท์ท่ีปรากฎในช่ืออาหารพบว่า มีการอุปลกัษณ์ในส่ิงต่าง ๆ เน่ืองจากอาหารรวมทั้งภาษาสามารถสะทอ้น
วฒันธรรม ความคิด ของมนุษยไ์ด ้ 
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  ในการศึกษาแบ่งการตั้งช่ืออาหารท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม โดยเน้ือหาของการศึกษาเป็นการศึกษาฉพาะ
อาหารคาว ขอบเขตของการศึกษาคือ การรวบรวมรายช่ืออาหารจากเวปไซต์ภาษาจีน ไดแ้ก่ www.meishichaina.com, 
www.ttmeishi.com, www.xinshipu.com รวมช่ืออาหารคาวทั้งหมด 2,886 ช่ือ ในบทความศึกษาการตั้งช่ืออาหาร
จีนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การตั้งช่ืออาหารแบบตรง และการตั้งช่ืออาหารแบบอุปลกัษณ์ 
 

การตั้งช่ืออาหารแบบตรง 
การตั้งช่ืออาหารแบบตรง ใชค้วามหมายตรงจากรูปภาษามาตั้งช่ืออาหาร ไม่ไดต้ั้งช่ือในเชิงเปรียบเทียบ 

จดัประเภทโดยใชต้  าแหน่งแรกของรูปภาษา ดงัน้ี 
1) การตั้งช่ือจากช่ือผู้คิดค้นอาหาร 

 จากการศึกษาการตั้งช่ืออาหารจากช่ือของผูค้ิดคน้อาหาร ในบทความจะน าช่ืออาหารมาวิเคราะห์
โครงสร้างของค าเรียกช่ืออาหารโดยการตั้งต้นจากส่วนหลกัของค าเรียกช่ืออาหารคือช่ือผูค้ิดคน้อาหารเป็น
ต าแหน่งแรก เช่น 

1.1) ช่ือผูค้ิดคน้อาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร ช่ือผูค้ิดคน้อาหาร ส่วนประกอบอาหาร 

东坡肉 /dongporou/ 东坡 (ตงโพ)  肉 (เน้ือ) 

 东坡肉/dongporou/ เน้ือหมูตุ๋นของตงโพ (常敬宇, 2538) กล่าวว่า ผูท่ี้คิดคน้เน้ือตงโพน้ีช่ือ苏东坡
ซูตงโพเป็นชาวเหมยซาน มลฑลเสฉวน จึงตั้งช่ือตามผูท่ี้ท  าเมนูน้ีเป็นคนแรก  
 

1.2) ช่ือผูค้ิดคน้อาหาร + ประเภทของอาหาร 
ช่ืออาหาร ช่ือผูค้ิดคน้อาหาร ประเภทของอาหาร 

白运章包子/baiyunbaozi/ 白运章 (ป๋ายหยนุจาง)  包子 (ซาลาเปา) 

 

2) ตั้งช่ืออาหารจากช่ืสถานที่   
ผูท่ี้รับประทานอาหารหรือผูท่ี้ศึกษาภาษาจีนสามารถทราบไดว่้าอาหารมาจากพ้ืนท่ีใดในประเทศ

จีน เน่ืองจากช่ือของอาหารส่ือถึงแหล่งท่ีผลิตอาหารชนิดนั้น ๆ หรือในแง่มุมหน่ึงคือเม่ือไปพ้ืนท่ีหรือเอ่ยถึง
สถานท่ีนั้น สามารถโยงถึงอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามรถแบ่งโครงสร้างได ้หลายรูปแบบ เช่น 

2.1) ช่ือสถานท่ี + ส่วนประกอบอาหาร  
ช่ืออาหาร ช่ือสถานท่ี ส่วนประกอบอาหาร 

 闽生果 /minshengguo / 1 闽 (หม่ินคือค ายอ่ของมลฑลฝเูจ้ียน) 生果(ถัว่ลิสง) 
 

2.2) ช่ือสถานท่ี + วิธีการท าอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร ช่ือสถานท่ี วิธีการท าอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร 

1) 北京烤鸭 /beijingkaoya/ 
2) 道口烧鸡 /daokoushaoji/ 

北京 (เมืองปักก่ิง) 
道口 (เมืองเตา้โข่ว)  

烤 (ยา่ง)  
烧 (เผา) 

鸭 (เป็ด) 
鸡 (ไก่) 

 
1 闽生果 ช่ืออาหารชนิดน้ีในโครงสร้างมีค าว่า 闽 (หมิ่น) ซ่ึงเป็นช่ือยอ่ของมณฑลฝูเจ้ียน อาหารชนิดน้ีท าจากถัว่ลิสงโดย               
การทอดให้กรอบ เป็นอาหารท่ีขึ้นช่ือของมลฑลฝูเจ้ียน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

882 

2.3) ช่ือสถานท่ี + เคร่ืองปรุงรส + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร ช่ือสถานท่ี เคร่ืองปรุงรส ส่วนประกอบของอาหาร 

西湖醋鱼 /xihucuyu/2  西湖 (ซีหู)  醋 (น ้าส้มสายชู)  鱼 (ปลา) 

 
 3) ตั้งช่ืออาหารจากสีของอาหาร  
 อาหารจีนนอกจากให้ความส าคญักบัรสชาติอาหารแลว้ คนจีนยงัค านึงถึงสีสันของอาหาร เพื่อให้
อาหารนั้นน่ารับประทาน น่าล้ิมลอง จากการศึกษาตั้งช่ืออาหารจากสีสันของอาหารส่วนใหญ่จะตั้งช่ือตามสีของ
วตัถุดิบท่ีน ามาปรุงอาหารชนิดนั้น ๆ หรือสีสันของอาหารท่ีปรุงสุกแลว้มาตั้งช่ืออาหาร วิธีการตั้งช่ืออาหารท่ี
ขึ้นตน้ดว้ยสีของอาหารสามารถแบ่งโครงสร้างได ้2 รูปแบบ 

3.1) สีของอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร สีของอาหาร ส่วนประกอบอาหาร 

1) 翡翠虾仁 /feicuixiaren/ 
2) 红白豆腐 /hongbaidoufu/ 

翡翠 (หยกสีเขียว) 
红白 (แดง + ขาว) 

虾仁 (กุง้) 
豆腐 (เตา้หู้) 

 
3.2) สีของอาหาร + ประเภทของอาหาร 

ช่ืออาหาร สีของอาหาร ประเภทของอาหาร 

1) 翡翠水饺 /feicuijiaozi/ 
2) 金玉羹 /jinyugeng/ 

翡翠 (หยกสีเขียว) 
金玉 (ทอง + หยก) 

水饺 (เก๊ียวน ้า) 
 羹 (น ้าแกง) 

 
4)  ตั้งช่ืออาหารจากรสชาติของอาหาร 
อาหารทุกชนิดมีรสชาติ รสชาติเหล่าน้ีมีความหมายตรงกนัตามความรู้สึกท่ีมนุษยรั์บรู้ได ้เป็นเร่ือง

ธรรมดาท่ีผูค้นช่ืนชอบ และใฝ่หาอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย ถูกปาก อาหารเป็นปัจจัยส าคญัหลกัของมนุษย ์แต่
รสชาติเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มนุษยไ์ดเ้พลิดเพลินกบัอาหาร  คนจีนให้ความส าคญักบัรสชาติอาหารมาช้านาน 
หัวใจของศิลปะในการปรุงอาหารจีนคือรสชาติ วิธีการตั้งช่ืออาหารท่ีขึ้นตน้ดว้ยรสชาติของอาหารส่วนใหญ่แบ่ง
โครงสร้าง ดงัน้ี 

4.1) รสชาติ + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร รสชาติ ส่วนประกอบอาหาร 

1) 麻辣豆腐 /maladoufu/ 
2) 酸辣土豆丝 /suanlatudousi/ 

麻辣 (เผด็ชา) 
酸辣 (เปร้ียว เผด็) 

豆腐 (เตา้หู้) 
土豆丝 (มนัฝร่ังซอยเป็นเส้น) 

 

4.2) รสชาติ + วิธีการท าอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร รสชาติ วิธีการท าอาหาร ส่วนประกอบอาหาร 

辣炒花蛤 /lachaohuage/ 辣 (เผด็) 炒 (ผดั) 花蛤 (หอย) 

 

 
2 西湖醋鱼 ปลาซอสเปร้ียวซีหู ซีหูเป็นทะเลสาปอยูใ่นเมืองหางโจว อาหารชนิดน้ีมีรสชาติเปร้ียวหวาน โดยใชเ้คร่ืองปรุงรส
คือ 醋 (น ้าส้มสายชู) เป็นส่วนผสม 
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4.3) ช่ืออาหาร + รสชาติอาหาร + ภาชนะใส่อาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร รสชาติ ภาชนะใส่อาหาร ส่วนประกอบอาหาร 

麻辣砂锅鱼 /malashaguoyu/ 麻辣 (เผด็ชา) 砂锅 (หมอ้ดิน) 鱼 (ปลา) 
 

5) ตั้งช่ืออาหารจากภาชนะบรรจุ 
อาหารท่ีปรุงเสร็จจะจดัใส่ในภาชนะต่าง ๆ ภาชนะใส่อาหารจึงเป็นส่ิงจ าเป็น อาหารจีนบางชนิดใช้

ภาชนะใส่อาหารมาประกอบอาหารโดยใชค้วามร้อนเพ่ือให้อาหารนั้นสุก มีกล่ินหอมน่ารับประทาน  การตั้งช่ือ
อาหารจากภาชนะบรรจุสามารถแบ่งโครงสร้างหลกั ๆ คือ  

5.1) ภาชนะใส่อาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร ภาชนะใส่อาหาร ส่วนประกอบอาหาร 

1) 铁锅羊排 /tieguoyangpai/ 
2) 坛子肉

3/tanzirou/ 
铁锅 (กระทะเหลก็) 
坛子 (ไห) 

羊排 (ซ่ีโครงแกะ) 
肉 (เน้ือ) 

 

5.2) ภาชนะใส่อาหาร + วิธีการท าอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร 
ช่ืออาหาร ภาชนะใส่อาหาร วิธีการท าอาหาร ส่วนประกอบอาหาร 

锅烧牛肉 /guoshaoniurou/ 锅 (หมอ้) 烧 (เผา) 牛肉 (เน้ือววั) 
 

5.3) ภาชนะใส่อาหาร + ประเภทของอาหาร 
ช่ืออาหาร ภาชนะใส่อาหาร ประเภทของอาหาร 

瓦罐汤 /waguantang/ 瓦罐 (ถว้ยกระเบ้ืองเคลือบ) 汤 (ซุป) 

 
6) ตั้งช่ืออาหารจากช่ือดอกไม้ 
มนุษยแ์ละธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีคู่กนัเสมอมา ตน้ไมแ้ละดอกไมไ้ดรั้บความนิยมจากผูค้น เช่นเดียวกนั

กบัอาหาร อาหารจีนมีทั้งอาหารท่ีท าจากวตัถุดิบจากส่วนประกอบของดอกไม ้และอาหารท่ีไม่ไดใ้ชว้ตัถุดิบจาก
ดอกไม ้แต่เม่ืออาหารปรุงสุกแลว้มีสีสันคลา้ยกบัสีดอกไม้ หรือรูปร่างคลา้ยกบัดอกไม้ เม่ือไดย้ินช่ืออาหารชนิด
นั้น ๆ แลว้เกิดความรู้สึกอยากล้ิมรส การตั้งช่ืออาหารจากช่ือดอกไมส้ามารถแบ่งโครงสร้างหลกั ๆ คือ  

6.1) ช่ือดอกไม ้+ ส่วนประกอบของอาหาร 
ช่ืออาหาร ช่ือดอกไม ้ ส่วนประกอบของอาหาร 

1) 桂花豆腐 /guihuadoufu/ 
2) 菊花鸡胗 /juhuajizhen/ 

桂花 (ดอกกุย้ฮวา) 
菊花 (ดอกเก็กฮวย)  

豆腐 (เตา้หู้) 
鸡胗 (ก๋ึนไก่) 

 

6.2) ช่ือดอกไม ้+ ส่วนประกอบของอาหาร + ประเภทของอาหาร 
ช่ืออาหาร ช่ือดอกไม ้ ส่วนประกอบของอาหาร ประเภทของอาหาร 

桂花莲藕羹 
/guihualianougeng/ 

桂花 (ดอกกุย้ฮวา) 
 

莲藕 (รากบวั) 
 

羹 (น ้าแกง) 

 
3 坛子肉/tanzirou/ มีประวติัเมื่อประมาณหน่ึงร้อยปี พ่อครัวร้านหน่ึงใชซ่ี้โครงหมูปรุงรสและเคร่ืองเทศเสร็จแลว้ใส่ไวใ้นไห 
เคี่ยวดว้ยไฟอ่อน ในปัจจุบนัเมื่อปรุงในหมอ้เสร็จแลว้จะเสริฟโดยใส่ไวใ้นไหเลก็ ๆ ตามช่ืออาหาร 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

884 

7) ตั้งช่ืออาหารจากช่ือสมุนไพรจีน 
อาหารนอกจากจะรับประทานเพื่อการด ารงชีวิต อาหารยงัสามารถเป็นยา  ในประเทศจีนมี                      

การบนัทึกสูตรอาหารจีนโบราณท่ีประกอบดว้ยยาจีนมานานแลว้ (ประยงค์ อนันทวงศ์, 2541) กล่าวว่า คนจีน
นอกจากจะรับประทานอาหารเพื่อรสชาติและความเอร็ดอร่อยแลว้ ยงัรับประทานอาหารเป็นยาเพื่อป้องกนั และ
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จากการศึกษาเก่ียวกบัช่ืออาหารจีน ชาวจีนไดน้ าสมุนไพรจีนหลายชนิดมาประกอบอาหาร 
เพื่อบ ารุงร่างกาย ท าให้ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ และตั้งช่ือตามช่ือสมุนไพรนั้น ๆ สมุนไพรจีนท่ีนิยมน ามา
ประกอบอาหาร เช่นโสม เก๋าก้ี ตงักุย เปลือกส้ม เป็นตน้ การตั้งช่ืออาหารจากสมุนไพรจีนสามรถแบ่งโครงสร้าง
หลกั ๆ คือ 

7.1) ช่ือสมุนไพรจีน + ส่วนประกอบของอาหาร 
ช่ืออาหารจีน ช่ือสมุนไพรจีน ส่วนประกอบของอาหาร 

陈皮鸭肉 /chenpiyarou/ 陈皮 (เปลือกส้ม) 鸭肉 (เน้ือเป็ด) 

 
7.2) ช่ือสมุนไพรจีน + วิธีการท าอาหาร + ส่วนประกอบของอาหาร 

ช่ืออาหารจีน ช่ือสมุนไพรจีน วิธีการท าอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร 

当归炖羊肉 /danghuidunyangrou/ 当归 (ตงักุย) 炖 (ตุ๋น) 羊肉 (เน้ือแกะ) 

 
7.3) ช่ือสมุนไพรจีน + วิธีการท าอาหาร + ส่วนประกอบของอาหาร 

ช่ืออาหารจีน ช่ือสมุนไพรจีน ส่วนประกอบของอาหาร ประเภทอาหาร 

1) 人参鸡汤 /renshenjitang/ 
2) 枸杞乌鸡汤 /gouqiwujitang/ 

人参 (โสม) 
枸杞 (เก๋าก้ี) 

鸡 (ไก่) 
乌鸡 (ไก่ด า) 

汤 (ซุป) 
汤 (ซุป) 

  
8) การตั้งช่ือจากต านาน นิทานพื้นเมือง ช่ือตัวละคร 
ช่ืออาหารจีนท่ีตั้งช่ือจากเร่ืองเล่าหรือนิทานพ้ืนเมืองนั้น ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน เพราะช่ืออาหาร

มาจากเร่ืองราวหรือช่ือเร่ือง แต่จะมีความเป็นมาท่ีน่าสนใจยกตวัอยา่งเช่น 
8.1) 过桥米线 /guoqiaomixian/ 过桥 (ขา้มสะพาน) 米线 (เส้นหม่ี) เป็นบะหม่ีท่ีมี

ช่ือเสียงมากในมณฑลยนูนาน อาหารชนิดน้ีมีลกัษณะพิเศษคือใชน้ ้ าซุปไก่ท่ีมีน ้ ามนัลอยอยู ่น ้าซุปน้ีดูเหมือนเป็น
น ้ าซุปธรรมดา แต่จริง ๆ แลว้มีความร้อนสูง เม่ือน าน ้ าซุปใส่ลงไปในหมอ้ดินท่ีมีบะหม่ีและเน้ือต่าง ๆ หั่นบาง ๆ 
สุกทัว่ทั้งหมอ้ (常敬宇, 2538) กล่าวว่า ช่ืออาหารชนิดน้ีมากจากต านาน มีสามีภรรยาคู่หน่ึง สามีตอ้งอ่าน
หนงัสือเพื่อสอบจองหงวน สถานท่ี ๆ เขาไปอ่านหนงัสือนั้นอยู่ห่างไกลจากท่ีพกัอาศยั ภรรยาของเขาตอ้งไปส่ง
อาหารให้เขาทุกวนั ทางท่ีเดินไปนั้นจะตอ้งขา้มสะพาน ภรรยาของเขาอยากให้เขาไดรั้บประทานอาหารอุ่น ๆ จึง
ใชน้ ้ามนัซุปไก่ใส่ในบะหม่ี เพราะน ้ามนัสามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนไวไ้ดดี้ จึงเป็นท่ีมาของช่ืออาหารชนิดน้ี 

8.2) 桃园三剑客/taoyuansanjianke/ ช่ืออาหารน้ีมาจากเร่ืองสามก๊ก ซ่ึงมีเล่าป่ี กวนอู 
เตียวหุย โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีสามสีมาประกอบอาหาร คือถัว่ฝักยาว มะเขือม่วง มนัฝร่ัง โดยทอดมนัฝร่ังและมะเขือ
ม่วงให้สุกแลว้เอามาผดักบัถัว่ผกัยาว ปรุงรสดว้ยเกลือ ซีอ๊ิวขาว น ้ามนัหอย  

8.3) 棒打猪八戒 /bangdazhubajie/ 棒打 (กระบองตี) 猪八戒 (ตือโป๊ยก่าย) จาก
เร่ืองไซอ๋ิว เป็นนิยายของประเทศจีน ตือโป๊ยก่าย เป็นลูกศิษยค์นท่ีสองของพระถงัซมัจัง๋ หนา้ตาเหมือนหมู อาหาร
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ชนิดน้ีวตัถุดิบหลกัคือหมู และหน่อกระเทียม น าหมูมาหมกักบัเกลือและซีอ๊ิวขาว น าไปเจียวกบัน ้ามนัจนสุกแลว้ 
น ามาผดักบัหน่อกระเทียม หน่อกระเทียมมีลกัษณะคลา้ยกบักระบอง  

 

การตั้งช่ืออาหารแบบอุปลักษณ์ 
การตั้งช่ืออาหารแบบอุปลกัษณ์เป็นการตั้งช่ืออาหารโดยน าค าศพัท์มาใช้ในการเปรียบเทียบอาหาร

ส่วนประกอบของอาหาร หรือรูปลกัษณ์ของอาหาร โดยใช้ทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานมาอธิบายการอุปลกัษณ์ 
สามารถสังเกตไดว่้า ช่ืออาหารสามารถส่ือถึงระบบความคิด รวมถึงภูมิความรู้ วฒันธรรม ท าให้ผูท่ี้ศึกษาช่ือ
อาหารสามารถเขา้ใจภาษาไดเ้ป็นอยา่งดี  

1) การอุปลักษณ์ช่ืออาหารให้มีความเป็นสิริมงคล 
เป็นการตั้ ง ช่ือโดยน าความหมายของค าท่ีมีความเป็นสิริมงคลมาเปรียบเทียบอาหารหรือ

ส่วนประกอบอาหาร เน่ืองจากอาหารท่ีมีช่ือธรรมดา ผูรั้บประทานส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าอาหารน้ีมีความพิเศษอะไร 
แต่เม่ือตั้งช่ืออาหารโดยใชช่ื้อท่ีน่าฟัง และมีความหมายท่ีเป็นสิริมงคลแลว้  ท าให้รู้สึกว่าอาหารนั้นพิเศษ น่าลอง 
น่ารับประทาน ชาวจีนนิยมใช้เทคนิควาทศิลป์ท่ีสละสลวยเป็นส านวน ค าหรือตัวอักษรจีนท่ีแฝงไปด้วย
ความหมายบางประการ ใช้ส่ือถึงความเป็นสิริมงคล  ช่ืออาหารเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นถึงขนบธรรมเนียมทอ้งถ่ิน 
ท าให้ผูท่ี้สนใจสามารถเรียนรู้เขา้ใจวฒันธรรมอาหารจีนดั้งเดิมในประเทศจีนอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง  การตั้งช่ือ
อาหารให้เป็นสิริมงคลโดยการเปรียบเทียบจากลกัษณะอาหาร หรือช่ืออาหารบางชนิดไม่เหมือนกบัรูปลกัษณ์ของ
อาหาร แต่ตั้งช่ือเพ่ือให้อาหารนั้นมีความเป็นสิริมงคล ยกตวัอยา่งเช่น  

1.1) 龙凤丝/longfengsi/ 龙凤 (มงักรและหงส์) 丝 (การหัน่วตัถุดิบเป็นเส้น ๆ) ชาวจีน
เปรียบผูช้ายเหมือนมงักร หงส์เปรียบเหมือนผูห้ญิง มงักรและหงส์เม่ืออยูคู่่กนัเปรียบเหมือนกบัสามีภรรยามีความ
รัก และอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข  

1.2) 龙凤配/longfengpei/ 龙凤 (มงักรและหงส์) 配 (คู่กนั) (สีวสื์อเทา, 2553) กล่าวว่า 
มีตน้ก าเนิดในช่วงระยะเวลาหน่ึงของยุคสมยัสามก๊ก ทั้งเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงสติปัญญาอนัเฉียบแหลมของขงเบง้                
กุนซือแห่งรัฐจ๊กก๊ก มีอาหารจีนหลายชนิดท่ีใชช่ื้ออาหารท่ีขึ้นตน้ดว้ย 龙凤/longfeng/ เช่น  
 

ช่ืออาหาร 龙凤 /longfeng/ ประเภทอาหาร, วิธีท าอาหาร, ชนิดอาหาร 

1) 龙凤炒饭 /longfengchaofan/ 
2) 龙凤汤 /longfengtang/ 
3) 龙凤斗饺 /longfengdoujiaozi/  

 
มงักร + นกฟินิกส์ 

炒饭 (ขา้วผดั) 
汤 (ซุป) 
斗 (ต่อสู้) 饺子 (เก๊ียว) 

 

1.3) 全家福 /quanjiafu/ 全家 (ทั้งครอบครัว) 福 (มีความสุข) อาหารจานส าคญัส าหรับ
งานแต่งงานของคนจีนไหหล า โดยเป็นอาหารจากแรกท่ีเสริฟในงานเล้ียงฉลอง อาหารจานน้ีวตัถุดิบท่ีใชม้ากกว่า
สิบชนิดรวมกนัในเมนูเดียว เช่น หัวไชเทา้ ขา้วโพดหวาน เห็ด ปลาหมึก กุง้ ไข่นกกระทา ลูกช้ิน ซ่ีโครงหมู 
หน่อไม้ เต้าหู้แข็ง ปรุงรสโดยใส่น ้ ามันหอยและเกลือ ลักษณะพิเศษของอาหารชนิดน้ีคือ ใช้ส่วนผสมท่ี
หลากหลาย สีสันสดใส รสชาติอร่อย ช่ือของอาหารมาจากวตัถุดิบที่หลากหลายมาปรุงสุกในหมอ้เดียวกนั เปรียบ
เหมือนสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 

1.4) 百年好合/bainianhaohe/ เมนูน้ีใช้百合 (ไป๋เหอ) เป็นช่ือสมุนไพรชนิดหน่ึง                  
ไป๋เหอมีลกัษณะเป็นกลีบเลก็ ๆ สีขาวซอ้นกนัเหมือนรูปดอกไม ้น ามาผดักบัผกัชีฝร่ัง เน่ืองจากเสียงของวตัถุดิบที่
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ใชเ้สียงพอ้งกบัค าว่า百年 (ร้อยปี) 好合 (อยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข) เปรียบไดก้บัสามีและภรรยาดีอยูด่ว้ยกนั
อยา่งมีความสุข อยูด่ว้ยกนัยาวนาน จึงเป็นท่ีมาของช่ืออาหารน้ี 

1.5) 寿比南山/shoubinanshan/ 寿 (มีอายุยืนนาน) 南山 (ภูเขาหนานซาน) มีชีวิตยืน
นานเปรียบเหมือนภูเขาหนานซาน ไข่ตุ๋นเห็ดหอม เป็นเมนูอาหารธรรมดาทัว่ไป แต่เม่ือไดฟั้งช่ืออาหารท าให้น่า
รับประทานย่ิงขึ้น 

2) การอุปลักษณ์จากลักษณะอาหาร 
รูปลักษณ์ของอาหารก็เป็นส่ิงส าคญัในการปรุงอาหาร ผูค้นส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับรูปร่าง

ลกัษณะอาหารท่ีน่ารับประทานอาหารหรืออาหารท่ีจดัตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม จะสังเกตไดว่้า อาหารบางชนิดจะ
แกะสลกัผกัต่าง ๆตกแต่งอาหารเพ่ือให้น่ารับประทานย่ิงขึ้น หรือใชว้ตัถุดิบของอาหารนั้นท าให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ 
และจดัตกแต่งอยา่งประณีตสวยงาม ชาวจีนจึงน ารูปร่างลกัษณะอาหารมาตั้งเป็นช่ือของอาหาร เช่น 

2.1) 蚂蚁上树/mayishangshu/ 蚂蚁 (มด) 上树 (ขึ้ นต้นไม้) มีวัตถุดิบหลัก คือ           
หมูสับและวุน้เส้น โดยน าตน้หอม ขิงกระเทียม พริกสด หั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ซีอ๊ิวท่ีใส่เม็ดถัว่ ผดักบัหมูสับให้สุก
หอมแลว้ใส่วุน้เส้นท่ีแช่น ้าเอาไว ้ตามดว้ยเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ืออาหารปรุงสุกมีลกัษณะคลา้ยกบัมดท่ีก าลงัขึ้น
ตน้ไมท่ี้มีก่ิงกา้นสาขา โดยเปรียบเทียบวตัถุดิบท่ีซอยเป็นช้ินเล็ก ๆ เหมือนกบัมด วุน้เส้นเปรียบเทียบเหมือน
ตน้ไมท่ี้มีก่ิงกา้นสาขา  

2.2) 狮子头 /shizitou/ 狮子 (สิงโต) 头 (หวั) ลกัษณะอาหารคลา้ยกบัหวัสิงโต วตัถุดิบ
หลกัคือหมูสับ น าหมูสับมาป้ันเป็นกอ้นใหญ่ ๆ  เอามาตม้ให้สุก แลว้ท าน ้ าซอสดว้ยเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เช่น ซีอ๊ิว
ขาว น ้ามนัหอย น ้าตาล เกลือ เป็นการเปรียบเทียบหมูสับท่ีป้ันเป็นกอ้นโตคลา้ยกบัหวัสิงโต 

2.3) 蝴蝶鳕鱼 /hudiexueyu/ 蝴蝶 (ผีเ ส้ือ) 鳕鱼 (ปลาคอด) น าปลาคอดมาหั่น
ลกัษณะคลา้ยกบัผีเส้ือ น าไปน่ึงให้สุกแลว้ราดดว้ยน ้ าซอสท่ีมีวตัถุดิบและเคร่ืองปรุงรสคือ เหลา้จีน ซีอ๊ิว พริก
เขียว พริกแดง แครอท ผกัชี กระเจ๊ียบเขียว และน ้ามนั  
 

4. สรุป 
 วฒันธรรมอาหารของจีนมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ในช่วงหลายศตวรรษท่ีผ่านมาเทคนิคการผลิต
อาหาร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต แมแ้ต่ช่ืออาหารจีน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอาหารในแต่ละทอ้งถ่ินมี
ลกัษณะเฉพาะตน มีความหลากหลาย ดว้ยกระบวนการพฒันาโดยการแลกเปล่ียนในภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้อาหารมี
เสน่ห์ และลกัษณะเฉพาะตน  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรมอาหาร จะเห็นว่าการผลิตอาหารจีนมีพ้ืนฐานทาง
วฒันธรรมท่ีลึกซ้ึง  ภาษาเก่ียวข้องกับวฒันธรรมโดยตรง จากการอุปลกัษณ์ตามแนวคิดอรรถศาสตร์ปริชาน         
เม่ือน ามาวิเคราะห์ช่ือของอาหาร ภาษาสามารถส่ือถึงส่ิงต่าง ๆ สามารถสะทอ้นวฒันธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน น่าสนใจ 
มีช่ืออาหารจีนท าให้ผูรั้บประทาน อยากล้ิมรสอาหาร มีช่ืออาหารจีนท่ีท าให้ผูรั้บประทานเกิดความคิดเช่ือมโยง
กับส่ิงต่าง ๆ มีช่ืออาหารจีนท่ีส่ือถึงศิลปะ และวฒันธรรมจีนท่ีลึกซ้ึงหรือมีความหมายท่ีมีความเป็นสิริมงคล          
ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นถึงการพฒันาและวิวฒันาการภาษา กล่าวโดยสรุปช่ืออาหารจีนไม่เพียงแต่เป็นช่ือเรียกอาหาร
เท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงการตกผลึกทางวฒันธรรม และศิลปะในการใชภ้าษาไดเ้ป็นอยา่งดี   
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5. ข้อเสนอแนะ 
 จากวฒันธรรมจีนมีการพฒันาไม่หยุดน่ิง ช่ืออาหารจีนก็เช่นกัน มีการเปล่ียนแปลงพฒันาไปตาม
กาลเวลา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของวฒันธรรมอาหารจีน ผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมอาหารจีน
อาจมุ่งศึกษาในส่วนอื่น  เช่น การประกอบอาหารจีน รสชาติอาหารจีน วฒันธรรมการบริโภคอาหารจีน 
วฒันธรรมอาหารจีนท่ีมีอิทธิพลในแต่ละประเทศ เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์
ยุคโควิด โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากแอปพลิเคชนัไลน์ ระหว่างวนัท่ี 20 กรกฎาคมถึง 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 100 ค าคม จาก 11 ร้านคา้ ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัลกัษณะ
การใชภ้าษาในส่ือ   

ผลการวิจยัพบว่า  ลกัษณะการใช้ภาษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยุคโควิด มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ลกัษณะการใช้ค  า ลกัษณะการใช้ขอ้ความ และลกัษณะการใช้เคร่ืองหมาย 1) ดา้นลกัษณะการใช้ค  า จ าแนกได ้                 
4 ลกัษณะ เรียงล าดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี  1.1) การใชค้  าทบัศพัท ์ 1.2) การใชค้  าภาษาปาก  1.3) การใชค้  าซ ้า และ  
1.4) การใชค้  าภาษาต่างประเทศ  2) ลกัษณะการใช้ขอ้ความ จ าแนกได ้5 ลกัษณะ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  
2.1) การใช้ขอ้ความท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึก  2.2) การใช้ขอ้ความท่ีแสดงเหตุการณ์ สถานการณ์  2.3) การใช้
ขอ้ความท่ีแสดงความรัก การมีคู่  2.4) การใชข้อ้ความท่ีแสดงการอยู่ร่วมกนัในสังคม และ 2.5) การใชข้อ้ความท่ี
แสดงคุณธรรม การเตือนสติ  3) ดา้นลกัษณะการใชเ้คร่ืองหมาย จ าแนกได้ 4 ลกัษณะเรียงล าดบัจากมากไปน้อย
ดงัน้ี  3.1) การใชเ้คร่ืองหมายไมย้มก  3.2) การใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ  3.3) การใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์ และ 
3.1) การใชเ้คร่ืองหมายปรัศนี   ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ค  าคมในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยคุโควิดเป็นค าคมท่ีมี
ลกัษณะเด่น แปลกใหม่ และลกัษณะการใชภ้าษาก็สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบนั  

 
ค าส าคัญ: ค  าคม  สต๊ิกเกอร์ไลน์  ยคุโควิด 
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ABSTRACT  
This research article aimed to analyze language use in quotes in line stickers of the COVID period 

through qualitative research method.  One hundred quotes, collected from line applications of eleven shops, from 
20th July, 2020 to 15th August, 2020, were used as data. The data were analyzed basing on ideas regarding 
techniques in language use in the media. 

The findings revealed that language use in quotes in line stickers of the COVID period was divided into 
three categories; the use of words, the use of texts, and the use of marks. With regard to the use of words, four 
types of word use, arranged in descending order, were found; transliterated words, spoken words, reduplication, 
and foreign words. For the use of text, five types of texts, arranged in descending order, were found; texts 
reflecting emotions and feelings, texts reflecting events and situations, texts reflecting love and partnering, texts 
reflecting coexistence in society, and texts reflecting morals and quotes. Regarding the use of marks, four types 
of marks, arranged in descending order, were found; repetition symbol, quotation mark, exclamation mark, and 
question mark. This study showed that quotes in line stickers of the COVID period were remarkable and 
innovative. Language use was in line with existing situations.  

 
Keywords: quotes,  line   stickers,  the COVID Period 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการติดต่อส่ือสารท่ีมีความทันสมัย ท าให้                      

การติดต่อส่ือสารรวดเร็ว สะดวกสบาย เพราะมีแอปพลิเคชนัท่ีใชเ้ป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านขอ้ความ หรือ 
แชท โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ มีผูใ้ช้งานและพฤติกรรมการใช้งาน Chat platform อันดับหน่ึงของไทย                       
(ทีดบัเบิ้ลยูเอฟดิจิทลั, 2563) ลกัษณะเด่นของไลน์นอกจากการส่งขอ้ความสนทนา การวิดีโอผ่านโทรศพัทมื์อถือ
สมาร์ทโฟนแลว้ คือ รูปแบบของ “สต๊ิกเกอร์” ท่ีใชส่ื้อความหมายแทนค าพูด ท าให้การส่ือสารมีสีสัน สร้างความ
เพลิดเพลินให้กับผูใ้ช้ได้เป็น  อย่างดี ซ่ึงสต๊ิกเกอร์ไลน์ (Sticker Line) เป็นรูปแบบการส่ือสารผ่านตวัการ์ตูน                 
ค  าคม หรือถอ้ยค า ดว้ยภาษาส้ัน ๆ อาจมีเสียงและภาพเคล่ือนไหวบนสต๊ิกเกอร์ไลน์  

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดท่ีผา่นมา แอปพลิเคชนัไลน์ท่ีเขา้ถึงผูใ้ชค้นไทยมากถึง 45 ลา้นคน 
(ทรูมูฟเอช, 2563) จึงเป็นช่องทางหลกัในการช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในดา้นการอปัเดตขอ้มลู
ข่าวสาร สถานการณ์ และวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด 19 ซ่ึง LINE Official Account ยังสามารถส่งต่อ                         
ความห่วงใยในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด ดว้ยการส่งสต๊ิกเกอร์ตวัการ์ตูน หรือค าคมในช่องทางไลน์                
ซ่ึงสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเป็นค าคมเก่ียวกบัโควิดจะมีรูปแบบการใช้ค  า และภาษาเขา้กบัสถานการณ์ความเป็นไปใน
ปัจจุบนั ท าให้ผูใ้ชเ้พลิดเพลินและดึงดูดความสนใจของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้วยเหตุน้ี ผูวิ้จัยเห็นว่าลกัษณะการใช้ภาษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยุคโควิด มีลกัษณะ
เฉพาะตวั มีความแปลกใหม่ และเขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั สามารถดึงดูดความสนใจของผูใ้ชใ้ห้หนัมาสนใจ
และใช้ค  าคมสต๊ิกเกอร์ไลน์ยุคโควิด เพื่อส่งต่อความสุขหรือใช้ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ผู ้วิจัยจึงเลือก
วิเคราะห์ค  าคมในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยุคโควิด เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์   
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ยุคโควิด และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใชใ้นการออกแบบค าคมสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้มีความโดดเด่น
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ย่ิงขึ้น  
  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยคุโควิด 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
ผูวิ้จยัไดสั้งเคราะห์ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาและค าคมจากงานวิจยัของ กาญจนา ปราบปัญจะ (2553) 

ศึกษาเร่ืองลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของ ว.วชิรเมธี ผลการศึกษาดา้นการใช้ค  าพบว่า การใช้ค  าซ้อน     
ค าสแลง ค าสร้างใหม่ ค  าภาษาต่างประเทศ ค าให้เกิดจินตภาพ ค าท่ีมีความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง ค าพน้
สมยั ค าเช่ือมและค าท่ีมีการเล่นเสียงเล่นจงัหวะ ดา้นการใชส้ านวน พบว่า มีการใชส้ านวนเดิม ส านวนดดัแปลง
และส านวนสร้างใหม่ และดา้นการใชป้ระโยค ดา้นการใชป้ระโยค พบว่า มีการใชป้ระโยคกระชบั ประโยคขนาน
ความ ประโยคขดัความ ประโยคซ ้ าค  าหรือซ ้ าความ และประโยคสรุปความ งานวิจยัของ ปรียานุช สองศร (2558) 
ศึกษาเร่ืองบทบาทการส่ือสารค าคมคตัโตะและบ่นบ่นผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบ
ของค าคมคตัโตะและบ่นบ่นมีองคป์ระกอบโดยรวมเหมือนกนัเกือบทุกขอ้ คือ พ้ืนหลงั แบบอกัษร สัญลกัษณ์ 
ส่วนท่ีแตกต่างกนัก็คือค าคมคตัโตะจะไม่มีภาพประกอบ และการแสดงช่องทางการติดตามเหมือนกบัค าคม         
บ่นบ่น ดา้นการอ่านความหมายค าคมคตัโตะและบ่นบ่นท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผูรั้บสาร พบว่า
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทางเดียวกบัผูเ้ขียน แต่ก็ยงัคงมีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่
ประสบการณ์ อายุ เพศ อาชีพ และการอบรมบ่มเพาะของแต่ละบุคคล ด้านบทบาทค าคมพบว่าผูส่้งสารไดมี้      
ความคาดหวงับทบาทในการส่ือสารค าคมตรงกับท่ีผูรั้บสารนั้นได้รับประโยชน์ ดังน้ี 1) เป็นประสบการณ์
ทางอ้อม 2) เป็นพ้ืนท่ีระบายความรู้สึก 3) ให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต 4) ให้ก าลงัใจ 5) แทนความรู้สึก และ                     
6) ความบนัเทิง งานวิจยัของ วลยัลกัษณ์ ชาญชญานนท์ (2541) ศึกษาการใชภ้าษาบนปกนิตยสารรายสัปดาห์ท่ีใช้
ช่ือร่วมกบัหนงัสือพิมพร์ายวนั ผลการศึกษาดา้นการใชค้  าพบว่า ค าเรียกช่ือค าภาษาต่างประเทศ ค าท่ีมีความหมาย
โดยนยั ค าภาษาถ่ิน ค าสแลง และค าหยาบ และงานวิจยัของ ชุติมา สาตร์ร้าย (2556) ศึกษาภาษาข่าวหน้าหน่ึงใน
หนังสือพิมพแ์จก M2F ผลการศึกษาดา้นกลวิธีการใช้ภาษาพบว่า การใช้ค  าซ้อน การใช้อกัษรย่อ การใช้ฉายา    
การใชค้  าตดั การใชค้  าทบัศพัท ์การใชค้  าสแลง การใชค้  าคลอ้งจอง การใชส้ านวน และการใชค้  าจินตภาพ 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ ระหว่างวนัท่ี 20 กรกฎาคมถึง 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมรวมทั้งส้ิน 100 ค าคมจาก 11 ร้านคา้ 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงค์ ท่ีวางไวข้า้งตน้ 

และใชแ้นวคิดต่าง ๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการใชค้  าทบัศพัทข์องชุติมา สาตร์ร้าย (2556) แนวคิดเก่ียวกบัการใชค้  า
ภาษาต่างประเทศของวลัยลักษณ์ ชาญชญานนท์ (2541) แนวคิดเก่ียวกับการใช้ค  าภาษาปาก และการใช้
เคร่ืองหมายต่าง ๆ ของราชบณัฑิตยสถาน (2554)  
  4.3 เสนอผลการศึกษา  ผูวิ้จยัน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบรายงานและบทความ 
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5. ผลการวิจัย 
 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยคุโควิด พบ  3 ประเด็นใหญ่ คือ 
1) ลกัษณะการใชค้  า 2) ลกัษณะการใชส้ านวน และ 3) ลกัษณะการใชเ้คร่ืองหมาย ซ่ึงปรากฏผลวิจยัดงัน้ี 

5.1 ลักษณะการใช้ค า ผูวิ้จยัพบลกัษณะการใชค้  าท่ีปรากฏ 4 ลกัษณะ  ดงัน้ี 
(1) การใช้ค  าทบัศพัท์ หมายถึง การถ่ายเสียงท่ีมาจากรูปค าในภาษาอื่นแลว้น ามาเขียนในรูปแบบ

ของภาษาไทย เพื่อให้ผูใ้ช้ภาษาออกเสียงไดถู้กตอ้งหรือ  ใกลเ้คียงกบัภาษาเดิมท่ีสุด หรืออาจเป็นช่ือเฉพาะก็ได ้
(ชุติมา สาตร์ร้าย, 2556) พบ 72 ค าคม เช่น 

 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ มีการใช้ค  าทบัศพัท์ค  าว่า  โควิด (COVID -19) คือ โรคติดเช้ือจากไวรัสชนิด
หน่ึง เป็นเช้ือในตระกูลโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และแพร่ระบาดไปทัว่โลก  ซ่ึงค าว่า 
“โควิด” เป็นค าทบัศพัทท่ี์ประเทศไทยไดย้ืมมาใชใ้นส่ือต่าง ๆ จึงท าให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดผูอ้่านให้ติดตาม 
และความหมายของค าคม คือ โควิดมนัน่ากลวั เธอมากกัตวัท่ีห้องเราไหม เพราะ เป็นช่วงท่ีโรคโควิดระบาด และ
รัฐบาลก็ส่ังให้ประชาชนทุกคนกกัตวัอยูแ่ต่ในบา้นเพ่ือไม่ให้ติดเช่ือโควิด 

(2) การใชค้  าภาษาปาก หมายถึง ภาษาปากหรือภาษาพูด เป็นภาษาประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการพูด
ท่ีแสดงความคุน้เคย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2554) พบ 53 ค  าคม เช่น 

 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้มีการใช้ค  าภาษาปาก ค าว่า ยงัหว่า เป็นค าลงทา้ยประโยค มาจากค าว่า ยงัน้า                
ซ่ึงใชก้นัทัว่ ๆ ไป เป็นการใชค้  าท่ีง่าย เพ่ือให้ดึงดูดผูอ่้าน และความหมายของค าคม คือ เป็นช่วงท่ีโควิดระบาด  
ท าให้แค่มีอาการไอนิดหน่อยก็คิดว่าติดโควิดหรือยงันะ 

(3) การใชค้  าซ ้า หมายถึง หมายถึง ค าท่ีออกเสียงซ ้าค  าเดิมให้ต่อเน่ืองกนัโดยใชเ้คร่ืองหมายไมย้มก 
(ๆ) เติมหลงัค า ค  าท่ีซ ้าเสียงอาจจะมีความหมายคงเดิมหรือแตกต่างกนัไปจากเดิมขึ้นอยู่กบัความหมายของค าและ
บริบทท่ีประกอบ (ทรูปลูกปัญญา, 2552) พบ 9 ค าคม  เช่น 

 

   
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ มีการซ ้ าค  า โดยเติมเคร่ืองหมายไมย้มก (ๆ) หลงัค าเพื่อเน้นค าว่า “เผลอ” ซ่ึง
หมายถึง ก. หลงลืมไปชัว่ขณะ เช่น เผลอตวั เผลอสติ,  ไม่ระวงัตวั (พจนานุกรมฉบบั  ราชบณัฑิตสถาน, 2554) 
การใชค้  าซ ้ าลกัษณะน้ีเพ่ืองตอ้งการเน้นให้เห็นกริยาการของค าว่าเผลอ และความหมายของค าคม คือ สมองมนั
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เร่ิมเบลอ   แค่เผลอไอออกมา ก็คิดว่าติดโควิดหรือยงั เพราะเป็นช่วงท่ีโควิดระบาด ท าให้แค่มีอาการไอก็กลวัจะ
ติดโควิด แต่บางทีอาจจะไอเพราะเป็นไขห้วดัธรรมดาก็ได ้

(4) การใชค้  าภาษาต่างประเทศ หมายถึง ไม่มีการถ่ายเสียง หรือถอดอกัษรเป็นภาษาไทย เช่น ค าว่า 
poll หมายถึง ส ารวจความเห็นโดยการตั้งค  าถามถามคนจ านวนมาก ๆ หรือ ส ารวจประชามติ  เป็นตน้ ค าเหล่าน้ี
แมจ้ะมีค าแปลภาษาไทย แต่ผูเ้ขียนก็ยงัคงใชค้  าภาษษต่างประเทศในลกัษณะท่ีคงตวัอกัษรเดิมไว ้(วลยัลกัษณ์ ชาญ
ชยานนท,์ 2541) พบ 3 ค าคม เช่น 

 

   
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใชค้  าภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษ ค าว่า mask หมายถึง เคร่ืองก าบงั, 
ปิดบงั, หน้ากาก (ดิกชนันารีออนไลน์) เป็นตน้ การใชค้  าภาษาต่างประเทศท าให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดผูอ้่าน
มากย่ิงขึ้นและความหมายของค าคม คือ พิเศษใส่ไข่ แต่ถา้ใส่ใจจะตอ้งใส่แมสก ์เพราะเป็นช่วงโควิตอ้งใส่ใจและ
ความส าคญัในการใส่แมสก ์

5.2 ลักษณะการใช้ข้อความ  ผูวิ้จยัพบลกัษณะการใชข้อ้ความ 5 ลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) ลกัษณะการใชข้อ้ความท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึก หมายถึง ภาวะความรู้สึกทางใจท่ีเปล่ียนแปลง

ไปตามส่ิงกระตุ้นทั้งจากภายใน และภายนอก ส่วนความรู้สึกคือการท่ีเราได้รับรู้และสัมผสัถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมา
กระทบ เช่น มีความสุข ร้องไห้ พบ 40 ค าคม เช่น 

 

 
 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ จากค าว่า เหน่ือย ซ่ึงบ่งบอกถึงการใช้ข้อความรู้สึก คือ ภาวะท่ี
ร่างกายมีพลงังานน้อยกว่าปกติจนส่งผลให้รู้สึกเหน่ือย โดยอาจเกิดจากการพกัผ่อนไม่เพียงพอ ปัญหาทางสุข
สภาพจิต ซ่ึงแมอ้าการเหน่ือยจะเป็นภาวะปกติท่ีเกิดขึ้นกบัร่างกาย ดงัท่ีในตวัอย่างไดใ้ชค้  าว่าเหน่ือยเพ่ือบ่งบอก
ถึงความรู้สึกเหน่ือยลา้ของพยาบาลท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีดูผูป่้วยในสถานการณ์โรคโควิด ซ่ึงเห็นไดจ้ากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ี
มีภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและส่ืออารมณ์ความรู้สึกให้เห็นไดช้ดัเจน 

(2) ลกัษณะการใช้ขอ้ความท่ีแสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นไปหรือ
เหตุและเร่ืองราวท่ีก าลงัเป็นอยู่ พบ 40 ค าคม เช่น 

 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ค าว่า  ไวรัส เป็นการใช้ขอ้ความท่ีแสดงถึงสถานการณ์โควิด โดยโควิด คือ         
การติดเช้ือจากไวรัสชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นเช้ือตระกูลโคโรนา ไวรัสน้ีเป็นไวรัสสายพนัธ์ใหม่ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
และไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลก ซ่ึงไวรัสเป็นเช้ือท่ีก่อโรคไดท้ั้งในคนและสัตว ์จากตวัอย่างท่ีปรากฏว่าไวรัสแค่
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สัมผสัก็ติด แสดงให้เห็นว่าไวรัสสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้นเราจึงตอ้งป้องกนัการติดเช้ือ
ท่ีเกิดจากการไอ จาม น ้ามูก และน ้าลายจากคนภายนอก 

(3) ลกัษณะการใชข้อ้ความท่ีแสดงความรัก การมีคู่ หมายถึง ความรู้สึกของสภาพและเจตคติต่าง ๆ 
ซ่ึงมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพนั และกล่าวถึงบุคคลสองคนท่ี
ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยกนั พบ 22 ค าคม เช่น 

 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเห็นได ้จากค าว่า รักนะคะคือคุณ ซ่ึงบ่งบอกถึงการใช้ขอ้ความท่ีแสดงถึง
ความรักของคนมีคู่ คือการแสดงความรักดว้ยการบอกรักโดยใช้สถานการณ์โควิดในปัจจุบนัเป็นส่ือในการเพ่ิม
ความน่าสนใจให้กบัคู่รักในการบอกรักผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ในช่วงท่ีเวลาตอ้งอยูห่่างกนั 

(4) ลกัษณะการใชข้อ้ความท่ีแสดงการอยู่ร่วมกนัในสังคม หมายถึง การท่ีมนุษยจ์ะมีชีวิต โดยอยู่
ร่วมกนัเป็นหมู่เหล่า มีความเก่ียวขอ้งกนัและกนั และมีความสัมพนัธ์กนัในหมู่สมาชิก โดยสาเหตุท่ีมนุษยม์าอยู่
ร่วมกนัเป็นสังคม เพราะมีความจ าเป็นดา้นต่าง ๆ พบ 18 ค าคม เช่น 

 

 
 

จากตัวอย่างขา้งตน้ จะเห็นได้ จากค าว่า รัฐบาลบอกให้อยู่ห่างกัน 2 เมตร ซ่ึงบ่งบอกถึงการใช้
ขอ้ความท่ีแสดงการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัในสังคม  คือรัฐบาลแนะน าว่าเม่ือใดท่ีตอ้งออกนอกบา้นประชาชนจะตอ้ง
เวน้ระยะห่างทางสังคมโดยอยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตรเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ
ใหม่ ดงันั้นจากสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นการบ่งบอกถึงการใชชี้วิตในสังคมในอย่างไม่ประมาทและปฏิบติัตามกฎของ
รัฐบาลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือเป็นการป้องกนัการติดเช้ือไวรัส 

(5) ลกัษณะการใช้ขอ้ความท่ีแสดงคุณธรรม การเตือนสติ หมายถึง จริยธรรมท่ีน ามาปฏิบติัจนเป็น
นิสัย เช่น การเป็นคนซ่ือสัตย ์เสียสละ รวมถึงการมีความรับผิดชอบเตือนให้รู้ตวัเตือนให้ได ้ พบ 12 ค  าคม เช่น 

 

 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ค าว่า  “มองไม่เห็นแต่ตอ้งป้องกนั”  เป็นการใชข้อ้ความท่ีแสดงถึงการเตือนสติ 
ซ่ึงในตวัอยา่งเป็นการเปรียบเทียบสถานการณ์โควิดท่ีเกิดขึ้นอยา่งรุนแรงในปัจจบุนัว่าเหมือนกบัสงครามเยน็ท่ีเรา
ไม่สามารถมองเห็นได ้ไม่สามารถรู้ไดเ้ลยว่าฝ่ายตรงขา้มจะเขา้มาตอนไหน แต่ส่ิงท่ีเราสามารถท าไดใ้นตอนน้ีก็
คือการป้องกนั ในขณะเดียวกนัสถานการณ์โควิดก็เช่นเดียวกนั เราไม่สามารถรู้ไดเ้ลยว่าใครเป็นโควิดบา้ง ดงันั้น
ส่ิงท่ีเราสามารถท าไดก็้คือการป้องกนั เช่น การใส่แมส การลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
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5.3 ลักษณะการใช้เคร่ืองหมาย  ผูวิ้จยัพบลกัษณะการใชเ้คร่ืองหมาย 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) เคร่ืองหมายไม้ยมก ใช้อ่านซ ้ าความหรือซ ้ าค  าขา้งทา้ย 2 คร้ัง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต

สถาน, 2554)  พบ 9 ค  าคม เช่น  
 

 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ มีการใช้เคร่ืองหมายไมย้มก ( ๆ ) กบัค าว่า เผลอ ซ่ึงหมายถึง ก. หลงลืมไป
ชัว่ขณะ เช่น เผลอตวั เผลอสติ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2554) การใชเ้คร่ืองหมายในลกัษณะน้ีเพ่ือเนน้
ความหมายของค านั้น ท าให้ค  าคมโดดเด่น และส่ือความหมายชดัเจนย่ิงขึ้น ความหมายของค าคม คือ สมองเร่ิม
สับสน มึนงง บางคร้ังแค่เผลอไอ ก็คิดว่าติดโควิดหรือเปล่า 

(2) เคร่ืองหมายอญัประกาศ ใชเ้ขยีนสกดัขอ้ความ เพ่ือแสดงว่าขอ้ความนั้นเป็นค าพูด หรือเพ่ือเนน้
ความนั้นให้เดน่ชดัขึ้น (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2554) พบ 2 ค าคม เช่น 

 

                                                             
 

จากตัวอย่างข้างต้น มีการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศคู่ (“....”)  กับค าว่า “กักตัว” ซ่ึงหมายถึง                
ก. ยึดไว,้ ไม่ปล่อยไป (พจน.) การใชเ้คร่ืองหมายในลกัษณะน้ีเพ่ือตอ้งการเนน้ค าให้มีความโดดเด่น และสะดุดตา
กบัเคร่ืองหมายท่ีตอ้งการเน้นย  ้าค  าดงักล่าวในค าคม ความหมายของค าคม คือ โรคโควิดนั้นน่ากลวั จึงอยากจะ
ชวนให้เธอมากกัตวัท่ีห้อง 

(3) เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์ใชเ้ขียนก ากบัไวห้ลงัค าอุทาน (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2554)  
พบ 1 ค าคม คือ 

 

 
 

จากภาพขา้งตน้ มีการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์( ! )  กบัค าว่า ฉนั !! ซ่ึงหมายถึง ส. ค าใชแ้ทนตวัผูพู้ด 
พูดกบัผูท่ี้เสมอกนัหรือผูใ้หญ่พูดกบัผูน้้อย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 1 (พจน.) การใชเ้คร่ืองหมายในลกัษณะน้ีเพ่ือ
เน้นอารมณ์ ความรู้สึกของค าว่า ฉัน ท าให้ค  าคมมีความดึงดูดใจมากขึ้น  ความหมายของค าคม คือ อย่าเอาโรค                
โควิดมาแพร่เช้ือให้ฉนั 

(4) เคร่ืองหมายปรัศนี หรือ เคร่ืองหมายค าถาม ใช้เขียนเป็นประโยคค าถาม (พจนานุกรมฉบบั              
ราชบณัฑิตสถาน, 2554) พบ 1 ค  าคม คือ  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

895 

 
 

จากภาพขา้งตน้ มีการใช้เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) กบัค าว่า มั้ย ซ่ึงหมายถึง ประโยคค าถาม การใช้
เคร่ืองหมายในลักษณะน้ีหลังข้อความ เพื่อแสดงถึงประโยคค าถาม ท าให้ค  าคมโดดเด่น มีความน่าสนใจ 
ความหมายของค าคม คือ โรคโควิดนั้นน่ากลวั มากกัตวัท่ีห้องเรามั้ย ซ่ึงเป็นประโยคค าถามท่ีตอ้งการให้ตอบ  

 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยุคโควิด เม่ือน าผล
การศึกษามาพิจารณาพบว่ามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมา ขุนเจริญ  (2561) ท่ีไดวิ้เคราะห์การใช้ค  าใน
ภาษาสต๊ิกเกอร์ไลน์ พบว่าลกัษณะการใชภ้าษาในสต๊ิกเกอร์ไลน์ เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเด่น น่าสนใจโดยลกัษณะ
ภาษาจะเป็นภาษาพูดท่ีผูใ้ช้ภาษาไดพ้ยายามเปล่ียนแปลงให้ใกลเ้คียงกบัภาษาเขียนมากท่ีสุด เพราะท าให้การ
สนทนามีความสนุกสนานเพลิดเพลินและท าให้คู่สนทนาเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก ในขณะนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน และ
สต๊ิกเกอร์ท่ีปรากฏการใชค้  า ซ่ึงไดแ้ก่ สต๊ิกเกอร์ท่ีส่ือความหมายว่าเป็นการแสดงกิริยา อาการ สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีส่ือ
ความหมายว่าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีส่ือความหมายว่าแสดงเสียงของกิริยา อาการ สต๊ิกเกอร์
ไลน์ท่ีมีการประดิษฐ์รูปค าใหม่ สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีการน าค าภาษาองักฤษเขา้มาปรับใช ้และสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีการ
น าค าท่ีมีใช้อยู่แล้วในภาษาไทยมาส่ือความหมายใหม่ ซ่ึงสต๊ิกเกอร์ท่ีปรากฏมากท่ีสุดจะเป็นสต๊ิกเกอร์ท่ีส่ือ
ความหมายว่าแสดงกิริยา อาการ เน่ืองจากค ากิริยาเป็นค าท่ีสามารถแสดงการกระท าของคู่สนทนาไดช้ดัเจนท าให้
การสนทนามีความสมจริง เสมือนว่าไดส้นทนากนัต่อหนา้มากท่ีสุด 

จากผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ภาษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยุคโควิด ผูวิ้จยัสามารถ
น ามาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 6.1 ลักษณะการใช้ค า   การวิเคราะห์ในประเด็นลกัษณะการใชค้  าทบัศพัท ์การใชค้  าภาษาปาก การใชค้  า
ซ ้ า และการใชค้  าภาษาต่างประเทศ จากการวิจยัพบว่า มีการใชค้  าทบัศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 72  เน่ืองจากเป็นค าคม
สต๊ิกเกอร์ไลน์ในยคุโควิด ท าให้ค  าคมในสต๊ิกเกอร์ไลน์มกัมีค าว่า โควิด ซ่ึงเป็นค าทบัศพัท ์

6.2 ลักษณะการใช้ข้อความ  การวิเคราะห์ในประเด็นลกัษณะการใช้ขอ้ความท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึก 
ลกัษณะการใช้ขอ้ความท่ีแสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ ลกัษณะการใช้ขอ้ความท่ีแสดงความรัก การมีคู่ ลกัษณะ
การใช้ข้อความท่ีแสดงการอยู่ร่วมกันในสังคม และลักษณะการใช้ข้อความท่ีแสดงคุณธรรม การเตือนสติ                     
จากการวิจยัพบว่ามีลกัษณะการใชข้อ้ความท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และขอ้ความท่ีแสดงเหตุการณ์ สถานการณ์  
คิดเป็นร้อยละ 40 เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ในยคุโควิดจะแสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบนั และ
เป็นส่ิงท่ีใชส่ื้อสารอารมณ์ของผูพู้ด โดยจะบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารแทนการพูด 
 6.3 ลักษณะการใช้เคร่ืองหมาย   ลกัษณะการใชเ้คร่ืองหมาย ประกอบเคร่ืองหมายไมย้มก เคร่ืองหมาย
อญัประกาศ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์และเคร่ืองหมายปรัศนี พบการใชเ้คร่ืองหมายไมย้มกคิด เป็นร้อยละ 9 เพื่อเน้น
ความหมายของค านั้นให้มีความโดดเด่น และส่ือความหมายชดัเจนย่ิงขึ้น 
 จะเห็นไดว่้าลกัษณะการใชภ้าษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยคุโควิด เป็นค าคมท่ีส่ือความหมาย
โดยใชค้  าทัว่ไป สามารถเขา้ใจไดง้่าย เพราะการส่ือสารผ่านค าคมสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นการส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนั
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เท่านั้น การใชภ้าษาจึงไม่ควรซับซ้อน นอกจากน้ียงัพบการใชส้ านวนท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีแสดงความเป็นไปในปัจจบุนัเพื่อใหค้  าคมมีความทนัสมยั รวมไปถึงรูปแบบการเนน้ค าให้มีความโดดเดน่ 
สามารถดึงดูดใจผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
 จากการวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาจากค าคมท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยคุโควิด ท าให้เห็นถึงอิทธิพล
ของส่ือโซเชียลมีเดียท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการใชภ้าษา ซ่ึงปัจจุบนัมีการใชภ้าษาท่ีไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้ง
ตามหลกัของภาษา เป็นภาษาท่ีสามารถเขา้ใจกนัโดยง่าย เพราะตอ้งการความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และ
เทคโนโลยีท่ีมีความกา้วหน้าทนัสมัย จึงท าให้ภาษามีความเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ควรน างานวิจยัคร้ังน้ีไปเผยแพร่แก่ผูอ้อกแบบหรือจดัท าสต๊ิกเกอร์ เพื่อทราบถึงการใชภ้าษาท่ีแปลกใหม่
ท่ีสามารถส่ืออารมณ์ของค าพูดผา่นตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ ซ่ึงเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและนิยมใชก้นัในหมู่วยัรุ่น สามารถ
สร้างดึงดูดและเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์ต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาลกัษณะค าคมท่ีเก่ียวกบัโควิดในเพจเฟซบุ๊กต่าง ๆ  
(2) ควรศึกษาลกัษณะค าคมสต๊ิกเกอร์ไลน์ในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง               

กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
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วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร., ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

E-mail: mim40424042@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาค ายืมและลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย  
ท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ซ่ึงพบกว่า 400 ค า โดยเฉพาะในหมวดอกัษร ก.  
พบทั้งส้ินจ านวน 82 ค า โดยน ามาจ าแนกลกัษณะของการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรท่ีเข้ามาในภาษาไทย 
ผลการวิจัยพบลักษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยใน 4 ประเภท คือ ค าพยางค์เดียว ,  
ค าพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางค์ในภาษาไทย , ค  าสองพยางค์ในภาษาเขมรกลายเป็น 
ค าพยางคเ์ดียวในภาษาไทย และค าสองพยางค ์ทั้งน้ีพบว่ามีลกัษณะการเปล่ียนเสียงท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
ค าส าคัญ: ค  ายืม, ภาษาเขมร, การเปล่ียนเสียง 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the Sound change Khmer loanwords in Thai language that appear in the 
Royal Institute dictionary B.E. 2554. The loanwords from Khmer was found than 400 words. Especially section 
letter K. (ก)  found the total 82 words. This the analysis of the Sound changing in Khmer loanwords into Thai 
language. The results were characterized by Sound change Khmer loanwords in Thai language in four categories, 
Single syllable words. The Single syllable words in Khmer language become disyllabic words in Thai language. 
The disyllabic words in Khmer language become Single syllable words in Thai language. And disyllabic words. 
There are many different sound styles. And Sound change of the consonants, vowels and consonants spell. In the 
part of the ways of sound change is cutting, adding and sound changes. 
 
Keywords: Loan words, Khmer language, Sound change 
 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

899 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
หลักฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอนัแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของภาษาไทยในแถบสุวรรณภูมิ คือ ศิลาจารึก 

พ่อขุนรามค าแหง พุทธศักราช 18351 ช้ีให้เห็นว่าภาษาไทยมีการใช้ในภูมิภาคน้ีไม่ต ่ากว่า 700 ปี นอกจาก 
จารึกดว้ยภาษาไทยแลว้ยงัมีค าภาษาอื่นอีกจ านวนมากเขา้มาปนอยูใ่นจารึก หน่ึงในนั้น คือ ภาษาเขมร เช่น บ าเรอ, 
โอย, มาส ฯลฯ ดงันั้นศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหง พุทธศกัราช 1835 น้ี จึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการยืมค า 
ภาษาเขมรเข้ามาใช้ในภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยค ายืมจากภาษาเขมรท่ีพบน้ีมีการปรับเสียงให้เขา้กบั 
เสียงภาษาไทย (วนัทนีย์  ม่วงบุญ , 2532: 7) จากการตั้งข้อสังเกตของผูวิ้จัย ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
พุทธศกัราช 1835 พบว่าค าภาษาเขมรใช้โดยปกติทัว่ไป เช่น ช่ือช้างใช้ภาษาเขมรประสมกบัค าไทย เช่น มาส2 
เมือง, บ่อน ้า เรียกว่า ตระพงั น ้าโคก เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ปรากฏค ายืมจากภาษาเขมรกว่า 400 ค า และ
นอกจากน้ียงัมีค  าศพัทท่ี์พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไม่ไดร้ะบุว่าเป็นค ายืมภาษาเขมรแต่ปรากฏใชอ้ยูใ่น
ภาษาเขมรอีกเป็นจ านวนมากทั้งน้ีลักษณะค าศัพท์ภาษาเขมรท่ีถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยปัจจุบันบางค า 
ถูกปรับเปล่ียนทั้งรูป เสียง และความหมายเพ่ือให้สะดวกในการน ามาใชร่้วมกบัภาษาไทยดงัท่ี อุไรศรี วรศะริน 
ได้กล่าวว่า เน่ืองจากภาษาไทยกับภาษาเขมรมีความแตกต่างเร่ืองระบบเสียง หน่วยเสียงภาษาเขมรท่ีไม่มี  
ในภาษาไทยจะถูกดดัแปลงให้ใกลเ้คียงกบัหน่วยเสียงท่ีมีอยู่ในภาษาไทยมากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจมีผลให้รูป            
ค  ายืมบางค าเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย (2553: 55-86, อา้งถึงใน จตุพร โคตรกนก, 2557: 51) 
 จากเหตุผลข้างต้นผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาค ายืมในด้านจ านวนค าและวิเคราะห์การเปล่ียนเสียง 
ของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ 
การออกเสียงระหว่างเจา้ของภาษากบัผูย้ืมภาษาว่ามีความแตกต่างหรือมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงของเสียงค า  
ไปจากเดิมอยา่งไร 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาจ านวนค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.2554 

(2) เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

 

3. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 (1) ในการวิจัยคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ เฉพาะเสียงพยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะสะกดเท่านั้ น                                
ส่วนเสียงวรรณยกุตแ์ละความหมายจะไม่น ามาประกอบการวิเคราะห์ เน่ืองจากในภาษาเขมรไม่มีเสียงวรรณยกุต์ 

 
1  คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ , ส านักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 1 (กรุงเทพ:                  

โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521) เรียกศิลาจารึกหลกัน้ีว่า “จารึกหลกัท่ี 1”; ส านักหอสมุดแห่งชาติก าหนด บญัชี/
ทะเบียนวตัถุ ท่ี สท. 1; หนงัสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 1 ก าหนดเป็น “หลกัท่ี 1 ศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหง จงัหวดัสุโขทยั 

2  ยอร์ช เซเดส์ : “มาส” = ทอง (เป็นค าเขมร) (ฐานขอ้มูลจารึกในประเทศไทย ศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร (องคก์ารมหาชน)) 
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 (2) ค าศพัท์ท่ีน ามาวิเคราะห์จะใชค้  าศพัท์ในหมวด ก. ท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
ระบุท่ีมาว่า ข. (เขมร) เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหมวดอกัษรอื่น ๆ ตอ่ไป 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 (1) ขอบเขตการวิจยั ในการศึกษาค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยคร้ังน้ี ผูวิ้จยัศึกษาค าศพัท์ในหมวด ก.  
ท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุท่ีมาว่า ข. (เขมร) โดยจะศึกษาในดา้นของจ านวนค าศพัท์ 
ท่ีพบและลกัษณะการเปล่ียนเสียงโดยเปรียบเทียบกบัพจนานุกรมภาษาเขมร ฉบบัพุทธสาสนบณัฑิตย ์พ.ศ. 2512 
 (2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีนาวทางในการศึกษาขอ้มูลดงัน้ี 
 - ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 - ศึกษาค าศพัทใ์นหมวด ก. ท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุท่ีมาว่า ข. (เขมร) 
เพื่อรวบรวมค าศพัทแ์ละศึกษาดา้นจ านวนค าศพัทท่ี์พบ 
 - น าข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ลกัษณะการเปล่ียนเสียง โดยการศึกษาจากการเปล่ียนแปลงจ านวน
พยางค์เป็นหลกั แล้วจึงศึกษาลกัษณะการเปล่ียนเสียง พยัญชนะตน้ สระ และพยญัชนะทา้ย เพื่อเปรียบเทียบ 
การเปล่ียนแปลงในดา้นของค าศพัทเ์ป็นหลกั 
 - อภิปรายผลการศึกษา โดยประมวลผลจากจ านวนค าศพัทท่ี์พบ และลกัษณะการเปล่ียนแปลง 
 - เสนอแนะขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และแนวทางในการศึกษาต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย หมวด ก. จากพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบค ายืมจากภาษาเขมรทั้งส้ิน 82 ค  า โดยน ามาเปรียบเทียบเสียงกบัพจนานุกรม
เขมรฉบบัพุทธสาสนบณัฑิตย ์พ.ศ. 2512 สามารถแบ่งลกัษณะการเปล่ียนเสียงจากภาษาเขมรเขา้มาเป็นค ายืม  
ในภาษาไทยไดด้งัน้ี 

1. ค าพยางค์เดียว คือ ค าท่ีมีเสียงพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรท่ีเม่ือถูกยืมเขา้มาใช้ในภาษาไทยแลว้ยงัคง
ออกเสียงพยางคเ์ดียวเช่นเดิม ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.1 ไม่เปลี่ยนแปลง คือ ค  าท่ีออกเสียงตรงกนัทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร ดงัตวัอยา่ง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค าพยางคเ์ดียวท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงดา้นเสียง 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน 

ក្រមុ /krom/ กรม 2 /krom/ 
 

 1.2 เปลี่ยนแปลง 1 อย่าง คือ ค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสียงพยญัชนะตน้ สระ หรือพยญัชนะสะกด 
อย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจากการศึกษาพบการเปล่ียนแปลง 1 อย่าง 3 ลกัษณะ คือ การกลายเสียง
พยญัชนะตน้ การกลายเสียงสระ และการกลายเสียงพยญัชนะสะกด ดงัน้ี 
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 1.2.1 การกลายเสียงพยัญชนะต้น 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการกลายเสียงพยญัชนะตน้ในค าพยางคเ์ดียว 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน ลักษณะการกลาย 

រង ៤ /kɑːŋ/ กรอง 3 /krɑːŋ/ k- > kr- 
 

  1.2.2 การกลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการกลายเสียงสระในค าพยางคเ์ดียว 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน ลักษณะการกลาย 

រូន /koun/ กูน /kuːn/ -ou- > -u- 
 

  1.2.3 การกลายเสียงพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการกลายเสียงพยญัชนะสะกดในค าพยางคเ์ดียว 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน ลักษณะการกลาย 

កាល់ /kal/ กนั 4 /kan/ -l > -n 

 
 1.3 เปลี่ยนแปลง 2 อย่าง คือ ค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสียงพยญัชนะตน้ สระ หรือพยญัชนะสะกด 
สองอย่างร่วมกนั ซ่ึงจากการศึกษาพบการเปล่ียนแปลง 2 อย่าง 3 ลกัษณะ คือ การกลายเสียงพยญัชนะตน้และ 
เสียงสระ การกลายเสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะสะกด และการกลายเสียงสระและพยญัชนะสะกด ดงัน้ี 
 1.3.1 การกลายเสียงพยัญชนะต้นและสระ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการกลายเสียงพยญัชนะตน้และสระในค าพยางคเ์ดียว 

เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น สระ 
ក្រងុ /truŋ/ กรง /kroŋ/ tr- > kr- -u- > -o- 

  

 1.3.2 การกลายเสียงพยัญชนะต้นและพยญัชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการกลายเสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะสะกดในค าพยางคเ์ดียว 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด 

ក្រួរ /cruəc/ กรวด 3 /kruə̀t/ cr- > kr- -c > -t 
  
 1.3.3 การกลายเสียงสระและพยญัชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 7 แสดงการกลายเสียงสระและพยญัชนะสะกดในค าพยางคเ์ดียว 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน สระ พยัญชนะสะกด 

រលស់ /klɑh/ กลด 1 /klot/ -ɑ- > -o- -h > -t 
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2. ค าพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางค์ในภาษาไทย คือ ค าท่ีมีเสียงพยางคเ์ดียวในภาษา
เขมรท่ีเม่ือถูกยืมเขา้มาใชใ้นภาษาไทยแลว้กลายเป็นค าสองพยางค ์ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 7 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.1 เพิม่เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดหน้าค า และการกลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 1 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น เสียงสระ 

ដូង /douŋ/ กระดวง /kraq-duəŋ/ d- > kraqd- -ou- > -uə- 
  

 2.2 แทรกเสียงสระ และพยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ 
 

ตารางท่ี 9 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 2 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น 

ក្ដៅ  /kdaw/ ก าเดา /kam-daw/ kd- > kamd- 
 

 2.3 แทรกเสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยญัชนะต้นควบ และการกลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 10 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 3 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น เสียงสระ 

ក្រេង /kmeiŋ/ กนัเมียง /kan-miəŋ/ km- > kanm- ei > iə 
 

 2.4 แทรกเสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยญัชนะต้นควบ และเสียงพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 11 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 4 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด 

ខ្ចរ /kcɑː/ ก าจร /kam-cɑːn/ kc- > kamc- - > -n 
 

 2.5 แทรกเสียงพยญัชนะต้นควบ เสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 5 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น 

ខ្ចរ /kcɑːk/ กระจอก 3 /kraq-cɑ̀ːk/ kc- > kraqc- 
 

2.6 แทรกเสียงพยญัชนะต้นควบ เสียงสระ และพยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ และ 
กลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 13 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 6 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น สระ 

ក្កាៅ ង /kdaoŋ/ กระโดง 1 /kraq-doːŋ/ kd- > kraqd- -ao- > -oː- 
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 2.7 แทรกเสียงพยญัชนะต้นควบ เสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ เพิม่เสียง 
h กับพยัญชนะควบ และกลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 14 แสดงการเปล่ียนแปลงของค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 7 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยัญชนะต้น สระ 

ខ្ទម /ktɔːm/ กระท่อม 1 /kraq-th
ɑ̂ːm/ kt- > kraqth- -ɔː- > -ɑː- 

 
3. ค าสองพยางค์ในภาษาเขมรกลายเป็นค าพยางค์เดียวในภาษาไทย  คือ ค าท่ีมีเสียงสองพยางคใ์นภาษา

เขมรท่ีเม่ือถูกยืมเขา้มาใชใ้นภาษาไทยแลว้กลายเป็นค าพยางคพ์ยางคเ์ดียว ดงัน้ี 
 3.1 ตัดเสียงพยางค์ 2 ออก 
 

ตารางท่ี 15 แสดงค าสองพยางคใ์นภาษาเขมรกลายเป็นค าพยางคเ์ดียวในภาษาไทย 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្រឡ /krɑ-lɑː/ กร้อ /krɑ̂ː/ krɑ - 
 

4. ค าสองพยางค์ คือ ค าท่ีมีเสียงสองพยางคใ์นภาษาเขมรท่ีเม่ือถูกยืมเขา้มาใชใ้นภาษาไทยแลว้ยงัคงออก
เสียงสองพยางคเ์ช่นเดิม ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 4.1 ไม่เปลี่ยนแปลง คือ ค  าท่ีออกเสียงตรงกนัทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร ดงัตวัอยา่ง 
 

ตารางท่ี 16 แสดงค าสองพยางคท่ี์ไม่มีการเปล่ียนแปลงดา้นเสียง 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน 

កាាំក្ ល្ ើង /kam-pləːŋ/3 ก าเพลิง /kam-phləːŋ/ 

 
 4.2 เปลี่ยนพยางค์เดียว คือ ค าท่ีมีเสียงสองพยางคใ์นภาษาเขมรท่ีเม่ือถูกยืมเขา้มาใชใ้นภาษาไทย
แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงเสียงพยางคใ์ดพยางคห์น่ึงเพียงพยางคเ์ดียว ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 4.2.1 การกลายเสียงพยางค์ 1 คือ ค าภาษาเขมรท่ีถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้ว เกิดการ
เปล่ียนแปลงของเสียงในพยางคแ์รกเท่านั้น ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ก. พยางค์ 1 กลายเสียงสระ 
 

ตารางที่ 17 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงสระเฉพาะพยางคท่ี์ 1 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រន្ត្នៃ  /kɑn-tray/ กรรไตร /kan-tray/ -ɑ- > -a- - 
  
 
 

 
3 หมายเหตุในภาษาเขมรพยญัชนะตน้ควบมกัมีเสียง h มาเช่ือม ค าว่า ភ្លើង จึงออกเสียง /phləːŋ/ เช่นเดียวกบัภาษาไทย 
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 ข. พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้น และเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 18 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงพยญัชนะตน้ และเสียงสระเฉพาะพยางคท่ี์ 1 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

គគីរ /kɔ-kiː/ กระก้ี /kra-ki ̂ː/ kɔ > kra - 
    

ค. พยางค์ 1 กลายเสียงสระและเพิม่เสียงพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 19 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงสระและเพ่ิมเสียงพยญัชนะสะกดเฉพาะพยางคท่ี์ 1 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្រសួង /krɑ-suəŋ/ กระทรวง 2 /kràq-suəŋ/ -ɑ- > -aq - 
  

 ง. พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และเพิม่พยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 20 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงพยญัชนะตน้ เสียงสระ และเพ่ิมพยญัชนะสะกดเฉพาะพยางคท่ี์ 1 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្របរ /trɑ-bɑːk/ กระบอก 3 /kraq-bɑːk/ trɑ > kraq - 
 

 4.2.2 การกลายเสียงพยางค์ 2 คือ ค าภาษาเขมรท่ีถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้วเกิด                         
การเปล่ียนแปลงของเสียงในพยางคท่ี์สองเท่านั้น ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 1 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ก. พยางค์ 2 กลายเสียงสระ 

 

ตารางท่ี 20 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงสระเฉพาะพยางคท่ี์ 2 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

កាាំបិរ /kam-bət/ ก าบิด /kam-bit/ - -ə- > -i- 

 
4.3 เปลี่ยนทั้งสองพยางค์ คือ ค าท่ีมีเสียงสองพยางคใ์นภาษาเขมรท่ีเม่ือถูกยืมเขา้มาใชใ้นภาษาไทย 

แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงเสียงพยางคท์ั้งพยางท่ี 1 และพยางคท่ี์ 2 ลกัษณะเช่นน้ีพบทั้งหมด 15 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 4.3.1 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้น 

 

ตารางท่ี 21 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์1 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រាំ ពែង /kɑm-pɛːŋ/ ก าแพง /kam-ph
ɛːŋ/ -ɑ- > -a- p- > ph- 

 

  4.3.2 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 22 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์2 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រនលង់ /kɑn-lɑŋ/ กนัลง 1 /kan-loŋ/ -ɑ- > -a- -ɑ- > -o- 
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4.3.3 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 23 แสดงค าสองพยางค์ทีก่ลายเสียงท้ังสองพยางค์ 3 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រណ្ដៅ ល /kɑn-daːl/ กนัดาล /kan-daːn/ -ɑ- > -a- -l > -n 
 

  4.3.4 พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 24 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์4 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

កាាំបិរ /kam-bət/ กรรบิด /kan-bìt/ -m > -n -ə- > -i- 
 

  4.3.5 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้น และเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 25 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์5 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រាំែង់ /kɑm-pu ̆əŋ/ ก าพง /kam-phoŋ/ -ɑ- > -a- pu ̆ə- > pho- 
 

  4.3.6 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้น และเสียงพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 26 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์6 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រាំែូល /kɑm-puːl/ ก าพู 1 /kam-phuː/ -ɑ- > -a- p-l > ph- 
 

  4.3.7 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ และพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 27 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์7 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រងវល់ /kɑŋ-wɑl/ กงัวล /kaŋ-won/ -ɑ- > -a- -ɑl > -on 
 

  4.3.8 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และพยัญชนะ
สะกด 

 

ตารางท่ี 28 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์8 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រាំររ /kɑm-tɔː/ ก าธร /kam-th
ɑːn/ -ɑ- > -a- tɔː- > th

ɑːn 
 

  4.3.9 พยางค์ 1 กลายเสียงสระและเสียงพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ 
 

ตารางท่ี 29 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์9 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្រក្ឡរ /krɑ-leek/ กระเหลียก /kraq-liək/ -ɑ- > -aq -ee- > -iə- 
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  4.3.10 พยางค์ 1 กลายเสียงสระและเสียงพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะสะกด 
 

ตารางท่ี 30 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์10 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រញ្ឈូ ស ១ /kɑñ-chuːh/ กระฉูด /kraq-chùːt/ -ɑñ > -raq -h > -t 
 

  4.3.11 พยางค์ 1 กลายเสียงสระและพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงสระและพยัญชนะ
สะกด 

 

ตารางท่ี 31 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์11 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្របី /krɑ-bəy/ กระบือ /kraq-bɨː/ -ɑ- > -aq -əy > -ɨː- 
 

  4.3.12 พยางค์ 1 กลายเสียงสระและพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้น เสียง
สระ และพยัญชนะสะกด 

 

ตารางท่ี 32 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์12 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្រែះ /krɑ-pe ̆əh/ กระเพาะ /kraq-ph
ɑ̂/ -ɑ- > -aq pe ̆əh > ph

ɑ 
 

  4.3.13 พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียง
พยัญชนะต้น และเสียงสระ 

 

ตารางท่ี 33 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์13 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

ក្រពាំង /trɑ-pe ̆əŋ/ กระพงั 1 /kraq-phaŋ/ trɑ- > kraq pe ̆ə- > pha- 
 

  4.3.14 พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียง
สระ และพยัญชนะสะกด 

 

ตารางท่ี 34 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์14 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រក្ថោ រ /kɑn-thao/ กระโถน /kraq-thǒːn/ -ɑn > -raq -ao- > -oːn 
 

  4.3.15 พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียง
พยัญชนะต้น เสียงสระ และพยัญชนะสะกด 

 

ตารางท่ี 35 แสดงค าสองพยางคท่ี์กลายเสียงทั้งสองพยางค ์15 
เขมร เสียงอ่าน ไทย เสียงอ่าน พยางค์ 1 พยางค์ 2 

រក្រះ /rɔ-teh/ กระแทะ /kraq-th
ɛ́/ rɔ- > kraq teh > th

ɛ- 
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5. ไม่พบค าศัพท์ในพจนานุกรมภาษาเขมร คือ ค าศพัทท่ี์พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
ระบุท่ีมาของค าว่าเป็นค ายืมจากภาษาเขมร แต่ในพจนานุกรมเขมรฉบบัพุทธสาสนบณัฑิตไม่ปรากฏค าดงักล่าว  
ซ่ึงในหมวดอกัษร ก. พบ 3 ค  า ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค าศัพท์ท่ีไม่พบในพจนานุกรมเขมร 
ค าศัพท์ เสียงอ่าน ความหมาย 

กรรฐ์ /kan/  น. คอ (เทียบ ข. กรฺฐ ว่า คอ). (เลือนมาจาก กณัฐ์). 
กรรฐา /kan-thǎː/  น. คอ (เทียบ ข. กรฺฐ ว่า คอ). (เลือนมาจาก กณัฐ์). 
กล่ินอาย /klìn-qaːy/  น. กล่ิน. (ข. อาย ว่า กล่ิน). 

หมายเหตุ ค  าว่ากรรฐ์และกรรฐาท่ีหมายถึงคอน้ีพบในภาษาบาลีค าว่า กณัฐ-, กณัฐา ซ่ึงหมายถึง คอ เช่นกนั 

 

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการเปล่ียนแปลงเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย หมวด ก.                   
พบค ายืมภาษาเขมร จ านวน 82 ค  า โดยแบ่งเป็นค าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงเสียง 6 ค  า ค  าท่ีไม่พบที่มาในภาษาเขมร 
 3 ค า และค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสียง 73 ค  า ซ่ึงค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสียงมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเสียง
สามารถจดัเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะของค า ดงัน้ี 1. ค าพยางคเ์ดียว 2. ค าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค า
สองพยางคใ์นภาษาไทย 3. ค าสองพยางคใ์นภาษาเขมรกลายเป็นค าพยางคเ์ดียวในภาษาไทย และ 4. ค าสองพยางค ์
 จากลกัษณะดังกล่าวขา้งตน้สามารถจ าแนกลกัษณะการเปล่ียนแปลงเสียงค ายืมไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ  
1) การกลายเสียง เป็นการเปล่ียนแปลงเสียงจากเสียงเดิมในภาษาเขมรเป็นอีกเสียงหน่ึงในภาษาไทยโดยขึ้นอยู่กบั
ฐานกรณ์และต าแหน่งในการออกเสียง โดยจากการศึกษาพบการกลายเสียง 3 ชนิด คือ การกลายเสียงพยญัชนะตน้ 
การกลายเสียงสระ และการกลายเสียงพยญัชนะสะกด 2) การเพ่ิมเสียง เป็นการเพ่ิมเสียงท่ีไม่มีอยู่แต่เดิมในค า
ภาษาเขมร พบ 1 ลกัษณะ คือ การเพ่ิมเสียงพยางค ์(พยญัชนะตน้ สระ และตวัสะกด) จึงท าให้ค  าพยางคเ์ดียวใน
ภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางค์ในภาษาไทย 3) การแทรกเสียง เป็นการแทรกเสียงเข้าไประหว่างค าเดิม 
ในภาษาเขมรท าให้เกิดลกัษณะเสียงท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยการแทรกเสียง พบ 2 ลกัษณะ คือ การแทรกเสียง
สระและตวัสะกด และการแทรกเสียงพยญัชนะ สระ และตวัสะกด โดยมกัเกิดขึ้นกบัค าควบกล ้าในภาษาเขมร 
(ลกัษณะเช่นเดียวกบัการสร้างค าแผลง) ท าให้ค  าพยางคเ์ดียวในภาษาเขมรกลายเป็นค าสองพยางคใ์นภาษาไทย 
และ 4) การลบเสียง เป็นการลบเสียงพยางค์ในค าสองพยางค์ในภาษาเขมร โดยจากการศึกษาพบการลบเสียง
พยางคแ์รก ท าให้ค  าสองพยางคใ์นภาษาเขมรกลายเป็นค าพยางคเ์ดียวในภาษาไทย 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการปรับเปล่ียนเสียงของค าศพัท์ภาษาเขมรในภาษาไทยซ่ึงเป็น
การปรับเสียงให้เขา้กบัภาษาไทย โดยลกัษณะดงักล่าวน้ีเกิดจากการท่ีภาษาเขมรและภาษาไทยเป็นภาษาคนละ
ตระกูลเม่ือเกิดการยืมค าศพัท์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดา้นหน่วยเสียง ดงัท่ี อุไรศรี วรศะริน (2553: 
57) กล่าวถึงการเปล่ียนทางเสียงท่ีมีผลต่อการยืมค าภาษาเขมรในภาษาไทยว่า หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบและ
หน่วยเสียงพยญัชนะสะกดของภาษาเขมรมีมากกว่าภาษาไทย เม่ือมีการยืมค าศพัท์จึงท าให้ตอ้งปรับหน่วยเสียง
ดงักล่าว ทั้งน้ีลกัษณะการปรับเปล่ียนหน่วยเสียงค ายืมภาษาเขมรนั้นยงัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเด่นของภาษา
ตระกูลไท คือ การสร้างค าแบบค าประสมโดยการเติมหน่วยค าลงไป ท าให้ออกเสียงค ายืมดงักล่าวตามส าเนียง
ของภาษาไทย 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได ้
(2) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทยได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาลกัษณะการลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย ในหมวดอกัษร               
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

(2) ควรศึกษาลกัษณะการลกัษณะการเปล่ียนเสียงค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย จากแหล่งท่ีมาอื่น ๆ 
เช่น ภาษาถ่ิน 
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เน้ือหาด้านอาชีพ  และการน าเสนอเน้ือหาดา้นครอบครัว  ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การใช้ภาษา                
และการน าเสนอเน้ือหาจากค าคมในรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด์มีลกัษณะโดดเด่น แปลกใหม่ และน่าสนใจเป็น
อยา่งย่ิง 

 
ค าส าคัญ : การใชภ้าษา การน าเสนอเน้ือหา ค าคม รายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์

 

ABSTRACT 
 This research article aimed to investigate language use and presentation of  in epigrams in Take Me Out 
Thailand TV programme. A qualitative research method was employed for this study. Fifty quotes, collected from 
twenty-eight episodes of the programme televised during 3rd March, 2020 and 22nd September, 2020, were used 
as data. The data were analyzed basing on ideas regarding the language use and presentation of content.                            
The results of the study show that, seven techniques are employed in epigrams in Take Me Out Thailand TV 
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programme in language use including the use of rhyming words, the use of transliterated words, the use of 
reduplications, the use of shortened words, the use of spoonerism words, the use of slang words, and the use of 
connotation words. With regard to the presentation of content, four categories are found; love concept, personality 
concept, career concept, and family concept. This study show that language use and presentation of in epigrams 
in Take Me Out Thailand TV programme are remarkable, innovative, and very interesting. 
 
Keywords:  Language use,  Presentation  of  Content, Epigrams, Take Me Out Thailand TV programme 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 รายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนดเ์ป็นรายการเกมโชวป์ระเภทหน่ึง เร่ิมเขา้มาสู่ผูช้มในเมืองไทยเป็นประเทศ
ท่ี 17 ของโลก ใช้ช่ือรายการว่า “เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ถูกชะตาท้าหัวใจ” ซ่ึงผูจ้ ัดได้วิจัยตลาดเพื่อส ารวจ                 
ความคิดเห็นจากกลุ่มผูช้มเป้าหมาย และน ามาปรับเปล่ียนเน้ือหาของรายการบางส่วน เพ่ือให้เขา้กบัวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของคนไทย  บริษทัผูจ้ ัดสร้างคือทีวีธันเดอร์ผลิตร่วมกับทีมโปรดักชั่นระดับโลก เพ่ือให้รูปแบบ
รายการและการผลิตรายการเทียบเท่ากบัท่ีออกอากาศในต่างประเทศ โดยจะออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวนัเสาร์ 
เวลา 14.00 น.  รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์เป็นรายการโทรทศัน์ส าหรับคนทัว่ไป โดยเฉพาะวยัหนุ่มสาวท่ี               
ยงัโสด นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นรายการท่ีเปิดโอกาสให้ชายหญิงไดมี้โอกาสมาพบปะ สร้างมิตรภาพ และพูดคุย
แลกเปล่ียนทศันะคติซ่ึงกนัและกนั 
 จากการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่า รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์นั้นเป็นรายการหน่ึงท่ีปรากฏ
กระบวนการการใชภ้าษาท่ีหลากหลาย และไดรั้บความสนใจจากผูช้มจ านวนมาก เน่ืองจากลกัษณะภาษาท่ีปรากฏ
นั้น เป็นการใชภ้าษาท่ีมีความทนัสมยั แปลกใหม่เหมาะกบัสังคมปัจจุบนั นัน่ก็คือ การใชค้  าคมมาเป็นส่วนหน่ึง
ของการส่ือสารแทนการพูดตรง ๆ   การใช้ค  าคมจึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลให้การด าเนินรายการเป็นไปด้วย            
ความสนุกสนาน สร้างรอยยิม้ เสียงหวัเราะ ความประทบัใจแก่ผูช้มจ านวนไม่นอ้ย 
 ค าคม เป็นกระบวนการหน่ึงของการใช้ภาษา ท่ีมีความหลากหลายทางภาษา มีการใช้ถ้อยค าท่ีหลกั
แหลมชวนให้คิด หรือขอ้ความท่ีมีความหมายอยูใ่นตวัดว้ยการกล่าวซ ้า แสดงถึงการใชค้วามคิด ความรู้สึกอยา่งใด
อย่างหน่ึงอย่างชดัเจน การใชค้  าคมหรือ epigrams เป็นกลวิธีการน าเสนอทางภาษาท่ีน่าสนใจวิธีหน่ึงในการกล่าว
ถอ้ยค า ค  าคมเป็นรูปแบบของการใชภ้าษาชนิดหน่ึงซ่ึงใชค้  าน้อยแต่มีความหมายมาก เม่ือผูส่้งสารตอ้งการส่ือถึง
วตัถุประสงคใ์ห้เกิดผลบางอย่างแก่ผูรั้บสาร ไม่ว่าจะแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ให้ขอ้คิดเตือนสติให้ก าลงัใจ 
ปลอบประโลม ฯลฯ นอกจากนั้นยงัเป็นภาษาท่ีมีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นท านองขนัหรือมีข้อคิดแทรก                
ซ่ึงมักจะเขียนขึ้นเพ่ือโน้มน้าวใจ หรือเตือนให้จดจ าเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรืองดเวน้ ค าคมจึงเป็น            
ถอ้ยค าหลกัแหลมชวนให้คิด (บุญยงค ์เกศเทศ, 2548 : 111) 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหาจากค าคมในรายการเทคมีเอาท์
ไทยแลนด์ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจถึงการใช้ภาษาและการน าเสนอเน้ือหาท่ีถ่ายทอดออกมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ตลอดจนสามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางดา้นการเรียนการสอนและการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาการใชภ้าษาจากค าคมในรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์
(2) เพ่ือศึกษาการน าเสนอเน้ือหาจากค าคมในรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิภาวรรณ อยูเ่ยน็ (2550 : 53) กล่าวว่า การใชค้  าคมมีวตัถุประสงค ์เพ่ือน าไปใชอ้า้งอิงให้ค  าพูดมีน ้าหนกั

ขึ้น ค  าคมจึงเป็น ถอ้ยค าท่ีคมคายใช้แทนค าพูดธรรมดาๆ สามญั และเป็นขอ้ความท่ีผูพู้ดพูดส าหรับใช้เก่ียวกบั
เร่ือง นั้น ๆ 

ปรียานุช สองศร (2558 : 48) กล่าวว่า ค  าคมนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต 
เก็บส่ังสมประสบการณ์มาเร่ือย ๆ จนตกผลึกออกมาเป็นค าคมท่ีคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ และสามารถน าไป 
ขบคิดประยกุตใ์ชก้บัชีวิต ณ ขณะนั้นได ้จริง ๆ 

ปรีชา ทิชินพงศ์ (2523 : 85-89) ได้กล่าวถึงเร่ืองความหมายและประเภทของค าซ้อน สรุปได้ดังน้ี                
ค  าซ้อน คือ ค าประสมชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการน าเอาค าเต็มสองค า ซ่ึงต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนกนั หรือ
คลา้ยคลึงกนั มาซ้อนเขา้คู่กนั ทั้งน้ีเพ่ือช่วยไขความ หรือขยายความในค าอีกค าหน่ึงให้ชดัขึ้นและค าท่ีน ามาซอ้น
กนันั้น นอกจากจะมีความหมายท่ีเหมือนกนั หรือใกลเ้คียงกนัแลว้ มกัจะมีเสียงท่ีใกลเ้คียงกนัหรือไปดว้ยกนัได้
เพื่อท าให้ออกเสียงง่ายและสะดวก 
 นววรรณ พนัธุเมธา (2533 : 160) กล่าวว่า ค าผวน คือ ค าสับเสียงสระและพยญัชนะทา้ยโดยเจตนา หาก
ไม่เจตนาจะเป็นค าสับเสียง 

ก าชยั  ทองหล่อ  (2537:132) ไดก้ล่าวว่า การตดัค า คือ การตดัหรือลดรูปของค าให้เหลือนอ้ยกว่าค าเดิม
เพ่ือให้พยางคส้ั์นลงและเขา้ใจวิธีการตดัค าน้ี เกิดจากกวีผูร้้อยกรองบทประพนัธ์เม่ือค าใดมีพยางคม์ากเกินไปจะ
น าเขา้บรรจุในบทประพนัธ์ก็ยาวเย่ินเกินกว่าลกัษณะบงัคบัท่ีวางไวใ้นกฎจึงหาวิธีลดพยางคข์องค าให้เหลือนอ้ย
พอท่ีจะบรรจุลงได ้ 

สุกญัญา ฉัตรเสถียรพงศ ์(2533 : 6) ไดก้ล่าวว่า ทบัศพัท์ คือค าภาษาต่างประเทศท่ียืมมาใชใ้นภาษาไทย
โดยตรง โดยไม่มีการดดัแปลง หรือดดัแปลงไปบา้งเพ่ือให้เหมาะกบัระบบภาษาไทย หรือให้ออกเสียงไดง้่ายขึ้น 
เช่นค าว่า คิว ฟรีเซอร์ไพรส์ เป็นตน้ 

สุนันท์ อญัชลีนุกูล (2543 : 116) ให้เง่ือนไขส าคญัอนัท าให้นิยามของศพัท์สแลงชัดเจนและเข้ากับ
สถานการณ์วฒันธรรมในการใช้ภาษาสมยัใหม่ นั่นคือ ศพัท์สแลงตอ้งเป็น “ภาษาปาก ท่ีใช้มากในหมู่วยัรุ่น”               
ดว้ย  
 ธ ารงสิทธ์ิ พจนานุภาพ (2558  : 58)  กล่าวว่า สัมผสัสระ หมายถึง ค าคลอ้งจองแห่งค าประพนัธ์ท่ีมีสระ
และมาตราสะกดเสียงเดียวกนั  

ความหมายท่ีชักน าความคิดให้เก่ียวโยงไปถึงส่ิงอ่ืน เพราะความคิดของคนเราท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ จะไม่
เหมือนกนั ทั้งน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก วฒันธรรม ประเพณี หรือความเคยชิน เช่น เลข “13” อาจจะเป็น
เพียงตัวเลขจ านวนหน่ึงของบางคนแต่อาจจะมีความหมายโดยนัยส าหรับบางคน หรือค าว่า “ปาก” ซ่ึงไดใ้ห้  
ความหมายโดยตรงไวแ้ลว้ แต่เน่ืองจากเราใชป้ากไปใชใ้นความหมายต่าง ๆ กนัออกไปเช่น “ปากมาก” “ปากเบา”   
และ “ปากแขง็” เป็นตน้  
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  เปล้ือง ณ นคร (2514 : 79)ไดก้ล่าวเก่ียวกบั ความหมายของประโยคขดัความไวว่้าการขดัความ การตั้ง
ประโยคให้ เน้ือความขดักนั จะท าให้ความมีรส และ ชวนฟังย่ิงขึ้น  

การน าค าเดิม หรือความเดิมมากล่าวซ ้า เพ่ือให้ชวนฟัง และเป็นการเนน้ความให้มีน ้าหนกั  
เปล้ือง ณ นคร ไดก้ล่าวเก่ียวกบัประโยคซ ้ าความไวว่้า “การซ ้าความในบางประโยค บางขอ้ความ ถา้เรา

ตอ้งการ เนน้ จะใชค้  าซ ้าซอ้นกนัสองค าก็ได ้เช่น “ขา้พเจา้ไม่ยอม ไม่ยอมเป็นอนัขาด” 
 กาญจนา ตน้โพธ์ิ  (2556)  ศึกษาเร่ือง กลวิธีการใชภ้าษาในงานประพนัธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในงานประพนัธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยตฺุโต) ผลการศึกษาพบว่าพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) มีกลวิธีการใชภ้าษาเพื่อน าเสนอสารธรรมท่ี
น่าสนใจหลายประการ คือ การซ ้ าเพ่ือส่ือความหมาย  การซ่อนค าเพื่อส่ือความหมาย  การเล่นค าสัมผสัคลอ้งจอง 
กลวิธีการขนานความ และกลวิธีการน าเสนอเน้ือหา ซ่ึงผูแ้ต่งไดน้ ากลวิธีการใชภ้าษาเหล่าน้ีมาใชใ้นงานประพนัธ์
เพ่ือส่ือความหมายของเน้ือหาสาระสู่ผูอ่้านให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งกลวิธีการใช้ภาษาของพระพรหม               
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ยงัมีความงดงามทางวรรณศิลป์ท่ีเด่นชดัอีกดว้ย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ขั้นรวบรวมและศึกษาขอ้มูล 
  4.1.1 ส ารวจ และศึกษาการใช้ภาษาจากค าคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ศึกษาการใช้ภาษา
และการน าเสนอเน้ือหาจากค าคมในรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 22 กนัยายน 2561 รวมจ านวนทั้งส้ิน 50 ค  าคม ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตของการศึกษา 
  4.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นความรู้พ้ืนฐานและใช้เป็นแนวทางใน            
การวิจยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ประเด็น คือ การใชค้  าและการน าเสนอเน้ือหา  
 4.2 ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดดา้นการใช้ภาษาและการน าเสนอเน้ือหาตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ต่ตน้ 
 4.3 ขั้นสรุปผล อภิปรายผล โดยใชวิ้ธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 4.4 ขั้นเสนอผลการศึกษา ผูวิ้จยัจดัท าเป็นรายงานและเผยแพร่ผลการวิจยั 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 

5.1 การใช้ค า มี 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การใชค้  าซอ้น  การใชค้  าผวน  การใชค้  าตดั  การใชค้  าทบัศพัท ์ การใช้
ค  าสแลง  การใชค้  าคลอ้งจอง และการใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.1.1 การใช้ค าซ้อน  พบจ านวน 6 ค  า คือ ค  าว่า จริงจัง ดูแล คุ ้นเคย มั่นคง เจ็บปวด หน้าตา                            
ดงัตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งท่ี 1 

“หนา้ตาอาจจะดูไม่จริงจัง แต่อยากบอกดงั ๆ ว่าจริงใจนะคะ” 
        (เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 2) 

 จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏค าว่า “จริงจัง” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายไวว่้า จริงจงั หมายถึง แน่แท ้เช่น เช่ือถืออยา่งจริงจงั, ไม่เป็นการเล่น เช่น ท างานอยา่งจริงจงั  
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 ตวัอยา่งท่ี 2 
“ผมอยากจะบอกว่าถา้คุณมองไปทางอ่ืนจะดูดี แต่ถา้มองมาทางน้ี ผมจะดูแลคุณให้ดีท่ีสุดครับ” 

        (เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 7) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ ปรากฏค าว่า “ดูแล” เป็นค าซอ้นเพื่อความหมาย พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 ไดใ้ห้ความหมายไวว่้า ดูแล หมายถึง เอาใจใส่ให้เป็นไปดว้ยดี  
 5.1.2 การใช้ค าผวน  พบจ านวน 3 ค  า คือค าว่า มดในอนาเคีย  เทาจะได้ชอบเรอ  ลาวยืนยกั                          
ดงัตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งท่ี 1  

เขาดูเหมือนมด มดในอนาเคีย เมียในอนาคต 
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 1) 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ปรากฏการใชค้  าผวน คือ ค าว่า มดในอนาเคีย ซ่ึงผวนไดเ้ป็น เมียในอนาคต เป็น
ค าผวนท่ีปรากฏความหมายเฉพาะพยางค ์คือพยางคแ์รกและพยางคท่ี์สอง คือ ค าว่า มด หมายถึง ช่ือแมลงหลาย
ชนิดในวงศ ์Formicidae และค าว่า ใน หมายถึง ไม่ใช่นอก ส่วนค าว่า อนาเคียนั้นไม่มีความหมาย  
 
 ตวัอยา่งท่ี 2 

อยากให้คุณใส่ชุดคอสเพลยสี์เทา เพราะเทาจะได้ชอบเรอ เธอจะไดช้อบเรา 
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 3) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ปรากฏการใชค้  าผวน คือ ค าว่า เทาจะไดช้อบเรอ ซ่ึงผวนไดเ้ป็น เธอจะไดช้อบ
เรา เป็นค าผวนท่ีผวนแลว้มีความหมายทุกพยางค ์ 
 5.1.3 การใช้ค าตัด  พบจ านวน 4 ค  า คือ ค  าว่า แอร์ แบต  มีนา ป๊ัม ดงัตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งท่ี 1 
   “ถา้อยากมีคนดูแล ให้มีแฟนเป็นแอร์สิคะ” 

        (เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 9) 
 จากตวัอย่างดงักล่าว ค าว่า “แอร์” เป็นค าตดัท่ีมีการตดัค าพยางคห์ลงั มาจากค าว่า แอร์โฮสเตส ซ่ึง
พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้ห้ความหมายไวว่้า แอร์โฮสเตส หมายถึง พนักงานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน 

 ตวัอยา่งท่ี 2 
   “แบตหมดให้เดินไปหาปลัก๊ แต่ถา้คุณขาดความรัก ให้เดินมาหาผมครับ” 

        (เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 15) 
 จากตวัอย่างดงักล่าว ค าว่า “แบต” เป็นค าตดัท่ีมีการตดัค าพยางค์หลงั ซ่ึงมาจากค าว่า แบตเตอร่ี 
พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้ห้ความหมายไวว่้า แบตเตอร่ี หมายถึง หมู่ของเซลลไ์ฟฟ้าซ่ึงต่อกนั
อยูอ่ยา่งอนุกรม หรืออยา่งขนาน หรือทั้ง 2 อยา่ง 
 5.1.4 การใช้ค าทับศัพท์  พบจ านวน 10 ค  า  เช่น เปย ์เกียร์ เพอร์เฟค เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งท่ี 1 

ถึงไลฟ์สไตล์จะเป็นคนติดดิน แตถ่า้อยากรู้ถึงความฟินอยา่เพ่ิงปิดไฟ 
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 11) 
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 จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ค  าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ ค าว่า ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงเป็นค า
ภาษาองักฤษท่ีมาจากค าว่า lifestyle หมายความว่า วิถีทางการด าเนินชีวิต ลีลาชีวิต 
 ตวัอยา่งท่ี 2  

ขบัรถตอ้งรู้เกียร์ ถา้อยากไดเ้มียตอ้งรู้ใจ 
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 9) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ปรากฏการใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษ คือ ค าว่า เกียร์ ซ่ึงเป็นค าภาษาองักฤษ
ท่ีมาจากค าว่า Gear พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 ให้หมายความว่า ส่วนหน่ึงของรถยนต์ 
เรือยนต ์ท าหนา้ท่ีเปล่ียนอตัราส่วนการทดรอบระหว่างเคร่ืองยนตก์บัลอ้ 
 5.1.5 การใช้ค าสแลง  พบจ านวน 2 ค  าคม เช่น เท แหลก    ดงัตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งท่ี 1 

ก็อตไม่ใช่สายคอสเพลย ์ไม่ใช่สายเปย ์แต่ก็อตไม่เทแน่นอน 
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 3) 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ปรากฏการใชค้  าสแลง คือ ค าว่า เท ซ่ึงเป็นมีความหมายว่า ทิ้ง 
 ตวัอยา่งท่ี 2 

หนา้หล่อไม่ไดแ้หลก หนา้แปลกสิได ้
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 9) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ปรากฏการใชค้  าสแลง คือ ค าว่า แหลก ซ่ึงเป็นมีความหมายว่า กิน เพื่อเล่ียงค า
ไม่สุภาพ 
 5.1.6 การใช้ค าคล้องจอง  พบจ านวน 23 ค  า  เช่น ตกักบัรัก ยา่งกบัขา้ง ลอ้กบัทอ้  ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 1 
คุณครับ ถา้เสือไม่เด็ด ระวงัเสืออกีตวัไม่เข็ดนะครับ 

(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 1) 
จากตวัอย่างขา้งตน้ปรากฏการใช้ค  าคลอ้งจอง คือ ค าว่า เด็ด เข็ด เป็นค าคลอ้งจองท่ีใช้เสียงสระ

เดียวกนั คือสระ เอะ  และมีตวัสะกดในมาตราเดียวกนั คือ แม่กด ใช ้ด สะกด นอกจากจะเป็นการใชค้  าสัมผสัท่ีมี
เสียงสระเดียวกัน และมีตัวสะกดในมาตราเดียวแล้ว ยงัเป็นลกัษณะของการใช้ค  าท่ีนิยมพูดกันในหมู่วยัรุ่น                    
ค  าลกัษณะน้ีจึงกระตุน้ให้เกิดการจดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตวัอยา่งท่ี 2  
ถา้คุณบินตอ้งไปนกแอร์ ถา้อยากไดค้นดูแลตอ้งเปิดใจ 

(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 9) 
 จากตวัอย่างขา้งตน้ปรากฏการใชค้  าคลอ้งจอง คือ ค าว่า แอร์ ดูแล เป็นค าคลอ้งจองท่ีใชเ้สียงสระ
เดียวกนั คือสระ แอ เป็นการน าช่ือสายการบินมากล่าวอา้ง เพราะสายการบินจะเน้นการดูแลผูค้นเป็นอย่างดี มา
สัมผสักบัค าว่า ดูแล ท่ีหมายถึง เอาใจใส่ให้เป็นไปดว้ยดี จึงท าให้ค  าคมส่ือความหมายไปในทางเดียวกนั 
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 5.1.7 การใช้ค าที่มีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง  พบจ านวน  2 ค า คือค าว่า เสือ เผ็ด                 
ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 1 
ถา้คุณเป็นเสืออยา่ทิง้ลาย ดีนะท่ีผมเป็นควายขอไลน์หน่อยครับ 

(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 11) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ปรากฏค าว่า เสือ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
ไวว่้า น. ช่ือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในวงศ ์Felidae รูปร่างลกัษณะคลา้ยแมวแต่ตวัโตกว่ามาก เป็นสัตวกิ์นเน้ือ นิสัย
ค่อนขา้งดุร้าย หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด เช่น เสือโคร่ง เสือดาวหรือเสือด า ในท่ีน้ีค  าว่า เสือ มีความหมาย
โดยนยั หมายถึง คนท่ีมีเล่ห์เหล่ียม หรือเก่งมาก  

ตวัอยา่งท่ี 2 
เฮเลนเน่ียครบเคร่ืองเร่ืองความเผ็ด แต่ถา้อยากรู้ว่ามีอะไรเด็ด ๆ อยา่พ่ึงปิดไฟนะคะ 

(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 20) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ปรากฏค าว่า เผด็ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
ไวว่้า ว. มีรสอยา่งรสพริก ในท่ีน้ีค  าว่า เผด็ มีความหมายโดยนยั หมายถึง คารมเร้าร้อน  
 

 5.2 การน าเสนอเน้ือหา  แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นความรัก  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นอาชีพ และดา้น
ครอบครัว ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.2.1 ด้านความรัก  พบจ านวน 21 ค  าคม ตวัอยา่งเช่น กินอยูก่บัปาก แต่ตอนน้ีผมอยากอยูก่บัเธอ, 
เบื่อแลว้ชีวิตโสด อยากมีคนโปรดสักคน 

ตวัอยา่งท่ี 1  
รักชาติให้ยืนตรง อยากรักมัน่คง ให้ยืนขา้งเรา 

 (เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 9) 
การน าเสนอเน้ือหาในค าคมน้ีมีการกล่าวถึงค าว่า รักชาติ มาใช้ในค าคม โดยในปัจจุบนักระแส            

การรักชาติ ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งอยา่งมาก การรักชาตินั้นเป็นความรักท่ีย่ิงใหญ่ หลาย ๆ คนยอมเสียสละชีวิต
ของตนเอง เพ่ือรักษาประเทศชาติบา้นเมืองไว ้ท าให้เห็นว่าการรักชาตินั้นมีความส าคญัและย่ิงใหญ่มาก เปรียบได้
กบัความรักท่ีมีให้คุณ นั้นมีความย่ิงใหญ่ มัน่คง และเสียสละ เหมือนกบัการรักชาติ ซ่ึงการกล่าวในลกัษณะน้ี                                                                                                        
เป็นการสร้างความมัน่ใจ ไวใ้จ ให้แก่ผูรั้บสารว่าจะสามารถฝากชีวิต ไวก้บัคน ๆ นั้นได ้

5.2.2 ด้านบุคลิกภาพ  พบจ านวน 17 ค  าคม ตวัอยา่งเช่น หนา้หล่อไม่ไดแ้หลก หนา้แปลกสิได,้ 
ส่วนตวัเป็นคนขี้เหงา แต่ถา้เวลาเมาจะขี้เอาใจมากเลยนะคะ 

ตวัอยา่ง 
หนา้ตาอาจจะดูไม่จริงจงั แต่อยากบอกดงั ๆ ว่าจริงใจนะคะ 

(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 2) 
การน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะน้ี เป็นการกล่าวถึงบุคลิกของผูพู้ดท่ีต้องการจะส่ือว่า ถึงบุคลิก

ภายนอกของตนนั้นจะดูเป็นคนท่ีไม่จริงจงั แต่จริง ๆ แลว้ตนเองนั้นเป็นคนท่ีจริงใจ เพ่ือตอ้งการให้ผูฟั้งเกิดความ
เช่ือถือในเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะตดัสินตนจากบุคลิกภายนอก การน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะน้ีเป็นการใช้ค  าคมเพ่ือ
เปล่ียนทศันะคติของผูร่้วมรายการท่ีอาจจะตดัสินตวัตนของเขาจากรูปลกัษณ์ภายนอก จึงตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้แก่ตนเองแก่ผา่นการใชภ้าษา 
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5.2.3 ด้านอาชีพ พบจ านวน 8 ค  าคม ตวัอย่างเช่น ถูกฟ้องเขาเรียกว่าเป็นจ าเลย แต่ถา้อยากเป็นคน
คุน้เคยเปิดไฟไวน้ะคะ, ถา้มีพ้ืนท่ีจ ากดัให้ปลูกพืชสวนขวด ถา้ไม่อยากใจเจ็บปวดให้มาหาผม 

ตวัอยา่ง 
ถา้เกิดว่านอ้งอยากไดแ้ฟนเป็นตากลอ้ง แนะน านอ้งให้มาคบกบัพี่ นอ้งจะไดรู้ปสวย ๆ  

ไวล้งในไอจีพร้อมกบัความรักดี ๆ ในเมมโมร่ีของสองเรา 
(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 15) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ มีการกล่าวถึง ตากลอ้ง ซ่ึงเป็นอาชีพหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
และเป็นท่ีรู้จกัอย่างมาก ซ่ึงผูพู้ดไดเ้สนอขอ้ดีว่า หากมีแฟนเป็นตากลอ้ง ก็จะไดรู้ปภาพสวย ๆ เก็บไวล้งไอจี 
นอกจากจะมีรูปสวย ๆ เก็บไวใ้นเมมโมร่ีของกลอ้งแลว้ก็ยงัมีความทรงจ าและความรู้สึกดี ๆ ของสองเราไวด้ว้ย 
ซ่ึงการใชค้  าคมลกัษณะน้ีท าให้ผูฟั้งเกิดความสนใจในส่ิงท่ีผูพู้ดน าเสนอเพราะเป็นขอ้แลกเปล่ียนท่ีดี 

5.2.4 ด้านครอบครัว   พบจ านวน   4  ค  าคม ตวัอยา่งเช่น ขบัรถตอ้งรู้เกียร์ ถา้อยากไดเ้มียตอ้งรู้ใจ, 
ขอเงินให้ไปขอกบัแม่ ถา้อยากขอรักแทเ้ด๋ียวให้แม่ไปขอ 

ตวัอยา่ง 
ขอเงินให้ไปขอกบัแม่ ถา้อยากขอรักแทเ้ด๋ียวให้แม่ไปขอ 

(เทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์EP. 22) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นการน าค าว่า แม่ มากล่าวซ ้าเพ่ือเนน้ความหมาย ซ่ึงแม่นั้นเป็นบุคคลภายใน

ครอบครัว ท าหน้าท่ีเล้ียงดูบุตร และจากค าคมมีการกล่าวว่าให้แม่ไปขอ คือเป็นการเน้นย  ้าว่าแม่เป็นบุคคลส าคญั
ในครอบครัว เม่ือบุตรจะมีภรรยาจึงตอ้งให้แม่ไปขอ ซ่ึงการใชค้  าคมลกัษณะน้ีจะเป็นการสร้างความประทบัใจ
ให้แก่ผูฟั้ง 

 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการใช้ภาษาและการน าเสนอเน้ือหาจากค าคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ผู ้วิจัย
สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 

การใช้ภาษา จ านวน ร้อยละ การน าเสนอเน้ือหา จ านวน ร้อยละ 
1. การใชค้  าคลอ้งจอง 23 46 1. ดา้นความรัก   21 42 
2. การใชค้  าทบัศพัท ์ 10 20 2. ดา้นบุคลิกภาพ   17 34 
3. การใชค้  าซอ้น 6 12 3. ดา้นอาชีพ   8 16 
4. การใชค้  าตดั 4 8 4. ดา้นครอบครัว    4 8 
5. การใชค้  าผวน 3 6    
6. การใชค้  าสแลง 2 4    
7. การใชค้  าท่ีมีความหมายแฝง 2 4    
รวม 50 100 รวม 50 100 

 
จากตารางขา้งตน้ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นการใช้ค  า การใช้ค  าท่ีพบมากท่ีสุดคือการใช้ค  าคลอ้งจอง เน่ืองจากค าคมมีจุดประสงคเ์พื่อให้เกิด    
การจดจ า ซ่ึงค าคลอ้งจองท่ีปรากฏส่วนใหญเ่ป็นค าคลอ้งจองท่ีมีการสัมผสัสระเช่น ถา้คุณกินหมูกระทะคุณอาจจะ
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เจอเน้ือย่าง แต่ถา้คุณมายืนขา้ง ๆ คุณจะเจอเน้ือคู่  การใชค้  าสัมผสัสระในลกัษณะน้ี จะสร้างความจดจ าแก่ผูช้ม    
ไดง้่าย รองลงมาคือค าทบัศพัท์  เน่ืองดว้ยปัจจุบนัภาษาท่ีสองมีความส าคญัและนิยมใช้กนัเพ่ิมมากขึ้น ดงันั้นจะ
เห็นไดว่้าการใชค้  าทบัศพัทใ์นรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนดจึ์งเป็นท่ีนิยมอย่างมากในปัจจุบนัเพราะส่วนใหญ่แลว้
ผูช้มก็เขา้ใจความหมายค าต่างประเทศท่ีน ามาใชน้ั้น  การน าค าทบัศพัทม์าใชใ้นค าคมจึงส่ือสารให้สัมฤทธ์ิผลได้
โดยง่ายและไม่เป็นอุปสรรค ส่วนการใชค้  าท่ีพบน้อยท่ีสุดคือการใชค้  าสแลงและการใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยั
หรือความหมายแฝงเพราะการใช้ภาษาลกัษณะน้ีจะตอ้งอาศยัการตีความท่ีลึกซ้ึง และบางค าอาจจะไม่สุภาพจึง     
ไม่นิยมน ามาใชใ้นค าคม 
 ดา้นการน าเสนอเน้ือหา การน าเสนอเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การน าเสนอเน้ือหาดา้นความรัก  เพราะ
รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์เป็นรายการท่ีเน้นการจัดหาคู่ จึงมีการใช้ค  าคมท่ีน าเสนอเน้ือหาด้านความรัก              
เพ่ือน าเสนอตนเองและดึงดูดให้ผูฟั้งสนใจ  เช่น น ้ าขึ้นให้รีบตัก แต่ถ้ารักนะครับให้รีบบอก  ผมเป็นคนลาว          
ลาวยืนยกัษ ์รักยืนยาว จะเห็นไดว่้าค าคมน าเสนอเน้ือหาดา้นความรักนั้น จะสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผูฟั้ง
ผูช้มไดแ้ละท าให้ผูฟั้งไดท้ราบถึงตวัตนของผูพู้ด การใช้ค  าคมดา้นความรักจึงเป็นท่ีนิยมใช้กนัอย่างมากในหมู่
ผูเ้ขา้ร่วมรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์ 
 การใช้ค  าและการน าเสนอเน้ือหาในค าคมท าให้การด าเนินรายการเป็นไปดว้ยความสนุกสนานสร้าง
ความจดจ าชวนให้ติดตาม การศึกษาการใชภ้าษาจากค าคมในรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนดจึ์งถือเป็นการศึกษาการ
ใชภ้าษารูปแบบหน่ึงท่ีเม่ือศึกษาให้ลึกลงไปแลว้จะเห็นไดว่้าไม่ไดส้ร้างขึ้นมาเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้นแต่ใน
ค าคมยงัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหาท่ีแยบยล การน าค าคมมาน าเสนอในรูปแบบ
รายการโทรทศัน์จึงถือเป็นการเผยแพร่ลกัษณะการใชภ้าษารูปแบบใหม่ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้นเป็นการส่งเสริมและ
พฒันาการใชภ้าษาไทยให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป 

จากการศึกษาการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหาจากค าคมในรายการเทคมีเอาทไ์ทยแลนด ์ผูวิ้จยัพบว่า
การใชภ้าษามีความแตกต่างจากรายการโทรทศัน์ทัว่ไป เน่ืองจากมีการน าเสนอภาษาในรูปแบบใหม่นัน่คือ การใช้
ค  าคม ท าให้รายการไดรั้บความสนใจจากผูช้มทุกเพศทุกวยั เพราะค าคมเป็นรูปแบบการใชภ้าษาชนิดหน่ึงซ่ึงใชค้  า
น้อยแต่มีความหมายมากท าให้เกิดผลบางอย่างแก่ผูรั้บสารไม่ว่าจะแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ให้ข้อคิด
เตือนสติ เป็นภาษาท่ีแฝงท านองขนั การใช้ภาษาลกัษณะน้ีจึงท าให้ผูช้มอยากท่ีจะติดตามรายการเทคมีเอาท์            
ไทยแลนดต์่อไป  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

สามารถน างานวิจยัในคร้ังน้ีไปเผยแพร่ให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาค าคมแนวใหม่หรือท่ีแตกต่างไปจากเดิม
เช่น รายการโทรทศัน์ต่าง ๆ  ท่ีมกัจะมีการน าค าคมมาใชใ้นรายการ  หรือหน่วยงานท่ีมีการจดัแข่งขนัค าคม  ทั้งน้ี
เพื่อเป็นความรู้และท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคด์า้นปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาค าคมจากรายการในส่ือวิทยโุทรทศันป์ระเภทอื่น ๆ ต่อไป 
(2) ควรศึกษาแนวคิดท่ีไดรั้บจากค าคมเพ่ิมเติม  
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8. กติติกรรมประกาศ 
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ไดม้าน าเสนอผลงาน 
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บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทร้อยกรองท่ีผ่านการคดัเลือกในเพจ “โควิดเปล่ียนเรา  

เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก” ดา้นการตั้งช่ือเร่ืองและดา้นการน าเสนอเน้ือหา  โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลช่ือบทร้อยกรอง ระหว่างวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 105 ช่ือ  
ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของหลกัภาษาไทย ดา้นโครงสร้างของช่ือเร่ือง กลวิธีการตั้งช่ือ และการน าเสนอเน้ือหาของบท
ร้อยกรองเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล   ผลการวิจยัพบว่า ดา้นโครงสร้างของช่ือเร่ืองปรากฏ  3 ชนิด ไดแ้ก่  
การตั้งช่ือโดยการใชค้  าพบทั้งส้ิน 14 ช่ือ การตั้งช่ือโดยการใชก้ลุ่มค าหรือวลี ไดแ้ก่ นามวลี สรรพนามวลี กริยาวลี 
พบทั้งส้ิน 90 ช่ือ และการตั้งช่ือโดยการใชป้ระโยคพบทั้งส้ิน 1 ช่ือ  ดา้นกลวิธีการตั้งช่ือบทประพนัธ์มีปรากฏ 3 
ชนิด ไดแ้ก่ กลวิธีการตั้งช่ือแบบตรงไปตรงมาหรือช้ีน าเน้ือหาพบทั้งส้ิน 77 ช่ือ กลวิธีการตั้งช่ือแบบค าถามพบ
ทั้งส้ิน 2 ช่ือ  กลวิธีการตั้งช่ือแบบชวนฉงนพบทั้งส้ิน 26 ช่ือ  ดา้นการน าเสนอเน้ือหามีทั้งส้ิน 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สังคมพบทั้งส้ิน 45 เร่ือง ดา้นธรรมชาติพบทั้งส้ิน 15 เร่ือง   ดา้นความรักพบทั้งส้ิน 5 เร่ือง และดา้นสัจธรรมของ
มนุษยพ์บทั้งส้ิน 40 เร่ือง   
ค าส าคัญ:  การตั้งช่ือ การน าเสนอเน้ือหา  เพจ “โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก 
 

ABSTRACT 
This research article aimed to study titling techniques and content presentation of selected written 

poetries in COVID Plean Rao Ruang Lao Plean Loke Page  through a qualitative research method. The total of 
105 titles of selected written poetries were collected during 8th June, 2020 and 31st August, 2020.  The researcher 
analyzed data basing on ideas regarding Thai grammar, title structure, naming techniques and content presentation 
of poetry.   The study showed that  there were three title structure used;  naming by using word – 14 titles,  naming 
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by using a group of words or phrases; noun phrases, pronominal phrase, and verb phrase – 90 titles,  and naming 
by using sentences – 1 title. There were three naming techniques; straightforward or directing content naming – 
77 titles, question naming, and confusing naming – 26 titles.  The content presentation was divided into four 
categories; social concept – 45 titles, natural concept – 15 titles, love concept – 5 titles, and human truth concept 
– 40 titles.  
 
Keyword: Naming Techniques,  Presentation of  Content, COVID Plean Rao Ruang Lao Plean Loke Page 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
เพจ “โควิคเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก” เป็นเพจใหม่ท่ีมีการสร้างขึ้นในแอพพลิเคชัน่เฟซบุ๊ก ในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีผ่านมา เพื่อให้ผูท่ี้มีความสามารถและสนใจในการแต่งบทร้อยกรอง
ร่วมกนัส่งผลงานเขา้มาประกวดและเป็นการแสดงทรรศนะความคิดเห็นท่ีมีต่อโรคระบาดในคร้ังน้ี  
 บทร้อยกรอง คือ ค าประพนัธ์หรือถอ้ยค าท่ีไดเ้รียบเรียงขึ้นโดยมีขอ้บงัคบั จ ากดัค า วรรคและมีสัมผสั      
ตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดให้แต่ละประเภท (วนัเนาว ์  ยูเด็น, 2532: 2) นอกจากน้ีแลว้ พระยาอนุมานราชธน (2514: 15) 
ยงัให้ความหมายของร้อยกรองไวว่้า  ร้อยกรอง หมายถึง โคลง ร่าย ฉนัท ์กาพย ์กลอน ซ่ึงมีถอ้ยค าท่ีน ามาประกอบ
ประพนัธ์กนั มีตวัสะกดตรงตามมาตรา เสียงสูงต ่า หนกัเบาและส้ันยาวตามรูปแบบตามท่ีก าหนดไว ้ 

จากการศึกษาเบ้ืองตน้ ผูวิ้จยัพบว่า บทร้อยกรองท่ีผ่านการคดัเลือกในเพจ “โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่า
เปล่ียนโลก” มีความแปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอยา่งย่ิง โดยเฉพาะในดา้นการตั้งช่ือเร่ือง ตวัอยา่งเช่น 

 
(รุ้งกินน ้า : รชชั เทศสวสัด์ิ, 28 กรกฎาคม 2563) 

  

จากภาพดงักล่าวขา้งตน้ เป็นภาพบทร้อยกรองเร่ืองรุ้งกินน ้ า  ซ่ึงเป็นช่ือบทร้อยกรองท่ีมีความน่าสนใจ
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์ไม่ไดใ้ช้เร่ืองราวเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนามาตั้งเป็นช่ือ     
บทร้อยกรอง แต่ผูป้ระพนัธ์ใช้ธรรมชาติในการน ามาตั้งช่ือ ทั้งน้ีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแพร่ระบาด 
กล่าวคือ หลงัจากท่ีฝนตกจะเกิดรุ้งกินน ้า อนัหมายถึง การเร่ิมตน้ใหม่ นอกจากการตั้งช่ือบทร้อยกรองแลว้ ผูวิ้จยั
ยงัพบว่า การน าเสนอเน้ือหาของบทประพนัธ์ก็มีความหลากหลายและเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจจะศึกษาเพ่ิมเติม เช่น 
การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติและการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัสังคมในประเด็นต่าง ๆ  เป็นตน้  
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทร้อยกรองในเพจดงักล่าวดา้นการตั้งช่ือเร่ืองและ
การน าเสนอเน้ือหา  ทั้งน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการอ่าน การตีความ และการวิจารณ์บทร้อยกรองสมยัใหม่ได้
อยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูวิ้จยัท่านอ่ืนไดศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาบทร้อยกรองท่ีผา่นการคดัเลือกในเพจ “โควิดเปล่ียนเรา  เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก” ดา้นการตั้งช่ือ

เร่ืองและดา้นการน าเสนอเน้ือหา 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องโครงสร้างของภาษาและกลวิธีการตั้งช่ือ   

 3.1  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโครงสร้างของภาษา    
 วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2542) กล่าวว่า ภาษาไทยท่ีเราใช้พูดและเขียนเพ่ือการศึกษานั้นประกอบขึ้นดว้ย
หน่อยท่ีมีขนาดต่าง ๆ กัน โดยเร่ิมจากขนาดเล็กท่ีสุดไปหาขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ เสียง พยางค์ ค  า วลี ประโยค
และสัมพนัธสาร โดยทัว่ไปไปเรามกัมองว่าหน่วยเสียงท่ีเล็กประกอบขึ้นเป็น    หน่วยใหญ่ เช่น ค าประกอบขึ้น
เป็นวลี วลีประกอบขึ้นเป็นประโยค ลกัษณะดงักล่าวท าให้เห็นว่าหน่วยทางภาษาต่าง ๆ มีขนาดไม่เท่ากนั แต่ใน
ความเป็นจริงแลว้หน่วยทางภาษาซ่ึงท าหนา้ท่ีในระดบัที่ใหญ่กว่าไม่จ าเป็นตอ้งประกอบดว้ยหน่วยท่ีเลก็กว่าเสมอ
ไป บางคร้ังหน่วยเล็กเพียงหน่วยเดียวอาจท าหนา้ท่ีในระดบัใหญ่ก็ได ้เช่น แม่ถามลูกว่า “ กินขา้วมั้ย ” ลูกตอบว่า 
“ กิน ”  หน่วยภาษา “ กิน ” ท าหน้าท่ีเป็นประโยคซ่ึงละหน่วยประธานและกรรมไว ้ความสัมพนัธ์กนัทางหน่วย
ภาษาในขา้งตน้เป็นไปตามแนวคิดเร่ืองวากยสัมพนัธ์ (syntax) ซ่ึงเป็นสาระส าคญัของการน าเสนอในหน่วยน้ี 

ระบบกลุ่มค าในภาษาไทยท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีเป็นการพิจารณาถึงค าท่ีเรียงต่อเน่ืองกนัเป็นกลุ่ม และกลุ่ม
ท่ีใหญ่สุด คือ สัมพนัธสาร ในสัมพนัธสารมีกลุ่มท่ีเลก็ลงมา คือ ประโยค ในประโยคจะมีกลุ่มของวลีซ่ึงประกอบ
มาจากค า  

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2545) กล่าวถึง เร่ืองวลีและประโยค ดงัน้ี                                                   
วลี คือ ค  าท่ีติดต่อกนัตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปซ่ึงมีความหมายติดต่อเป็นเร่ืองเดียวกนั แต่เป็นส่วนหน่ึงของ

ประโยคไม่มีเน้ือความครบถว้นเป็นประโยค เช่น นกเขาชวา  ในหมอ้ทองเหลือง  การนอนกลางวนับ่อย ๆ เป็น
ตน้ วลีแบ่งตามชนิดของค าเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ นามวลี  สรรพนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี สันธานวลี  
อุทานวลี     

ประโยค คือ ถ้อยค าท่ีมีเน้ือความครบบริบูรณ์แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคประธานและภาคแสดง 
จ าแนกเป็น 3 ชนิด คือ เอกรรถประโยค หมายถึง ประโยคท่ีมีเน้ือความเดียว เช่น เสือกินตามี  ตามีถูกเสือกิน คน
กินขา้ว เป็นตน้ อเนกรรถประโยค หมายถึง ประโยคท่ีมีเน้ือความหลายอย่างประกอบดว้ยเอกรรถประโยคตั้งแต่   
2 ประโยคขึ้นไปเรียงกนัมีสันธานเป็นเคร่ืองเก่ียวเช่ือมอยู่ในระหว่างเอกรรถประโยคนั้น ๆ เช่น น ้ าขึ้นแต่ลมลง  
ยายและหลานท านา และสังกรประโยค หมายถึง เป็นเอกรรถประโยคท่ีใชเ้อกรรถประโยคดว้ยกนัท าหนา้ท่ีเป็น
ส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยคมี 2 ส่วน คือ มุขยประโยคและอนุประโยค    
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของภาษา พบว่าโครงสร้างของภาษานั้น                
มีการประกอบสร้างตั้งแต่หน่วยของภาษาท่ีเล็กท่ีสุด คือหน่วยเสียง พยางค์ ค  า วลี ประโยค จนประกอบเป็น
โครงสร้างทางภาษาขนาดใหญ่เป็นสัมพนัธสาร ซ่ึงหากขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปนั้นการท่ีจะรวมกนัเป็นโครงสร้าง
ทางภาษาท่ีสมบูรณ์ก็จะเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าไดย้าก    
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 3.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลวิธีการตั้งช่ือ     
 นฤมล ปักศรีสิงห์ (2557) ไดวิ้เคราะห์การตั้งช่ือบทความในนิตยสารชีวจิตพบกลวิธีการตั้งช่ือบทความ

ในนิตยสารชีวจิตทั้งหมด 4 กลวิธี คือ กลวิธีการตั้งช่ือแบบช้ีน าเน้ือหา กลวิธีการตั้งช่ือแบบคุน้เคย กลวิธีตั้งช่ือ
แบบค าถาม กลวิธีตั้งช่ือแบบส านวน  
 วีรวฒัน์  อินทรพร (2545) ไดอ้ธิบายแนวคิดกลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองนวนิยายไว ้7 ประเภท คือ การตั้งช่ือ
อย่างตรงไปตรงมา  การตั้งช่ือแบบเปรียบเทียบ การตั้งช่ือแบบขดัแยง้ การตั้งช่ือโดยยกค าประพนัธ์ วาทะ ภาษิต
หรือค ากล่าวท่ีเคยไดย้ิน  การตั้งช่ือแบบค าถาม  การตั้งช่ือตามสถานท่ีส าคญัของ การตั้งช่ือตามตวัละครเอก  

วชิราภรณ์ ชา้งหัวหน้าและคณะ (2560) ไดศึ้กษากลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองสารคดีชีวประวติัในคอลมัน์เร่ือง
จากปกของนิตยสารค.คน Magazine ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการตั้งช่ือมี 3 ลกัษณะ คือ กลวิธีการน าช่ือเจา้ของ
ชีวประวติัมาเป็นส่วนหน่ึงของช่ือเร่ือง กลวิธีการบอกประเด็นเน้ือหาของเร่ืองและการน ากลวิธีทางภาษามาใชใ้น
การตั้งช่ือเร่ือง   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการตั้งช่ือ พบว่า กลวิธีการตั้งช่ือในงานเขียนแต่
ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัประเภทของขอ้มูลท่ีศึกษา  กล่าวคือ 1) กลวิธีการตั้งช่ือบทความ
ในนิตยสาร พบ 4 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีการตั้งช่ือแบบช้ีน าเน้ือหา กลวิธีการตั้งช่ือแบบคุน้เคย กลวิธีตั้งช่ือแบบ
ค าถาม และกลวิธีตั้ งช่ือแบบส านวน 2) กลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองนวนิยายพบ 7 กลวิธี ได้แก่ การตั้ งช่ืออย่าง
ตรงไปตรงมา  การตั้งช่ือแบบเปรียบเทียบ การตั้งช่ือแบบขดัแยง้ การตั้งช่ือโดยยกค าประพนัธ์ วาทะ ภาษิตหรือค า
กล่าวท่ีเคยได้ยิน การตั้งช่ือแบบค าถาม การตั้งช่ือตามสถานท่ีส าคัญ และการตั้งช่ือตามตัวละครเอก และ                           
3) กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองสารคดีชีวประวติั พบ 3 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีการน าช่ือเจา้ของชีวประวติัมาเป็นส่วนหน่ึงของ
ช่ือเร่ือง กลวิธีการบอกประเด็นเน้ือหาของเร่ือง และการน ากลวิธีทางภาษามาใชใ้นการตั้งช่ือเร่ือง  

3.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด    
 แนวคิด ตรงกบัศพัทภ์าษาองักฤษว่า Theme มีนกัวิชาการบางท่านเรียกช่ือต่างกนัว่า “สารัตถะของเร่ือง”
ซ่ึงค าน้ีมีความหมายอย่างเดียวกบัแนวคิด (Theme)  อนัหมายถึงส่ิงท่ีแฝงอยู่ในองคป์ระกอบทุก ๆ ส่วนของงาน
ประพนัธ ์ผูอ้่านตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถวิเคราะห์เองเพราะกวีจะไม่บอกออกมาตรง ๆ  นอกจากน้ี ผูวิ้จยัพบว่า
มีนกัวิชาการหลายท่านอธิบายความหมายและหลกัการวิเคราะห์แนวคิดไวส้รุปไดด้งัน้ี คือ   
 พงษจ์นัทร์ คลา้ยสุบรรณ์ (2522) อธิบายว่า การแสดงแนวคิด (Theme) หรือสารัตถะของเร่ือง หมายถึง 
ทศันะของผูแ้ต่งท่ีมีต่อชีวิต  ผูแ้ต่งตอ้งแสดงความคิดให้ปรากฏเด่นชัดโดยเฉพาะในตอนจบเร่ือง  ผูอ้่านจะได้
ทราบแนวคิดหรือทศันะของผูเ้ขียนจากความคิดหรือการกระท าของตวัละครจากบทสนทนาหรือจากผลสุดทา้ย
ของเหตุการณ์ในเร่ือง      

ธัญญา สังขพนัธานนท์ (2539) อธิบาย แนวคิดในนวนิยายและเร่ืองส้ัน หมายถึง ความคิดอนัเป็น
ศูนยก์ลางในงานเขียนท่ีแสดงให้เห็นความเป็นจริงเก่ียวกบัประสบการณ์ของมนุษยแ์ละอธิบายหลกัการพิจารณา
แนวคิดในบทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ไวว่้า “ผูอ่้านควรพิจารณาจากรูปแบบของบทร้อยกรองนั้น ๆ รวมไปถึง
การศึกษาน ้าเสียงภาษาจินตภาพและทุกองคป์ระกอบ”      
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอแนวคิด พบว่า แนวคิดของผูเ้ขียนนั้นจะ
สอดแทรกอยูใ่นองคป์ระกอบของทุก ๆ ส่วนของงานประพนัธ์ ซ่ึงผูแ้ต่งจะตอ้งแสดงความคิดให้เด่นชดั และควร
เป็นแนวคิดท่ีเป็นศูนยก์ลางในงานเขียนท่ีแสดงให้เห็นความเป็นจริง โดยผูอ้่านจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ
วิเคราะห์เองเพราะกวีจะไม่บอกออกมาตรง ๆ         
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
(1) ขอบเขตของการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมช่ือบทร้อยกรองท่ีผา่นการคดัเลือกตั้งแต่วนัท่ี 

8 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 105 ช่ือ 
(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัส ารวจ รวบรวม และสังเคราะห์เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตั้งช่ือเร่ือง  โครงสร้างของช่ือเร่ือง กลวิธีการตั้งช่ือ และการน าเสนอเน้ือหาจากวรรณกรรม 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลช่ือและเน้ือหาของบทร้อยกรอง จ านวน 105 เร่ือง 
ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิ้จยัวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือเร่ืองบทร้อยกรอง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ การตั้ง

ช่ือเร่ืองโดยการใชค้  า การตั้งช่ือเร่ืองโดยการใชว้ลี และการตั้งช่ือเร่ืองโดยการใชก้ลุ่มค าหรือวลี  
ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิ้จยัวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง แบ่งออกเป็น 3  ชนิด ไดแ้ก่  กลวิธีการตั้งช่ือแบบ

ตรงไปตรงมาหรือช้ีน าเน้ือหา กลวิธีการตั้งช่ือแบบค าถาม และกลวิธีการตั้งช่ือแบบชวนฉงน 
ขั้นตอนท่ี 5 ผูวิ้จยัวิเคราะห์การน าเสนอเน้ือหาของบทร้อยกรอง แบ่งออกเป็น 4  ดา้น ไดแ้ก่   ด้ า น

สังคม ดา้นธรรมชาติ  ดา้นความรัก และดา้นสัจธรรมของมนุษย ์ 
ขั้นตอนท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนท่ี 7 เผยแพร่ผลงาน   

  (3) ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้   ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี     
                -ผูวิ้จยัจะน าช่ือบทร้อยกรอง จ านวน 105 ช่ือมาวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็นเพียง  2  ประเด็น คือ  
การตั้งช่ือเร่ืองบทร้อยกรองและการน าเสนอเน้ือหาของบทร้อยกรอง เท่านั้น    

      -ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นช่ือบทร้อยกรอง ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างของภาษาและกลวิธี
การตั้งช่ือบทร้อยกรองซ่ึงได้รวบรวมจากต าราต่าง ๆได้แก่  วิจินตน์  ภาณุพงศ์(2542) พระยาอุปกิตศิลปสาร 
(2545) นฤมล ปักศรีสิงห์ (2557)  วีรวฒัน์  อินทรพร (2545)  ถวลัย ์มาศจรัส (2545) ปรานี  พรหมจรรย ์(2531)  
วชิราภรณ์ ชา้งหวัหนา้และคณะ (2560) และพงษจ์นัทร์ คลา้ยสุบรรณ์ (2522) 
                     -ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการน าเสนอเน้ือหาของบทร้อยกรอง ผูวิ้จยัใช้แนวคิดของพงษ์จนัทร์ 
คลา้ยสุบรรณ์ (2522)  ธญัญา สังขพนัธานนท ์(2539)  สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2534) สาคร ศรีดี (2545) และกฤษณา   
ศกัด์ิศรี (2534) 
      

5. ผลการวิจัย 
  5.1  การตั้งช่ือเร่ืองบทร้อยกรอง  แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างของช่ือเร่ือง และดา้นกลวิธีการ
ตั้งช่ือบทร้อยกรองดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  5.1.1  ด้านโครงสร้างของช่ือเร่ือง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) การตั้งช่ือโดยการใชค้  า พบทั้งส้ิน 
14 ช่ือ เช่น 1. รอ  2. พอ  3. ลุมพินี  4. เปล่ียน  5. แสงสว่าง  6. นมจืด 7. หมอ  8. คุณครู  9. ขอบคุณ 10. เส่ือ                    
(2) การตั้งช่ือโดยการใชก้ลุ่มค าหรือวลี พบ 3 ชนิด คือ นามวลี เช่น สงครามโรค :สงครามโลกเร่ืองราวมหศัจรรย์
ของกวีท่านหน่ึง  สรรพนามวลี เช่น ฉันมาในนามพระผูเ้ป็นเจา้ผูส้ร้างจกัรวาล  กริยาวลี เช่น เปล่ียนปรับขยบัสู้   
(3) การตั้งช่ือโดยการใชป้ระโยค พบเพียง 1 ช่ือ ไดแ้ก่  เธอเห็นไหม? 
  5.1.2  ด้านกลวิธีการตั้ ง ช่ือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ (1) กลวิธีการตั้ ง ช่ือแบบ
ตรงไปตรงมาหรือช้ีน าเน้ือหา หมายถึง การตั้งช่ือแบบท่ีช่ือเร่ืองสามารถส่ือให้ผูอ่้านสามารถคาดเดาเน้ือหาไดว่้า



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

925 

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร เม่ืออ่านแลว้ก็จะสามารถคาดเดาไดอ้ย่างรวดเร็ว พบทั้งส้ิน 77  ช่ือ  เช่น  1. รอ  2. บนัทึก
ลมหายใจ 2020  3. วิถีชีวิตใหม่ โลกใบใหม่  4. แด่ก าลงัใจ 5. ลาบโควิด 6. จากน ้าคา้งถึงมหาสมุทร 7. เปรียบปรับ
ขยบัสู้ 8. เร่ืองราวมหศัจรรยข์องกวีท่านหน่ึง  9.  เชฟกระทะเ(ห)ลก็ 10. มือคู่นั้นร่างเงาฝันจากวรรณคดี (2) กลวิธี
การตั้งช่ือแบบค าถาม หมายถึง การตั้งช่ือเร่ืองแบบท่ีท าให้ผูอ้่านตอ้งหาค าตอบเองจากการอ่านหรือฉุกคิดว่า
ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการถามอะไรซ่ึงจะตอ้งติดตามต่อในเน้ือเร่ือง พบทั้งส้ิน 2 ช่ือ ไดแ้ก่  1. เธอ - ฉนั ใครกนัโควิด 19  
และ2. เธอเห็นไหม ?  (3) กลวิธีการตั้งช่ือแบบชวนฉงน หมายถึง การตั้งช่ือเร่ืองแบบท่ีท าให้ผูอ้่านตอ้งขบคิดว่า
เร่ืองนั้น ๆ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไรกนัแน่ เม่ืออ่านแลว้จะไม่สามารถคาดเดาไดอ้ย่างรวดเร็ว  พบทั้งส้ิน  26  ช่ือ                    
เช่น 1. พอ  2. มนุษย ์– โรคระบาด 3. ปริศนาธรรม 4.  นกเล่าเร่ือง... 5. ประวติัศาสตร์ความหวาดไหว 6. นมจืด                
7. เม่ือไม่เหลือใคร 8. ผูโ้ชคดีบนโลกใบเก่า 9.  เพื่อเป็นไป 10. เขาและเราใตเ้งากวี 
  5.2  การน าเสนอเน้ือหาของบทร้อยกรอง   จากการศึกษาดา้นการน าเสนอเน้ือหาผา่นบทร้อยกรองท่ีผา่น
การคดัเลือกในเพจ “โควิดเปล่ียนเราเร่ืองเล่าเปล่ียนโลก” สามารถจดัเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้4 แนวคิด คือ ดา้น
สังคม  ดา้นธรรมชาติ  ดา้นความรัก  และดา้นสัจธรรมของมนุษย ์
   5.2.1 แนวคิดด้านสังคม หมายถึง “ คนจ านวนหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกันตามระเบียบ 
กฎเกณฑ ์โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัร่วมดว้ย เช่น เร่ืองของสังคมชนบท สังคมชาวบา้นจากการศึกษาบทร้อยกรอง
ท่ีผ่านการคดัเลือกในเพจ “ โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก ” มีการกล่าวถึงเร่ืองราวของสังคมท่ีสะทอ้นให้
เห็นความเป็นอยู่ของคนในภาวะของโรคระบาด มีการเผชิญความทุกขก์บัเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลกระทบจาก
การเกิดโรค (สัญญา สัญญาวิวฒัน์ , 2534) ซ่ึงกวีแต่ละท่านนั้นไดน้ าเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสังคมมาเป็นหลกัใน
การประพนัธ์พบทั้งส้ิน 45 เร่ือง  ดงัตวัอยา่ง    
            ในเดือดร้อนในเดือดทน้ผูค้นหิว                       ชีวิตเหมือนไดป้ลิดปลิวลอยล่ิวหาย  

  ยงัไม่ตายก็ขดัสนเหมือนคนตาย  กลืนน ้าลายกลืนทุกท่ีไม่มีจะกิน   
  ยงัตอ้งอยูอ่ยา่งขลาดกลวัเอาตวัรอด  เพ่ือให้ปลอดพน้ระบาดโรคปราศส้ิน  
  เพื่อฟังเสียงเสียงคนรักอยากไดย้ิน  ไม่ยอมดินไหลกลบเวลาน้ี   

 (รอ : ค า ภูลาน) 
จากบทร้อยกรองขา้งตน้นั้นสะทอ้นให้เห็นแนวคิดเก่ียวกบัสังคมท่ีเห็นถึงความทุกขย์ากของคนท่ี

ประสบกบัปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท าให้คนนั้นตอ้งทนอยู่กบัความอดอยาก                   
มีความขดัสนมีชีวิตอยา่งไร้จุดหมาย และตอ้งอยูอ่ยา่งหวาดระแวง 
  5.2.2 แนวคิดด้านธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมชาติของส่ิง ๆ นั้น  ภาพภูมิ
ประเทศท่ีเป็นไปเองโดยมิไดป้รุงแต่ง เช่น สีธรรมชาติ (กฤษณา ศกัด์ิศรี, 2534) พบทั้งส้ิน 15  เร่ือง ดงัตวัอยา่ง 
  แค่มีส่ิงท่ีก าบงัทั้งฝน-แดด                                แลส้มแสดสายรุ้งลายสดสวย  
  ขอบหนา้ต่างเราต่างมองกระชุ่มกระชวย          วนัท่ีโลกอ านวยให้ห่างกนั 
  มองแมกไมส้บายตาชุ่มช่ืนจิต                           มองชีวิตผา่นร้อนหนาวร้าวก่ีฝัน 
  มองเป็นมาเห็นอดีตขีดเขียนกนั                มอง ณ วนัน้ีใจแจง้กระจ่างไป   

     (นกเล่าเร่ือง... : คมสัน วิเศษธร) 
  จากบทร้อยกรองขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ คือ มนุษยเ์ม่ือมีเร่ืองราวท่ีทุกข์
ใน หากมีท่ีอยูอ่าศยัไวเ้พียงพกัพิงกายหรือมีธรรมท่ีผา่นสายตา แมกไมต้่างพนัธ์ุก็สามารถท าให้สบายใจขึ้นไดห้รือ
ท่ีเรียกว่า ธรรมชาติบ าบดั 
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 5.2.3 แนวคิดด้านความรัก หมายถึง การมีใจผูกพนัด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ                       
รักช่ือเสียง  มีใจผูกพนัด้วยความเสน่หา หรือมีใจผูกพนัฉันชู้สาว เช่น ชายรักหญิง  (ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543)          
จากการศึกษาเน้ือความจากบทประพนัธ์ท่ีผา่นการคดัเลือกในเพจ “ โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก ” ถึงแม้
จะเป็นช่วงท่ีสถานการณ์ของโลกนั้นแพร่ระบาดไปดว้ยเช้ือไวรัสโคโรนาแต่จากเหตุการณ์คร้ังน้ีก็ยงัท าให้เห็นถึง
การแสดงความรัก ความห่วงใยซ่ึงกนัและกนัของคนในสังคมท่ีจะตอ้งร่วมกนักา้วขา้มวิกฤตเช่นน้ีไปพบทั้งส้ิน 5 
ช่ือ ดงัตวัอยา่ง  
 โควิด” คือบทเรียนเปล่ียนตวัเรา  เปล่ียนความเศร้าของโลกให้สวยใส 
 เปล่ียนเฉยชามาเป็นห้วงความห่วงใย ปรับแนวคิดพลิกโลกใหมใ่หทุ้กคน   
 เม่ือวิกฤตอยูคู่่กบัโอกาส   ความขยาดหวาดกลวัความมวัหมน่  
 สติมาปัญญาเกิดและอดทน  เราตอ้งพน้วิกฤตไปทุกภยัพาล   

(โควิด เปล่ียนวิกฤตเป็นโอกาส : แรมโบญ่า ) 
จากบทร้อยกรองขา้งตน้นั้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดของบา้นเมืองสามารถ

เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส เปล่ียนความตึงเครียดเป็นความห่วงใย เพียงแค่การมีสติตั้งอยู่กบัส่ิงท่ีเป็นอยู่ และมี
ความอดทนกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็จะสามารถผา่นพน้วิกฤตไปได ้   

5.2.4  แนวคิดด้านสัจธรรมของมนุษย์  กล่าวคือ  มนุษยท่ี์ด ารงชีวิตในสังคม ประกอบดว้ยร่างกาย 
จิตใจ การด าเนินชีวิต การท างาน ความรู้สึกนึกคิด มีศกัด์ิแห่งความเป็นมนุษยบ์นพ้ืนฐานของความดีในทางท่ี
ถูกตอ้งและดีงาม (สาคร ศรีดี, 2545) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การะบาดของโรคไวรัสโคโรนา ท่ีแสดงให้ถึง
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย ์การเปล่ียนเปล่ียนตนเองเพื่อป้องกันโรคระบาด มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ไม่ให้โรคระบาดนั้นตอ้งรุกรามจนเกินการเยียวยาและรักษาให้หายขาดได้พบ
ทั้งส้ิน 40 เร่ือง ดงัตวัอยา่ง  

จ่ึงเพ่งพิศชีวิตอยูรู้่วนัวาร  เผยดวงมา่นพร้ิงพรายความเป็นไป 
ฟ้าสีฟ้าเตม็ตาย่ิงทุกส่ิงสรรพ ์  ดวงตะวนัยงัหยดัยืนผืนฟ้าใหม่ 
โรคทึมเทาจะเบาบางสร่างโรคภยั  ดว้ยหวัใจยงักลา้แกร่งกา้วเผชิญ 
โรครุมเร้าจะเบาบางห่างหนีไกล  ดว้ยหวัใจยืนหยดัทา้กลา้เผชิญ 

(ดว้ยหวัใจยนืหยดัทา้..กลา้เผชิญ : ช.ชนะชยั) 
จากตวัอยา่งบทร้อยกรองขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า เม่ือส่ิงท่ีทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่ามนั

เกิดขึ้นแลว้ ทุกคนตอ้งยอมรับในการเปล่ียนแปลงน้ีและลุกขึ้นต่อสู้กบัการแพร่ระบาดดว้ยการปรับตวั เพราะน่ี
เป็นส่ิงท่ีทุกคนห้ามไม่ได ้การปรับตวันั้นก็คือ การเขา้ใจสัจธรรมในความเปล่ียนแปลงของชีวิต 

 

6. อภิปรายผล           
 จากการศึกษาบทร้อยกรองในเพจ “โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก” ในประเด็นของการตั้งช่ือเร่ือง
บทร้อยกรอง และ การน าเสนอเน้ือหาของบทร้อยกรอง พบความน่าสนใจในดา้นของการใชภ้าษาเพื่อการสร้าง
ผลงานท่ีผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค ์ผ่านบทร้อยกรองในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส     
โคโรนา เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  
โคโรนาเท่านั้น ประเด็นการใช้กลวิธีการตั้งช่ือแบบตรงไปตรงมาหรือช้ีน าเน้ือหาถ่ายทอดเร่ืองราวไดง้่ายและ
สามารถท าให้ผูอ้่านเขา้ใจเน้ือเร่ืองผ่านช่ือบทร้อยกรอง เช่น เร่ืองโควิด...เปล่ียนโลก เป็นการใชก้ลวิธีการตั้งช่ือ
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แบบตรงไปตรงมาหรือช้ีน าเน้ือหา คือ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าท่ีเขา้มาแพร่ระบาดท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม นอกจากน้ี
ยงักระทบถึงประชาชนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงการตั้งช่ือน้ีก็สามารถรับรู้ถึงเน้ือหาท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการท่ีจะส่ือถึงผูอ้่าน
ได้อย่างตรงไปตรงมาหรือกลวิธีการตั้งช่ือแบบชวนฉงนท่ีสามารถท าให้ผูอ่้านนั้นอยากติดตามอ่านเน้ือเร่ือง
เพื่อท่ีจะไขขอ้สงสัยของตวัเองว่าเหตุใดผูป้ระพนัธ์จึงเลือกตั้งช่ือเร่ืองให้มีการตั้งขอ้สงสัย และกลวิธีน้ีก็เป็นกลวิธี
ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์จะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในดา้นของการใชภ้าษาและกลวิธีเป็นอยา่งมากท่ี
จะท าให้ผูอ่้านนั้นเกิดความสงสัยและตอ้งการหาค าตอบโดยการอ่านบทประพนัธ์  กลวิธีการตั้งช่ือแบบค าถามพบ
ทั้งส้ิน 2 ช่ือนั้น เป็นกลวิธีท่ีพบนอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากการเผยแพร่งานเก่ียวกบัจิตนาการของผูป้ระพนัธ์นั้นตอ้งการให้
ก าลงัใจและผา่นเร่ืองราวเหล่าน้ีไปได ้การใชก้ลวิธีแบบค าถามนั้นจึงไม่นิยมใชใ้นการตั้งช่ือมากนกั     

ดา้นการน าเสนอเน้ือหา  สาเหตุท่ีพบแนวคิดการน าเสนอสังคมมากท่ีสุดเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาน้ีส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอยา่งมาก ประชาชนเกิดความทุกข ์คือ ไม่สามารถออกไปท างานได ้จึง
เกิดความขาดแคลนทางด้านรายได้ นอกจากน้ียงักระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 
รองลงมา คือ แนวคิดการน าเสนอดา้นสัจธรรมของมนุษย ์แสดงให้เห็นว่า เม่ือเกิดโรคระบาดน้ีประชาชนหันมา
ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนัมากขึ้น ทุกคนต่างเขา้ใจในความเปล่ียนแปลงและรับมือต่อสถานการณ์ได้
เป็นอยา่งดีดว้ยความร่วมมือ แนวคิดการน าเสนอดา้นธรรมชาติ พบว่า ผูป้ระพนัธ์ไม่ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติโดยตรง
แต่น าธรรมชาติมาใช้ให้เกิดภาพของความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นจากการไดฟ้ื้นฟูและแนวคิดดา้นความรักพบน้อย
ท่ีสุดเน่ืองจากกล่าวถึงความรักท่ีแสดงในบทร้อยกรองเป็นการแสดงเก่ียวกบัความคิดถึงหรือคะนึงหา เช่น หลาน
แสดงความคิดถึงยายเพราะไม่สามารถกลบัไปหาไดเ้พราะระยะทาง คุณครูแสดงความคิดถึงนกัเรียนเพราะตอ้ง
หยดุการเรียนการสอนเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา เป็นตน้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้        
 ควรน าผลวิจยัคร้ังน้ีไปเผยแพร่ให้ผูท่ี้สนใจไดรั้บทราบ เช่น ผูอ้่าน  ผูเ้ขียน หรือผูวิ้จารณ์บทร้อยกรอง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเก่ียวกบัการตั้งช่ือเร่ืองและการน าเสนอเน้ือหาในบทร้อยกรองเร่ืองอื่น ๆ เช่น บทร้อยกรองท่ี

เก่ียวกบัสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ บทประพนัธ์ในรางวลัพานแว่นฟ้า และน าผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกนั      
ซ่ึงจะท าให้เห็นความหลากหลาย 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
        ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและมหาวิทยาลยัศรีปทุมเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาเปิดโอกาสให้ผูวิ้จัย
ไดม้าน าเสนอผลงานคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการประเมินส าหรับการคดัเลือก 4PLs และเพื่อศึกษา                
ความแตกต่างของปัจจยัคดัเลือกผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง 3PLs และ 4PLsโดยใช้การศึกษาและทบทวน
วรรณกรรม โดยเป็นเอกสารเชิงหลกัการ (conceptual paper) ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้น (1) Logistics cost 
(2) Integrate operation และ (3) IT compatibility ไดถู้กกล่าวถึงมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกในการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 3PLs และ 4PLs สามารถสรุปได้
ว่าปัจจัยท่ีแตกกต่างกันเน่ืองมากจาก Core competency ของทั้งสองธุรกิจแตกต่างกัน โดย 3PLs เน้นการดูแล
กระบวนในการปฏิบติังาน และผลการด าเนินงานโดยใชสิ้นทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้เน่ืองจากตอ้งบริหารทรัพยสิ์นให้
เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ซ่ึงต่างจาก 4PLs ท่ีมีทรัพยสิ์นเฉพาะดา้น IT และมีหน้าท่ีในการจดัการกระบวนการ
ท างานตลอดโซ่อุปทาน จึงเนน้การพฒันาระบบ IT เพ่ืออ านวยความสะดวก และบูรณาการกระบวนการท างานทั้ง
โซ่อุปทาน  
 
ค าส าคัญ:  การคดัเลือกผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ีส่ี, ความสามารถในการรวมระบบทั้งห่วงโซ่อุปทาน,  
 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to study the assessment factors for 4PLs selection and to study the 
differences in logistics service provider selection factors between 3PLs and 4PLs using studies and literature 
review. The work was presented as a conceptual paper. The results of the study revealed that the factors of                         
(1) Logistics cost (2) Integrate operation and (3) IT compatibility. Top 3 most mentioned and the analysis of the 
differences between the factors used in the selection 3PLs and 4PLs can be summarized as follows: 3PLs oversee 
the operational process. And operating results from the use of assets and resources These 4PLs have specialized 
IT assets and are responsible for managing work processes throughout the supply chain. It is responsible for the 
development of IT systems to facilitate and integrate the entire supply chain. 
 
Keywords: Fourth Party Logistics Service Providers selection, Integrate operation, IT compatibility 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่ยคุดิจิทลัอยา่งเตม็ตวัผลกัดนัให้แต่ละองคก์รมีการปรับเปล่ียนวิธีการท าธุรกิจร่วมกบั
พนัธมิตรดา้นโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยเฉพาะกระบวนการท างานดา้นโลจิสติกส์
ขนส่งในประเทศไทย หลายองคก์รก าลงัปรับกลยทุธ์การจา้งงานโลจิสติกส์จากผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ีสาม 
(3PLs) เป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ีส่ี (4PLs) ดงันั้นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์จะตอ้งต่ืนตวัและพฒันารูปแบบ
การบริการให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้น้ี เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์กบัผูว่้าจา้งในระยะ
ยาว และเพ่ิมโอกาสในการด าเนินงานในอนาคต (ไพฑูรย ์จิรานนัตรัตน์, 2563) 
 รูปแบบธุรกิจ 4PLs มุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งกระบวนการท างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเป็นผูจ้ ัดการทรัพยากรทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้ง และเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ และวิธีการจดัการภายในห่วงโซ่อุปทานให้กบัผูว่้าจา้ง 
ต่างจากรูปแบบธุรกิจ 3PLs ท่ีเน้นการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของส่ิงท่ีจับต้องได้ (Fadile, Latifa et al., 2018)                    
โดยธุรกิจ 4PLs สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย Solution Integrator Model มุ่งเน้นการรวม
ทรัพยากรของ 3PLs ทุกราย และเทคโนโลยีของ 4PLs ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อน าเสนอการจัดการและสร้าง                  
แนวทางการท างานทั้งโซ่อุปทานดา้นโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซ่ึงรูปแบบการให้บริการจะเป็นแบบเดียวกนัทั้ง
อุตสาหกรรม จะมีความแตกต่างจาก Synergy plus model ท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ในการท างานระหว่าง 4PLs และ 
3PLs เป็นการท างานร่วมกนัหรือเป็นธุรกิจเดียวกนั เพื่อเสนอแผนในการจดัการโซ่อุปทาน และสร้างแนวทางใน
การท างานทั้งโซ่อุปทานดา้นโลจิสติกส์แบบครบวงจรท่ีหลากหลาย ส าหรับลูกคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือ
เสนอบริการหลากหลายแบบให้แต่ละบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั สุดทา้ย Industry innovator model เป็น
รูปแบบการด าเนินงานท่ีซับซ้อน ผูใ้ห้บริการ 4PLs มีการจดัการโซ่อุปทานและสร้างแนวทางในการท างานทั้ง                   
โซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรส าหรับลูกค้าหลายอุตสาหกรรม และสามารถให้บริการข้ามห่วง                             
โซ่อุปทาน (Buyukozkan, Gulcin, et al., 2009) 
 ดงันั้นองค์กรท่ีเพ่ิงเร่ิมเปล่ียนวิธีการท าธุรกิจร่วมกบัพนัธมิตรดา้นโลจิสติกส์จาก 3PLs มาเป็น 4PLs 
จะต้องก าหนดปัจจัยการคัดเลือกใหม่ เน่ืองจากการด าเนินงานของผู ้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้ งสองมี                  
ความแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท างานวิจยัเร่ืองน้ีขึ้นมาเพ่ือรวบรวมปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมิน 4PLs ขอบเขตของ
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การวิจัยเป็นการทบทวนวรรณกรรมจากวารสาร หนังสือ และงานวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีใช้ใน                    
การคัดเลือก และองค์ประกอบการด าเนินงานผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่ง 3PLs และ 4PLs ทั้งในและ
ต่างประเทศจ านวน 18 งาน โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2019 ซ่ึงนักวิชาการสามารถใช้ผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีน าไปพฒันารูปแบบการตัดสินใจในการประเมินและคดัเลือก 4PLs และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ 
สามารถใชเ้กณฑก์ารประเมินเพื่อเลือก 4PLs ของตนไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัการประเมินส าหรับการเลือก 4PLs  
(2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัคดัเลือกผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ระหว่าง 3PLs และ 4PLs 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Fourth Party Logistics Service Providers Selection ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์บุคคลท่ีส่ี มีหนา้ท่ีเป็น
เหมือนพ่อคา้คนกลางของโซ่อุปทานในการรวบรวม จดัการความสามารถ และจดัสรรทรัพยากรทั้งหมดของ 
4PLs เองรวมไปถึงทรัพยากรของ 3PLs อย่างเหมาะสมให้กบัแต่ละหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน (Buyukozkan, 
Gulcin, et al., 2009) ดงันั้นการคดัเลือก 4PLs จึงมีผลต่อการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ขององคก์ร ซ่ึงผลของการคดัเลือก 
4PLs ท่ีเหมาะสมจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในงานหลกัขององคก์ร และเพ่ิมความสามารถของโซ่อุปทานส่งผล
ต่อความส าเร็จขององคก์ร (Raut, Rakesh et al., 2018)  
 Integrate operation ความสามารถในการด าเนินการรวมระบบ และจดัการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
ดว้ยความสามารถของ 4PLs และจากความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั               
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Buyukozkan, Gulcin et al., 2009) 
 IT compatibility การออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
หรือการเช่ือมต่อระบบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน เพื่อแบ่งปันขอ้มูลระหว่างซอฟตแ์วร์และฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีสามารถประมวลและแสดงผลได ้(Kayikci, Yasanur, 
2018, Page 785) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

933 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       4.4.1 ปัจจัยท่ีใช้ในการคัดเลือก 4PLs  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการทบทวนวรรณกรรม และเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
วารสาร หนงัสือ และงานวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก และองคป์ระกอบการด าเนินงาน
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่ง 4PLs ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงการเลือกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความชดัเจน
ของการระบุปัจจยัและองคป์ระกอบ จากการคน้หาเอกสารทั้งหมด 27 งานมีเพียงแค่ 8 งานเท่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งมาก
ท่ีสุด ซ่ึงตีพิมพแ์ละเผยแพร่ภายในปี 2007 เป็นตน้ไป 
 4.4.2 ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 3PLs ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีใชใ้น
การคดัเลือกและองคป์ระกอบการด าเนินงานผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ดา้นขนส่ง 3PLs ในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งหมด 38 งานมีเพียงแค่ 10 งานเท่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ซ่ึงเอกสารท่ีใช้ในการทบทวน
วรรณกรรมจะตอ้งตีพิมพแ์ละเผยแพร่ระหว่างปี 2007 จนถึงปัจจุบนั  
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.5.1 หลงัจากรวบรวมปัจจยัไดแ้ลว้จึงสรุปรวมจ านวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละปัจจยั พร้อม
ค านวณเป็นเปอร์เซ็นตข์องแต่ละปัจจยั 
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ตารางท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 4PLs  
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1 ค่าด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ตลอดสญัญา (Logistics cost) X X X X X X 6 10%
2 ประสบการณ์ในการบรูณาการห่วงโซ่อุปทาน (Experience in supply chain integration) X X 2 3%
3 ความน่าเช่ือถือในการด าเนินงาน (Reliability) X X 2 3%
4 สถานท่ีด าเนินงานมีความหมาะสม (Land use impact) X X X 3 5%
5 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเชิงป้องกนั (Problem solving ability) X 1 2%
6 การจดัการประสิทธิภาพการบริการ (Service performance management) X X X 3 5%
7 การจดัการและมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นการขนส่งอยา่งเป็นรูปธรรม (Safety management) X 1 2%
8 มาตรการเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบแรงงาน (Labor patterns) X 1 2%
9 การจดัการสุขภาพพนกังานขบัรถของ 3PLs และติดตามผลประจ าปี (Health of worker management) X 1 2%

10 การจดัการและมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซ์ไซด์ (Pollutions management) X X 2 3%
11 การจดัการและมาตรฐานการก าจดัขยะ (Waste management) X X 2 3%
12 ความสามารถท่ียืดหยุน่ปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของผูว้า่จา้งได ้(Flexibility) X X X 3 5%
13 ความสามารถในการจดัการงานท่ีไดรั้บมอบหมายไปยงัพนกังานปฏิบติัการทกุระดบั (Management competency) X X 2 3%
14 ความสามารถในการด าเนินการรวมระบบ และจดัการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Integrate operation) X X X X X 5 8%
15 ความสามารถในการออกแบบกระบวนการท างานใหมไ่ด ้(New process design) X X 2 3%
16 ความสามารถในการประสานงานกบัทกุหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน (Coordination) X X X X 4 7%
17 ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT competency) X X X 3 5%
18 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถบรูณาการทั้งห่วงโซ่อุปทาน (IT compatibility) X X X X X 5 8%
19 การน าและ/หรือคิดคน้นวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช ้(Development Innovation & Technology) X X X 3 5%
20 เน้นการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development IT) X X 2 3%
21 ส่ิงอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม (Facility) X X 2 3%
22 ศนูยก์ลางการติดต่อของทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Center of contact) X X X X 4 7%
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  4.5.2 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกระหว่าง 3PLs และ 4PLs ตามตารางท่ี 2 พร้อมวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจยัแต่ละตวั 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 3PLs และ 4PLs  
 

 

ล าดบั ปัจจัยหลกั ปัจจัยรองที่ใช้ในการคัดเลือก 3PLs* ปัจจัยรองที่ใช้ในการคัดเลือก 4PLs
สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจัยรอง

ที่ใช้ในการคัดเลือก 3PL และ 4PLs

1 ตน้ทนุ (Cost) ราคาค่าขนส่งสินคา้ในแต่ละเท่ียว (Price of transport) ค่าด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ (Logistics cost)
4PLs  จะรวมเอาค่าใชจ่้ายในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 3PLs มาเฉล่ียรวมอยูใ่น

ค่าใชจ่้ายต่อการด าเนินงานดว้ย

2
ประสบการณ์
(Experience)

ประสบการณ์การให้บริการขนส่งในอุตสาหกรรมท่ี
คลา้ยกนั (Experience in the similar industry)

ประสบการณ์ในการบรูณาการห่วงโซ่อุปทาน 
(Experience in supply chain integration)

มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก 3PLs เน้นประสบการณ์ดา้นการปฏิบติัการ แต่
ในขณะท่ี 4PLs ตอ้งมีประสบการณ์ในการจดัการ

3
ความน่าเช่ือถือ

(Reliability)
ความมัน่คงทางการเงิน (Financial stability) ความน่าเช่ือถือในการด าเนินงาน (Reliability)

3PLs จะตอ้งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นถึงจะสามารถด าเนินการได ้แต่ 4PLs จะตอ้ง
อาศยัความน่าเช่ือถืออ่ืนๆ เช่น การบอกต่อหรือการแนะน าผลงานของลูกคา้เดิม 

หรือการเสนอผลงานท่ีผ่านมาเพ่ือยืนยนัความน่าเช่ือถือ เป็นตน้

4
การแกไ้ขงาน 

(Solving)
สนใจและรีบจดัการงานท่ีตอ้งปรับปรุง (Reactions to 

reclamation)
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเชิงป้องกนั 

(Problem solving ability)

3PLs เน้นการแกไ้ขเฉพาะหน้าเน้นความรวดเร็วและไมซ่บัซอ้น แต่ 4PLs เน้น
การวิเคราะห์ลงลึกถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงนอกจากการแกไ้ขเฉพาะหน้าแลว้ จะเน้น

การแกไ้ขในระยะยาวเชิงป้องกนัอีกดว้ย

5
ความปลอดภยั 

(Safety)
จ านวนอุบติัเหตุระหวา่งการขนส่งสินคา้ 

(Transportation accidents)
การจดัการและมาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้น
การขนส่งอยา่งเป็นรูปธรรม (Safety management)

3PLs เน้นการตรวจสอบก่อนปฏิบตังานและ
ผลการด าเนินงาน แต่ 4PLs จะเน้นการก าหนดมาตรฐานและจดัการให้ 3PLs 

ปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด
6 ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ (Delivery time)

7
ส่งสินคา้ถูกสถานท่ีปลายทาง (Correct delivery 

location)

8
จ านวนคร้ังท่ีเกิดความสูญเสียและความเสียหายกบั

สินคา้ (Loss & Damage frequency)
9 จ านวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ (Claim from customer)

10
มาตรการเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบแรงงาน (Labor 

patterns)

11
การจดัการสุขภาพพนกังานขบัรถของ 3PLs และ

ติดตามผลประจ าปี (Health of worker management)

12
การจดัการและมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนได

ออกซ์ไซด์ (Pollutions management)

13
การจดัการและมาตรฐานการก าจดัขยะ (Waste 

management)

14
ความสามารถในการด าเนินงานตามสญัญาจา้ง 

(Logistics capacity)
ความสามารถท่ียืดหยุน่ปรับเปล่ียนตามความตอ้งการ

ของผูว้า่จา้งได ้(Flexibility)

15
ความสามารถในการจดัการงานท่ีไดรั้บมอบหมายไป

ยงัพนกังานปฏิบติัการทกุระดบั (Management 
competency)

16
ความสามารถในการด าเนินการรวมระบบ และ
จดัการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Integrate 

operation)

17
ความสามารถในการออกแบบกระบวนการท างาน

ใหมไ่ด ้(New process design)

18
ความสามารถในการประสานงานกบัทกุหน่วยงาน

ในห่วงโซ่อุปทาน (Coordination)

19
นวตักรรม 

(Innovation)
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช ้(Technology)

การน าและหรือคิดคน้นวตักรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  มาใช ้(Development Innovation & 

Technology)

3PLs จะน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นใดดา้นหน่ึงจากการออก
ขอ้ก าหนดจากผูว้า่จา้ง ในขณะท่ี 4PLs จะมีการน าหรือพฒันานวตักรรม และ
เทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในกระบวนการท่ีตอ้งมีการเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง

แกไ้ข เพ่ือใชใ้นห่วงโซ่อุปทาน

20
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

competency)

21
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถบรูณาการทั้งห่วงโซ่

อุปทาน (IT compatibility)

22
การปรับปรุง 

(Improvement)
การพฒันาเป็นรูปธรรมอยา่งต่อเน่ือง (Continuous 

improvement)
เน้นการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Development IT)
3PLs และ 4PLs จะเน้นการพฒันา

ในส่วนท่ีเป็น Core competency ของตนเอง
23 ส่ิงอ านวยความสะดวกตามขอ้ตกลง (Facility) ส่ิงอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม (Facility)

24
ศนูยค์วบคุมอยูใ่กลก้บัสถานท่ีรับสินคา้ตน้ทาง 

(Location)
สถานท่ีด าเนินงานมีความหมาะสม (Land use impact)

25
ศนูยรั์บเร่ือง 

(Center)
ผูรั้บรับเร่ือง และดูแลรับผิดชอบเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(Contact persons in urgency)
ศนูยก์ลางการติดต่อของทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Center of

 contact)

3PLs จะติดต่อโดยตรงกบัแผนกท่ีปฏิบติังานควบคุม 3PLs เฉพาะเร่ืองการส่ง
แผนงานและรับขอ้ร้องเรียนจะลูกคา้เทา่นั้น แต่ในส่วนของ 4PLs จะตอ้งมี

บคุลากรและ IT สนบัสนุนพ่ือรองรับการเป็นศนูยก์ลางของขอ้มลูทั้งหมด ตั้งแต่
วางแผนจดัสรร 3PLs การส่งแผนงาน การรับขอ้ร้องเรียน เป็นตน้

นโยบายทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
(Human resource policies)

รถขนส่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซ์ไซด์ตามท่ี
ระเบียบก าหนด (Environment)

ความเสถียรภาพในการจดัการ 
(Management stability)

ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
competency)

ส่ิงแวดลอ้ม
(Environment)

การด าเนินงาน 
(Operation)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Information 
Technology)

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Facility)

มีความแตกต่างอยา่งมาก 3PLs จะเน้นฐาน
ปฏิบติังานใกล้ๆ  กบัท่ีรับ-ส่งสินคา้เป็นหลกั รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

สนบัสนุนสินทรัพยม์ากกวา่ เช่นรถบรรทกุ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงรถ โรงซ่อม เป็นตน้

ผลการ
ปฏิบติังาน

(Performance)

การจดัการประสิทธิภาพการบริการ 
(Service performance management)

3PLs จะใช ้IT ขั้นพ้ืนฐานใชใ้นการปฏิบติังานภายในองคก์ร ขณะท่ี 4PLs จะมี
ความสามารถในพฒันาดา้น IT เป็นหลกัเพ่ือใชใ้นห่วงโซ่อุปทาน

3PLs การจดัการเฉพาะภายในองคก์รของตนเอง ซ่ึง 4PLs จะตอ้งเพ่ิมการจดัการ 
การด าเนินงาน และความสามารถต่างๆ ในการดูแลทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3PLs เน้นการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด แต่ 4PLs จะเน้นการก าหนด
มาตรฐานและจดัการให้ 3PLs ปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด

3PLs เน้นการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด แต่ 4PLs จะเน้นการก าหนด
มาตรฐานและจดัการให้ 3PLs ปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด

3PLs เน้นผลการปฏิบติังานแต่ 4PLs จะเน้นการจดัการเชิงป้องกนัให้ 3PLs 
ปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด

พนกังาน
(Employee)
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 4PLs จากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด 8 งาน สามารถแบ่งเป็น 22 ปัจจัย ตามตารางท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี เอกสารอา้งอิงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า Logistics cost (1) เป็นปัจจยัท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นปัจจยัดา้น Integrate operation (14) และ IT compatibility (18) ถูกกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรม
ในล าดบัที่เท่า ๆ กนั ซ่ึงเป็นปัจจยัใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการทั้งหมด และปัจจยัท่ีเหลืออ่ืน ๆ ตามล าดบั  
 5.2 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 3PLs จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด 10 งาน กบัปัจจยัท่ี
ใชใ้นการคดัเลือก 4PLs จากขอ้ 4.1 ตามตารางท่ี 2 เพ่ือศึกษาช่องว่างความแตกต่างของทั้งสองธุรกิจแต่ละปัจจยั 
โดยคอลมัน์ปัจจยัหลกัเป็นการแยกปัจจยัรองตามหมวดหมู่ และลกัษณะของกิจกรรมท่ีเหมือนหรือคล้ายกนั 
เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความแตกต่าง ปัจจยัรองหมายถึงปัจจยัแยกย่อยและให้ความหมายในเชิงลึกไดจ้าก              
การทบทวนวรรณกรรม เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีใช้ในการคดัเลือก 3PLs และ 4PLs ใน
ภาพรวมสามารถสรุปตามลกัษณะความสามารถหลกั (Core competency) ไดด้งัน้ี  
 ความสามารถด้านการจัดสรรทรัพยากรที่จับต้องได้ เน่ืองจาก 3PLs มีความเป็นเจา้ของสินทรัพยแ์ละ
ทรัพยากรต่าง ๆ ดงันั้นตอ้งจดัสรรสินทรัพยแ์ละทรัพยากรของตนเองท่ีไม่ใช่ระบบ IT ในกระบวนการปฏิบติังาน 
ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดซ่ึงเป็น Core competency ของ 3PLs ซ่ึง 4PLs ท่ีไม่มีทรัพยสิ์นดงักล่าวจะมีหน้าท่ี
สนบัสนุนในการก าหนดมาตรฐาน และก ากบัการปฏิบติัของ 3PLs รวมถึงควบคุมการจดัการทรัพยากรของ 3PLs 
เพื่อมีประสิทธิภาพท่ีสุด (ตารางท่ี 2 ขอ้ 3-19 และ 23-24)  
 ความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในส่วนของ 3PLs ไม่ใช่งาน Core 
competency ดังนั้นจะน านวตักรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับพ้ืนฐานมาใช้ในองค์กรของ
ตนเองเท่านั้น แต่ในส่วนของ 4PLs ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการกระบวนการท างานตลอดโซ่อุปทาน จะต้องมี
ความสามารถในการพฒันาดา้นนวตักรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวก และ
บูรณาการกระบวนการท างานทั้งโซ่อุปทาน (ตารางท่ี 2 ขอ้ 1-2, 20-22 และ 25) 
 

6. อภิปรายผล  
 6.1 อภิปรายผลจากผลการวิจยัตามขอ้ 5.1 ประเดน็ส าคญัท่ีพบจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามา
อภิปรายเพ่ือสรุปขอ้เทจ็จริงโดยมีการน าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนหรือขดัแยง้ดงัน้ี  
 Logistics cost เป็นปัจจยัท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด ซ่ึงมีความขดัแยง้กบังานวิจยัอื่น ๆ  เช่น ในการเรียงล าดบั
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม กรณีตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมสินคา้
อุปโภคบริโภคสนใจท่ีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ียืดหยุ่นมากกว่า และให้ข้อสรุปไวว่้าตันทุน                  
โลจิสติกส์ คือประโยชน์หลกัท่ีลูกค้าคาดหวงัท่ีจะได้รับจากการใช้บริการผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์บุคคลท่ีส่ี                  
ซ่ึงไม่ใช่ปัจจยัในการคดัเลือกนั้นเอง (ทิพยรั์ตน์ จุฑาภิสิทธ์ิ, 2550) 
 Integrate operation 4PLs มีหนา้ท่ีในการบูรณาการความตอ้งการและอุปทานของทั้งห่วงโซ่อุปทานให้
สอดคลอ้งกนัอย่างเหมาะสม (Win, Alan, 2008) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตวัอย่างกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ี
ให้ความสนใจกบัปัจจยัการรวบรวมห่วงโซ่อุปทานเป็นอนัดบัหน่ึง เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญอื่นมีความเห็นตรงกนั
ว่าปัจจยัดา้นความสามารถในการรวมโซ่อุปทานมีความส าคญัมากกว่าท่ีสุด (ทิพยรั์ตน์ จุฑาภิสิทธ์ิ, 2550)  
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 IT compatibility ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการทั้งห่วงโซ่อุปทาน เป็น
ล าดบัถดัไปท่ีถูกกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรม มีความสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัอื่นท่ีให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินการรวมระบบและจดัการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการระบบ
รวมกนัทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Vaidyanathan, Ganesh, 2005) 
 6.2 อภิปรายผลจากผลการวิจยัขอ้ 5.2 ประเด็นส าคญัในการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 3PLs 
และ 4PLs ตามลกัษณะความสามารถหลกั โดยน าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนหรือขดัแยง้
ดงัน้ี  
 ความสามารถด้านการจัดสรรทรัพยากรที่จับต้องได้ ในส่วนของ 3PLs จะเน้นการปฏิบัติงาน และ                   
ผลการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ ทิพย์รัตน์ จุฑาภิสิทธ์ิ (2550) กล่าวว่า 3PLs จะเน้นการท างานในระดับ
ปฏิบติัการเป็นหลกัเน่ืองจากตอ้งการบริหารสินทรัพยแ์ละทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในส่วน
ของ 4PLs ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการด าเนินงาน ไม่มีสินทรัพยแ์ละทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่งานดา้น
ระบบ IT  ดงันั้น 4PLs จึงมีหน้าท่ีในการดูแลและจดัการผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดโซ่อุปทานในภาพรวม สอดคลอ้งกบั 
Cheng, Jao H., et al., (2008) กล่าวไวว่้า 4PLs มีบทบาทในการประเมิน และจดัการความสามารถ และทรัพยากร
ของคู่คา้ทั้งหมดอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากความสามารถดงักล่าว
ไม่ใช่งานหลกัของ 3PLs ดงันั้นจะน านวตักรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัพ้ืนฐานมาใชใ้น
องค์กรของตนเองเท่านั้น ทิพยรั์ตน์ จุฑาภิสิทธ์ิ (2550) ให้ความเห็นไวว่้า 3PLs จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
มาปรับใช้ในงานบางส่วนในองค์กรของตนเองเท่านั้น แต่ 4PLs จะเน้นความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Win, Alan (2008) กล่าวไวว่้าการเลือก 4PLs ตอ้งจดั 
หารายท่ีประสบความส าเร็จดา้นเทคโนโลยี มีทกัษะในการสร้างและดูแลรักษาระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) นกัวิชาการสามารถใชผ้ลจากการศึกษาคร้ังน้ีน าไปพฒันารูปแบบการตดัสินใจในการประเมิน 
และคดัเลือก 4PLs ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

(2) องค์กรธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ผลจากการศึกษาในการประเมินเพื่อเลือก 4PLs ของตนใน
อนาคต 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีใชค้ดัเลือก 4PLs ในภาพรวม ซ่ึงยงัไม่ไดล้งลึกในระดบั

อุตสาหกรรม ดังนั้นผูท่ี้สนใจสามารถน างานวิจัยเร่ืองน้ีไปต่อยอดจัดท าเกณฑ์การคดัเลือก 4PLs ของแต่ละ
อุตสาหกรรมแบบลงลึก โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัปัจจยัท่ีครอบคลุม และคดักรองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
นั้น ๆ  

(2) เพื่อให้เกณฑ์การประเมินน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น การวิจยัคร้ังต่อไปควรเพ่ิมน ้าหนกัความส าคญัท่ีใช้
ในการประเมินปัจจยัแต่ละตวั จากการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์การตดัสินใจดว้ยวิธีต่าง ๆ  
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8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยเ์ดชรัตน์ สัมฤทธ์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า
จนงานเสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการไมสั้กแปรรูป โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โดยการบนัทึกขอ้มูลดว้ยแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Flow Process Chart) และใช้แผนผงักา้งปลา ในการวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
จากนั้นไดป้ระยุกต์ใชห้ลกัการ ECRS ช่วยในการก าจดัความสูญเปล่าในกระบวนการและการจดัวางผงัการผลิต
เพ่ือให้เกิดการไหลของงานท่ีดีขึ้น จากการวิเคราะห์ผลหลงัการปรับปรุงกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป พบว่า 
ระยะทางลดลงทั้งส้ิน 10 เมตร คิดเป็น 5.46% ระยะเวลาลดลงทั้งส้ิน 139 นาที คิดเป็น  0.92% หรือ คิดเป็น 
19.83% (ไม่รวมเวลาอบไม ้10 วนั) และขั้นตอนในการท างานลดลงทั้งส้ิน 2 ขั้นตอน คิดเป็น 6.45% 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, กระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป, แนวคิดแบบลีน   
 
ABSTRACT 
 The aim of this research is to increase efficiency of teak wood production process and reduce wastes. 
The lean tools that have been used in this study include flow process chart, causes and effect diagram in order to 
find the causes of the wastes. Then, ECRS concept and layout concept are applied to reduce the wastes. As a 
result, the study found that distance could be reduced 10 meters or 5.46%. The processing time is reduced by 139 
minutes or 0.92% or 19.83% (incase excluding wood baking process 10 days). The step is deducted 2 steps or 
6.45%.  
 

Keywords:  efficiency, teak wood production process, lean concept 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

 จากภาพรวมอุตสาหกรรมไมแ้ปรรูปท่ีขยายตวัดีในช่วงท่ีผ่านมา จูงใจให้มีผูป้ระกอบการไมแ้ปรรูป     
รายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมน้ีมากขึ้น ขณะท่ีรายเดิมก็ท าการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับวตัถุดิบไมท่ี้ออกมา
ต่อเน่ือง ท าให้การแข่งขนัภาคธุรกิจในปัจจุบนัสูงมากขึ้น จึงตอ้งใช้ความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการเป็นหลกั ซ่ึงถา้หากองคก์รหรือสถานประกอบการมีขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าท่ีต ่ากว่า ก็ยากท่ีจะด าเนินธุรกิจอยู่ได้  ซ่ึงกระบวนการทางโลจิสติกส์เป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากใน          
การด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากสามารถตอบโจทยใ์นเร่ืองของการแข่งขนัไดค้รบทุกดา้น โดยเฉพาะเร่ือง การลดตน้ทนุ 
การลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในการท างาน ในปัจจุบนัแนวคิดแบบลีนเป็นท่ีนิยมในการน ามาปรับใช้    
ในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากแนวคิดแบบลีนเป็นก าจัดกิจกรรมต่าง ๆท่ีไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะ         
ความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ช่วยเพ่ิมโอกาสการผลิตให้มากขึ้น ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตต ่าลงและ
เพ่ิมผลก าไรให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีทางธุรกิจ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลจากผูป้ระกอบการไมสั้กแปรรูป กรณีศึกษาบริษทัไม้สัก
แปรรูปแห่งหน่ึงใน จ.ระยอง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เช่น ประตู โต๊ะ ตู ้ เตียงนอน หน้าต่าง เป็นตน้          
โดยน าแนวคิดแบบลีนเขา้มาประยุกต์ใช้เพื่อตอ้งการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปัจจุบนัจากการศึกษาพบว่า           
มีปัญหาเก่ียวกบัวิธีการท างาน ซ่ึงในบางขั้นตอนของการด าเนินงานนั้น มีการท างานท่ีซ ้ าซ้อนกนัและในบาง
ขั้นตอนใชร้ะยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมนานเกินไป ท าให้เกิดความล่าชา้ในการท างาน ส่งผลให้มีตน้ทุนใน
การด าเนินการผลิตท่ีสูงขึ้นและเกิดการส่งมอบท่ีล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทันเวลา และยงัพบว่า 
ต าแหน่งของสถานีการท างานมีระยะทางในการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบห่างกันมากเกินไป จึงท าให้ใช้เวลาใน             
การเคล่ือนยา้ยมากเกินความจ าเป็น โดยผูวิ้จยัจะท าการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตให้มีล าดบัขั้นตอน    
การไหลของงานให้มีความต่อเน่ืองและลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยงานให้นอ้ยลง รวมถึงยา้ยต าแหน่ง
สถานีการท างานให้มีลกัษณะเป็นเส้นตรง เพื่อลดระยะทางท าให้ใช้เวลาในการเคล่ือนยา้ยน้อยลง ซ่ึงส่งผลให้
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ลดต้นทุนในการผลิตท่ีเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็น อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทัดว้ย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในส่วนของวิธีการท างาน
ในกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีน  
               2. เพื่อลดความสูญเปล่าในการเคล่ือนยา้ยโดยไม่จ าเป็น โดยปรับปรุงการจดัวางผงัการผลิต  
 

3. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
 แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking) 
 เป็นวิธีการท่ีมีระบบแบบแผนในการระบุและก าจดัความสูญเปล่า (Waste) หรือส่ิงท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าภายใน
กระแสคุณค่าของกระบวนการ [1] โดยแนวคิดการผลิตแบบลีน เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการสร้างความพึงพอใจและ
สามารถตอบสนองความตอ้งให้แก่ลูกคา้ไดร้วมถึง มีศกัยภาพบริหารงานทรัพยากร ไดแ้ก่ บุคลากร วตัถุดิบ เวลา
และเคร่ืองจกัรได้อย่างสมดุลทั้งน้ีเพ่ือช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน [2] และจาก          
การทบทวนวรรณกรรม [3-5] พบว่า หลกัการของการผลิตแบบลีนสามารถช่วยให้องค์กรลดตน้ทุนไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน อีกทั้งมีศกัยภาพในการส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกนัสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือและความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้อีกดว้ย 
 ความสูญเปล่า 8 ประการ ( 8 Waste)  
 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement) เน้นการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน โดยอาจ
การใชแ้นวคิดการบริหารจดัการแบบลีน (Lean Management) เขา้มาช่วยในการคน้หาความสูญเปล่าท่ีมี และหาวิธี
ในการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการท างาน  [6]  ซ่ึงความสูญเปล่าในงานท่ีพบไดแ้ก่ ความ
สูญเปล่าจากการมีของเสียมากเกินไป (Defect lost) 2. ความสูญเปล่าจากการผลิตท่ีมากเกินไป (Overproduction 
lost) ความสูญเปล่าจากการรอคอยงาน (Waiting lost) ความสูญเปล่าเน่ืองจากไม่มีการใช้ความคิดจากทีมงาน 
(None use idea from team Lost) ความสูญเปล่าเน่ืองจากการขนส่งเคล่ือนยา้ย (Transportation lost) โดยไม่จ าเป็น  
ความสูญเปล่าเน่ืองจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป ( Inventory lost) ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว                      
มากเกินไป (Motion lost) และความสูญเปล่าจากการมีกระบวนการมากเกินไป (Extra Processing)  
 หลักการ ECRS 
 เป็นหลกัในการปรับปรุงงานท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่า หรือ MUDA ลงไดเ้ป็นอยา่งดี
[7] ดงัต่อไปน้ี  
 E = Eliminate ก าจดัออก หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบนั และท าการก าจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 
ท่ีพบในการผลิตออกไป คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ย ท่ีไม่จ า เป็น การท างานท่ีไม่
เกิดประโยชน์ การเก็บสินคา้ท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็นและของเสีย 
 C = Combine การรวมกนั หมายถึง ความสามารถลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงได ้โดยการพิจารณาว่า
สามารถรวมขั้นตอนการท างานให้ลดลงไดห้รือไม่ 
 R = Rearrange การจัดใหม่ หมายถึง การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่ เพ่ือให้ลดการเคล่ือนท่ีเพ่ือให้ลด                
การเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ าเป็นหรือการรอคอย 
 S = Simplify การท าให้ง่ายขึ้น หมายถึง การปรับปรุงการท างานให้ง่าย และสะดวกขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 
 1.  เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักปี 2561-2562 โดยน าแผนภูมิพาเรโต้                       
มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเลือกผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ท่ีจะน ามาใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิพาเรโตแ้สดงยอดขายผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไมสั้กในปี 2561-2562 
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 จากภาพท่ี 1 เป็นการอธิบายถึงกฎพาเรโต ้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชแ้สดงรายละเอียดของส่ิงท่ีเราสนใจ 
โดยเรียงล าดบัของรายละเอียดในแต่ละหัวขอ้ตามล าดบัความถ่ีมากไปหาถ่ีท่ีนอ้ยกว่า ตามหลกัของกฎ 80:20 คือ 
การช่วยแยกส่วนนอ้ยท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประตูและหนา้ต่าง ออกจากส่วนมากท่ีไม่ส าคญั ไดแ้ก่ โต๊ะท างาน เตียงนอน 
ตูโ้ชว ์ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีเปอร์เซ็นตม์าเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ประตูไมสั้ก มาเป็นตวัอยา่งใน
การวิจยัคร้ังน้ี  
 2. ศึกษาขั้นตอนการท างานและวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา พบว่ามีปัญหาส่วนของ
วิธีการท างานท่ีล่าช้า เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัไม่มีการวางแผนการท างานให้เหมาะสม ในบางขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตมีการท างานท่ีซ ้ าซ้อนกนั และในบางขั้นตอนใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานนานมากเกินไป ท า
ให้เกิดความล่าชา้ อีกทั้งต าแหน่งของสถานีการท างานมีระยะทางในการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบห่างกนัมากเกินไป จึง
ท าให้ใชเ้วลาในการเคล่ือนยา้ยมากเกินความจ าเป็น 
 3. ศึกษาขั้นตอนการท างานในกระบวนการผลิตไม้สักแปรรูปในปัจจุบันของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึง
งานวิจยัน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน กรฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป แบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอนหลกั ดงัต่อไปน้ี  
 (1) ขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้โรงงาน 
 (2) ขั้นตอนการแปรรูปไมสั้กเป็นแผน่ 
 (3) ขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้เตาอบ 
 (4) ขั้นตอนการน าไมสั้กออกจากเตาอบหลงัท าการอบแห้ง 
 (5) ขั้นตอนการน าไมสั้กมาแปรรูปเป็นประตูและบรรจุภณัฑ ์
 และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอนหลกัในกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูปโดย
บันทึกข้อมูลด้วยแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) และไดอะแกรม อาทิเช่น ขั้นตอน                 
การน าไมสั้กเขา้เตาอบ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 แบบฟอร์ม Flow Process Chart แสดงขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้เตาอบ (ก่อนปรับปรุง)  

 

 

 
 

4. ท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใชห้ลกัการ ECRS และการจดัวางผงัการผลิต โดยแสดงผลตาม
ตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงการปรับปรุงกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป  

 
 

การก าจดั 

(E:Eliminate)

การรวมกนั 

(C:Combine)

การจดัใหม ่

(R:Rearrange

การท าให้ง่าย

 (S:Simplify)

การจดัวางผงัการผลิต

 (Facility Layout)
1. ขั้นตอนการน าไมส้กัเขา้มาในโรงงาน - - - - -

2. ขั้นตอนการแปรรูปไมส้กัเป็นแผน่ P - - - -

3. ขั้นตอนการน าไมส้กัเขา้เตาอบ P - - P -

4. ขั้นตอนการคดัแยกไมส้กัหลงัท าการอบแห้ง - - - P -

5. ขั้นตอนการน าไมส้กัมาแปรรูปเป็นประตูและบรรจุภณัฑ์ - - - - P

ขั้นตอนการผลิตไมส้กัแปรรูป
หลกัการทีใ่ชใ้นการปรับปรงุกระบวนการผลติ 

CHART NO.
SHEET NO.3

ACTIVITY PRESENT SAVING
OPERATION 2
TRANPORT 2
DELAY
INSEPCTION
STORAGE
DISTRANCE (m.) 25
TIME (Minute) 14,480

3. ขั้นตอนการน าไมส้กัเขา้เตาอบ

น าไมส้กัเขา้มาท่ีเตาอบ 35 20 คน

ตั้งอุณหภูมิการอบไมใ้ห้แห้ง 10

น าไมส้กัเขา้เตาอบ 35 5 โฟลค์ลิฟท์

ท  าการอบในเตาอบ 10 วนั 14,400

DESCRIPTION TIME DIST.
SYMBOL Material 

Handling

Flow Process Chart

SUMMARY

ACTIVITY : ขั้นตอนการน าไมส้กัเขา้

เตาอบ

PROPOSE
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จากตารางท่ี 2 สรุปการปรับปรุงกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป ไดด้งัน้ี   
 1. ขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้มาในโรงงาน ไม่มีการปรับปรุงกระบวนการ 
 2. ขั้นตอนการแปรรูปไมสั้กเป็นแผ่น ใชห้ลกัการการก าจดั (E: Eliminate) เพื่อลดความสูญเปล่าในการ
รอคอยในส่วนการน าไมม้าวางขา้งแท่นเล่ือยเพื่อรอการ Set up เคร่ืองเล่ือย  
 3. ขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้เตาอบ ใชห้ลกัการการก าจดั (E: Eliminate) เพื่อลดความสูญเปล่าในการรอ
คอยการเซทอุณหภูมิ และใช้หลกัการการท าให้ง่าย (S: Simplify) ในการจดัเรียงไมว้างบนพาเลทก่อนใช้โฟล์
คลิฟทน์ าไมเ้ขา้เตาอบ  
 4. ขั้นตอนการคดัแยกไมสั้กหลงัท าการอบแห้ง ใชห้ลกัการการท าให้ง่าย (S: Simplify) ในการใชร้ถโฟล์
คลิฟท ์น าไมสั้กออกจากเตาอบและน าไมไ้ปเก็บในคลงัวสัดุ  
 5. ขั้นตอนการน าไมสั้กมาแปรรูปเป็นประตูและบรรจุภณัฑ์ ใชห้ลกัการการจดัวางผงัการผลิต (Facility 
Layout) โดยการจดัวางผงัการผลิตใหม่ท่ีจดัตามกระบวนการ (Process Layout หรือ Functional หรือ Job – Shop) 
คือ การจดัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตามกระบวนการ โดยท าการยา้ยท่ีเก็บรายละเอียดและลงน ้ายาเคลือบเงา ให้อยูใ่กล้
กบัที่ตกแต่งลายประตู สามารถลดระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยประตูเพื่อน าไปเก็บรายละเอียดและเคลือบเงาลงได ้
รวมถึงท าการยา้ยท่ีท าบรรจุภณัฑ์ให้อยู่ใกลก้บัคลงัสินคา้ เพื่อให้การเคล่ือนยา้ยมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ส่งผลให้
ท างานไดอ้ยา่งล่ืนไหล 
 

5. ผลการวิจัย   
 จากผลการศึกษาหลงัจากด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป สามารถลดระยะทาง 
ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าได ้ดงัน้ี  
 1. ขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้มาในโรงงาน ในกระบวนการน้ีไม่มีการปรับปรุงกระบวนการ 
  2. ขั้นตอนการแปรรูปไมสั้กเป็นแผน่ พบว่า ขั้นตอนการแปรรูปไมสั้กเป็นแผน่ ใชร้ะยะเวลาลดลงจาก 
115 นาที เหลือ 100 นาที ซ่ึงลดระยะเวลาลงทั้งส้ิน 15 นาที คิดเป็น 13.04 % และสามารถลดขั้นตอนการท างาน 
จากเดิมมีขั้นตอนการท างาน 5 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 4 ขั้นตอน สามารถลดลงไปได ้1 ขั้นตอน คิดเป็น 20 % 
 3. ขั้นตอนการน าไมสั้กเขา้เตาอบ พบว่า ใชร้ะยะเวลาลดลงจาก 14,480 นาที เหลือ 14,430 นาที ซ่ึงลด
ระยะเวลาลงทั้งส้ิน 50 นาที คิดเป็น 0.34 % หรือ คิดเป็น 62.5 % (ไม่รวมระยะเวลาอบ 10 วนั) และสามารถลด
ขั้นตอนการท างาน จากเดิมมีขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน สามารถลดลงไปได ้1 ขั้นตอน 
คิดเป็น 25% 
 4. ขั้นตอนการน าไมสั้กออกจากเตาอบหลงัท าการอบแห้ง พบว่า ใชร้ะยะเวลาลดลงจาก 85 นาที เหลือ 
35 นาที ซ่ึงลดระยะเวลาลงทั้งส้ิน 50 นาที คิดเป็น 58.82 % 
 5. ขั้นตอนการน าไม้สักมาแปรรูปเป็นประตูและบรรจุภณัฑ์ พบว่า ใช้ระยะเวลาลดลงจาก 316นาที 
เหลือ 292 นาที ซ่ึงลดระยะเวลาลงทั้งส้ิน 24 นาที คิดเป็น 7.594936 % ระยะทางท่ีใชล้ดลงจาก 92 เมตร เหลือ 82 
เมตร ซ่ึงระยะทางลดลงทั้งส้ิน 10 เมตร คิดเป็น 10.87% 
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สรุปผลทั้งกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูประหว่างก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง ไดด้งัต่อไปน้ี  
 1. ระยะทางลดลงทั้งส้ิน 10 เมตร คิดเป็น 5.46% 
 

  
  
 
 
  
  
  
               

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิสรุปผลระยะทางในการท างานของกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป 
ระหว่างก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

 

  2. ระยะเวลาลดลงทั้งส้ิน 139 นาที คิดเป็น 0.92% หรือ คิดเป็น 19.83% (ไม่รวมเวลาอบ 10 วนั) 
 
  
 
 
 
 
 
           
  

ภาพที่ 3 แผนภูมิสรุปผลระยะเวลาในการท างานของกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป 
ระหว่างก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

 

 
 
 
 
  
 
 
  

 

ภาพที่ 4 แผนภูมิสรุปผลระยะเวลา (ไม่รวมเวลาอบ 10 วนั) ในการท างานของกระบวนการผลิต 
ไมสั้กแปรรูประหว่างก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

ลดลงทั้งส้ิน 139 นาที คิดเป็น 19.83% 

 

ลดลงทั้งส้ิน 139 นาที คิดเป็น 0.92 % 

 

ลดลงทั้งส้ิน 10 เมตร คิดเป็น 5.46 % 

 

ลดลงทั้งส้ิน 139 นาที คิดเป็น 19.83% 
%% 
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  3. ขั้นตอนในการท างานลดลงทั้งส้ิน 2 ขั้นตอน คิดเป็น 6.45% 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพที่ 5 แผนภูมิสรุปผลขั้นตอนในการท างานของกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป 
ระหว่างก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

 

6. สรุปผลการศึกษา  
 จากการวิจยัเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีน กรณีศึกษา 
บริษทัผลิตไมสั้กแปรรูป วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพ่ือหาแนวทางในการลด
ความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการไม้สักแปรรูป โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน (2) เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการปรับปรุงการจดัวางผงัการผลิต เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพ่ือน าเอามาท าการวิคราะห์ในคร้ังน้ี คือ  
แผนภูมิพาเรโต ้(Pareto Diagram) ซ่ึงน ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไมสั้กท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุด คือ ประตูไมสั้กมาเป็นตวัอย่างในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสังเกตการท างานของพนกังานกลุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ือศึกษาวิธีการท างานและขั้นตอนในกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูปในปัจจุบนั แลว้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูปโดยมีการบนัทึกขอ้มูลดว้ยแผนภูมิการไหล
ของกระบวนการ (Flow Process Chart) และไดอะแกรม ใชแ้ผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) ท าการวิเคราะห์
และหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูป พบว่าสาเหตุท่ีเก่ียวกบัวิธีการท างานล่าชา้ 3 
สาเหตุ คือ บุคลากร กระบวนการ และเคร่ืองจกัร ซ่ึงจะพบว่าสาเหตุในส่วนของกระบวนการท างานจะมีหลาย
สาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดปัญหา ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในส่วนของสาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการ
ท างานก่อนผูวิ้จยัจึงไดน้ าแนวคิดแบบลีน โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการ ECRS  ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อลดความ
สูญเปล่าดงักล่าวและท ากรเปรียบเทียบระหว่างการผลิตแบบปัจจุบนักบัการผลิตโดยประยุกต์ใชแ้นวคิดแบบลีน  
จากการศึกษาพบว่า ระยะทางของกระบวนการท างานลดลงทั้งส้ิน 10 เมตร คิดเป็น 5.46% ระยะเวลาลดลงทั้งส้ิน 
139 นาที คิดเป็น  0.92% หรือ คิดเป็น 19.83% (ไม่รวมเวลาอบไม ้10 วนั) และขั้นตอนในการท างานลดลงทั้งส้ิน 
2 ขั้นตอน คิดเป็น 6.45% 
 
 
 
 

ลดลงทั้งส้ิน 2 ขั้นตอน คิดเป็น 6.45%  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิพาเรทโต ้พบว่า ประตูและหนา้ต่าง เป็นผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นกลุ่มท่ีมียอดขาย
80% ดงันั้น ควรน าหนา้ต่างมาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังต่อไป  
                2. ท าการศึกษากระบวนการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า เพ่ือความเป็นไป
ไดใ้นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบักระบวนการผลิตไมสั้กแปรรูปต่อไป  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
        งานนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีให้ทุน
สนบัสนุนในการท างานนิพนธ์คร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง เช่น ครีมอาบน ้ า ครีมบ ารุงผิว สบู่ลา้งมือ 

ฯลฯ ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในการด าเนินงานพบว่าพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินค้าภายใน
คลงัสินคา้ส าเร็จรูปของบริษทันั้นไม่มีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีถูกแบ่งตามประเภทของลูกคา้โดยไม่มี
การประเมินตามมูลค่าของสินคา้หรือความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ และลูกคา้ประเภทเดียวกนัมีพ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้หลายแถว ส่งผลให้การจดัเก็บ-เบิกสินคา้ของพนักงานใชเ้วลานาน งานวิจยัน้ีจึงประยุกต์ใชเ้ทคนิค ABC 
Analysis จดักลุ่มสินคา้ โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดั
วางผงัคลงัสินคา้ของบริษทั (2) เพื่อลดเวลาการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ของพนกังาน ผลการศึกษาพบว่าการใชเ้ทคนิค 
ABC Analysis เขา้มาจดักลุ่มสินคา้และปรับปรุงการวางแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงการวางแผนผงัสินคา้แบบใหม่
น้ีผูวิ้จยัไดป้รับเปล่ียนต าแหน่งการจดัวางสินคา้ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเทคนิค ABC Analysis คือ 
สินคา้กลุ่ม A ถูกจดัอยู่ในต าแหน่งท่ีใช้ระยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิกส้ันท่ีสุด รองลงมาคือ สินคา้กลุ่ม B และ C 
ตามล าดบั ส่งผลให้สินคา้ในกลุ่ม A สามารถลดระยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ลง โดยใชร้ะยะเวลานอ้ยท่ีสุด 
คือ 4 ชัว่โมง 9 นาที 38 วินาที เม่ือเปรียบเทียบกบัการวางแผนผงัคลงัสินคา้ปัจจุบนั   

 
ABSTRACT  
  This case study is a manufacturer of cosmetics and cosmeceuticals such as shower cream, skin care 
cream, hand soap, etc. for both domestic and international customers. In operation, it was found that the storage 
area of the Company's warehouse was inefficient. Storage space classified by customer type, without valuation 
by product value or storage frequency - pick up. Moreover, customers of the same type have multiple rows of 
storage space then store-picking spends a long time. This research applied ABC analysis technique to group 
products and define position layout. The objective (1) is to development and improvement the efficiency of the 
company's warehouse layout (2) to reduce the storage-picking time of employees. The results of the study showed 
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that using ABC analysis technique to classify products can improve the efficient of new warehouse layout. Group 
A products are placed in the position that takes the shortest of storage-pick up, then products group B and C, 
respectively, Therefore, group A can reduce the time into 4 hours 9 minutes 38 seconds when compared with the 
current warehouse layout. 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีรุนแรงและขยายวงกวา้ง

มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจถือเป็นความท้าทายของไทยในฐานะ
ประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออกเคร่ืองส าอางท่ีส าคญัของโลก ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งท าการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น การลดตน้ทุนกระบวนการผลิต การเพ่ิมคุณภาพของผลิตภณัฑ์
การส่งมอบท่ีถูกตอ้งรวดเร็วเพื่อตอบสนองความความตอ้งการของลูกคา้ และการบริหารจดัการคลงัสินคา้เป็นอีก
ส่วนท่ีส าคญัในกลยทุธ์ของห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมให้บริษทัสามารถแข่งขนัทางธุรกิจได ้ 

บริษทักรณีศึกษาในงานวิจยัน้ีเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง เช่น ยาสระผม ครีมอาบน ้ า 
ลิปสติก ครีมบ ารุงผิว สบู่ลา้งมือ ฯลฯ ให้กบัลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ตาม
สูตรและมาตรฐานของลูกค้า ซ่ึงกระจายสินค้าไปทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลก            
เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ลูกคา้มีความตอ้งการสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกายเป็นจ านวน
มาก ทางบริษทัจึงมีการผลิตและจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป (Finished  Goods) ในคลงัสินคา้เป็นปริมาณมาก เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา การบริหารพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของบริษทัเป็นการก าหนด
ต าแหน่งในการจดัเก็บแบบตายตวั (Fixed  Location  System) ตามประเภทของลูกคา้แต่ละราย แต่ภายในพ้ืนท่ี 
การจัดเก็บประเภทสินค้าของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ได้ก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าท่ีตายตัว (Random 
Location  System) เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ บริษทัพบปัญหาการจดัเก็บ-เบิก
สินคา้ เน่ืองจากระบบรับเขา้สินค้ามีการจดัล าดบัการจดัเก็บสินค้าตาม Storage Bin ท่ีก าหนดไวส้ าหรับลูกค้า                  
แต่ละประเภท ซ่ึงในการผลิตสินค้าแต่ละคร้ังมีการผลิตจ านวนหลาย Pallet ส่งผลให้สินค้าอาจถูกจัดเก็บใน
ต าแหน่งท่ีไกลกนั ในขณะท่ีการเบิกสินคา้ออกไปจะยึดหลกัเขา้ก่อนออกก่อน (FIRST IN FIRST OUT: FIFO) 
ส่งผลให้พนกังานใชเ้วลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ค่อนขา้งมาก 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัวางผงัคลงัสินคา้ของบริษทั  
2. เพื่อลดเวลาการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ของพนกังาน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การจ าแนกสินค้าคงคลงัแบบ ABC Analysis 
ABC Analysis การวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC คือเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญั กับการจดักลุ่ม

สินค้าเป็น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการบริหารจัดการตามกลุ่มสินคา้ การจัดล าดับ มีหลายแบบตามแนวนโยบายท่ี
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ตอ้งการใชบ้ริหารขององคก์ร เช่น การจดัล าดบัสินคา้ตาม มูลค่าสินคา้คงคลงัท่ีถือครองรวมต่อปีของแต่รายการ 
มูลค่าขายสินคา้แต่ละรายการเพื่อจดัแบ่งกลุ่ม (กองโลจิสติกส์, 2561) 

James A.T. and Jerry (1998) James และ Jerry ไดก้ล่าวถึงการจ าแนกสินคา้คงคลงัแบบ ABC Analysis 
เป็นการจดัประเภทสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 ประเภท คือ A B และ C โดยถือเกณฑ์ของปริมาณของการใช้หรือ
ยอดขาย โดยในหนังสือเร่ือง The Warehouse Management Handbook; the second edition  มีการกล่าวถึงเร่ือ ง 
Stock Location Assignment โดยไดก้ล่าวถึงเกณฑ ์ABC Analysis ในเร่ืองการจดัต าแหน่งการวางสินคา้ โดยจะจดั
กลุ่มตามการเคล่ือนไหวหรือ เคล่ือนยา้ย ของสินคา้ โดยจากการจดัสินคา้ตามเกณฑ์ดงักล่าวจะพบว่าสินคา้ท่ีมี
จ านวนเพียง 20% นั้นจะมีการ เคล่ือนยา้ย ของสินคา้มากถึง 80% ของสินคา้ทั้งหมด และการแบ่งกลุ่มสินคา้ตาม
แนวคิดแบบ ABC Analysis Classification สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A = 20% ของสินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราเคล่ือนไหว 80% 
สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม B = 25 - 30% ของสินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราเคล่ือนไหว 15% 
สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม C = 50 - 55% ของสินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราเคล่ือนไหว 5% 
ในแต่ละกลุ่มจะมีระบบการควบคุมและติดตามท่ีแตกต่างกัน โดยสินคา้กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีอตัราการ

เคล่ือนไหวสูง ดงันั้นควรเป็นสินคา้ท่ีองคก์รควรให้ความส าคญัควรมีการติดตามหรือการจดัการดูแลอยา่งใกลชิ้ด
เพราะเป็นสินคา้ท่ีขายดีและควรจดัต าแหน่งในการจดัเก็บท่ีสะดวกและง่ายต่อการเบิกจ่าย ส่วนสินคา้กลุ่ม C เป็น
สินคา้มีอตัราการเคล่ือนไหวต ่าแต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้สูง จึงควรถูกจดัเก็บในต าแหน่งท่ีไกลออกไป 
(ภาวิณี นิลวชัราภรณ์, 2552) โดยวรรณวิภา ช่ืนเพ็ชร (2560) ท าการศึกษาการวางผงัคลงัสินคา้ส าเร็จรูปบริษทั
กรณีศึกษา AAA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั โดยการประยุกตน์ าใชเ้ทคนิค ABC 
Analysis มาใชจ้ดัเรียงและออกแบบวางผงัคลงัสินคา้ ผลการศึกษาพบพบว่าพนกังานสามารถลดเวลาในการหยิบ
สินค้าลงจาก 9.45 นาทีเหลือ 6.41นาที การปรับปรุงผงัจัดเรียงคลงัสินค้าแบบใหม่โดยจัดเรียงจากสินค้าท่ีมี
ยอดขายสูงสุด(หน่วย: ลงั)ไวใ้กล้ประตูทางออกและสินคา้ท่ีมียอดขายปานกลางและยอดขายสินคา้ต ่าจะถูก
จดัเรียงตามล าดบั เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยิบสินคา้ของพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

แผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) 
แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดปัญหา (Possible Cause) โดยแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีมีแต่กา้ง โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 
1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึง 4M 1E น้ี มาจาก M - Man คนงาน หรือ
พนักงาน หรือบุคลากร M - Machine เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  M - Material วตัถุดิบหรือ
อะไหล่ อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ M - Method กระบวนการท างาน E - Environment อากาศ สถานท่ี
ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน (ทรงศกัด์ิ อยู่นาน, 2560) โดยณัฐนนท ์รุ่งเจริญ (2561) ศึกษาการออกแบบ
ผงัการจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลืองด้วยเทคนิค ABC Analysis เน่ืองจากบริษทัพบปัญหาดา้นการจัดการ
สินคา้คงคลงัไม่สามารถตรวจสอบจ านวนสินคา้ท่ีแทจ้ริงได ้และการเบิก-จ่ายสินคา้ใช้เวลานาน จึงใช้แผนผงั
กา้งปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจดัการพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ และใชเ้ทคนิค ABC Analysis ในการจดัแบ่งกลุ่ม
สินคา้ ตามการเคล่ือนไหวของสินคา้และมูลค่าของสินคา้ หลงัการปรับปรุงคลงัสินคา้สามารถลดเวลาในการเบิก-
จ่ายสินคา้ลง 10 นาทีหรือคิดเป็นร้อยละ 52.38 การออกแบบผงัการจดัเก็บแบบใหม่ท าให้ทราบจ านวนสินคา้ท่ีมี
อยูใ่นคลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
งานวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษาการจดัวางพ้ืนท่ีจดัเก็บของคลงัสินคา้ส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค ABC Analysis 

เป็นเคร่ืองมือในการจดัแบ่งกลุ่มสินคา้ โดยจดัเรียงตามมูลค่าของสินคา้และจดัเรียงตามความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิก
สินคา้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ABC Analysis มาประยกุตอ์อกแบบผงัคลงัสินคา้ 

4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
1. แผนผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) คือ ผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของ

ปัญหา (ผล) กบัปัจจยัต่าง ๆ (สาเหตุ) ท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งเป็นผลลพัธ์ (ปัญหา) สาเหตุหลกัหรือกลุ่มของปัญหา
ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย 

2.ทฤษฎีการจดักลุ่มสินคา้ ABC Analysis คือ เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงัโดยแบ่งตามล าดบัชั้น
ความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น โดยพิจารณาความส าคญัตามมูลคา้สินคา้ และความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ 

2.1 A คือสินคา้ท่ีมีมูลค่า 80%, B คือสินคา้ท่ีมีมูลค่าต ่ากว่า 15 % และ C คือสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพียง 5% 
2.2 A คือสินคา้ท่ีมีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิก 80%, B คือสินคา้มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิก 15% 

และ C คือสินคา้มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกเพียง 5% 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ณ สถานท่ีปฏิบติังานจริง รวบรวม

ข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ ท าการรวบรวมขอ้มูลมูลค่าสินคา้ และความถ่ีการจดัเก็บ-เบิกสินคา้
ยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม-31สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในส่วนของขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิ้จัยได้
ท าการศึกษาทฤษฎี งานวิจยัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง บทความและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมาประกอบการท าวิจยัน้ี 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใชแ้ผนผงักา้งปลาและ น าขอ้มูลมูลค่าของสินคา้ และ

ความถ่ีการจดัเก็บ-เบิกสินคา้มาวิเคราะห์ ABC Analysis เพื่อปรับปรุงการจดัเรียงสินคา้ภายในคลงัต่อไป 
 

5. ผลการวิจัย 
 ต าแหน่งที่ตั้งและพื้นที่ในคลังสินค้า 

คลงัสินค้าของบริษทักรณีศึกษาเป็นคลงัจดัเก็บสินค้าประเภทส าเร็จรูป มีพ้ืนท่ีภายในทั้งหมดท่ีใช้
ส าหรับการจดัเก็บสินคา้ท่ี 2,016 ตารางเมตร หรือ 2,872 Slots พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
พ้ืนท่ีในการรับเขา้สินคา้, พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้, พ้ืนท่ีใชใ้นการจดัเก็บสินคา้รอซ่อมแกไ้ข หรือสินคา้ส่งคืน
จากลูกคา้, พ้ืนท่ีในการเตรียมสินคา้, และพ้ืนท่ีส าหรับโหลดสินคา้ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 
 

ภาพท่ี 1 แสดงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ประกอบด้วย พ้ืนท่ีสีชมพู หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้ของลูกคา้ A จ านวน 54 Slots, พ้ืนท่ีสีม่วงอ่อน หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ B จ านวน 12Slots, 
พ้ืนท่ีสีบานเยน็ หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ C จ านวน 1206 Slots, พ้ืนท่ีสีม่วง หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้ของลูกคา้ D จ านวน 120 Slots, พ้ืนท่ีสีเทา หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ E จ านวน 24 Slots, พ้ืนท่ีสี
น ้ าตาล หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ F จ านวน 26 Slots, พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของ
ลูกคา้ G จ านวน 647 Slots, พ้ืนท่ีสีน ้าเงิน หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ H จ านวน 26 Slots, พ้ืนท่ีสีเหลือง 
หมายถึง พ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา้ของลูกคา้ I จ านวน 312 Slots,  พ้ืนท่ีสีฟ้า หมายถึง พ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา้ของลูกคา้ J 
จ านวน 14 Slots, พ้ืนท่ีสีเขียวเขม้ หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ K จ านวน 26 Slots, พ้ืนท่ีสีฟ้าเขม้ หมายถึง 
พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ L จ านวน 206 Slots, พ้ืนท่ีสีส้ม หมายถึง พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ M จ านวน 
48Slots, พ้ืนท่ีสีขาว หมายถึง พ้ืนท่ีรอจดัเก็บสินคา้ เม่ือพบว่าพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไวไ้ม่เพียงพอ จ านวน 39 Slots, พ้ืนท่ีสี
แดง หมายถึง พ้ืนท่ีใชเ้ก็บสินคา้รอซ่อมแกไ้ข จ านวน 112 Slots 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลและบ่งช้ีปัญหา 
ปัจจุบนับริษทัมีการบริหารพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้โดยการก าหนดต าแหน่งในการจดัเก็บแบบตายตวั 

(Fixed-Zone Location System) ตามประเภทของลูกค้า แต่จะยงัคงใช้การจัดเก็บแบบท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง
ตายตวั (Random Location System) เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ เม่ือฝ่ายผลิตน า
สินคา้เขา้ระบบระบบจะมีการก าหนด Storage BIN จดัเก็บอตัโนมติัตามพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวข้องแต่ละลูกคา้ โดย
ล าดบั Storage BIN ท่ีว่างตามแนวตั้ง ซ่ึงบริษทัพบปัญหาว่าพนกังานใช้เวลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้แต่ละคร้ัง
นาน ผูวิ้ยจึงใชแ้ผนภูมิกา้งปลาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดงักล่าว 
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ความเร็วในการใช้
โฟคลิฟจ ากดั 7 กม./ชม. 

การจดัแบ่งพ้ืนท่ีไม่มีการประเมินตามมูลค่า
หรือความถี่การจดัเก็บ-เบิกของสินคา้ 

ความสูงของ Rack 
ก าหนดไว ้7 ชั้น 

5.2 วิเคราะห์หาสาเหตุ 
 จากปัญหาพนกังานคลงัสินคา้ใชเ้วลาการจดัเก็บ-เบิกสินคา้นาน สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
ตามทฤษฎี 4M โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงสาเหตุท่ีท าให้พนักงานคลงัสินคา้ใช้เวลาการจดัเก็บ-เบิกสินคา้นาน ซ่ึงจะพบว่า

สาเหตุในส่วนของกระบวนการท างานจะมีหลายสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดปัญหา ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาในส่วนของสาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการท างานก่อน จากแผนภูมิกา้งปลาจะพบว่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีถูก
แบ่งตามประเภทของลูกคา้นั้นไม่มีการประเมินตามมูลค่าของสินคา้หรือความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ ลูกคา้ท่ีมี
ความถ่ีการจดัเก็บ-เบิกน้อยถูกจดัพ้ืนท่ีให้อยูบ่ริเวณดา้นหน้าคลงัสินคา้ใกลก้บัประตูทางเขา้-ออก บริษทัจึงพบ
ปัญหาว่าพนักงานใช้เวลาในการจัดเก็บ-เบิกสินคา้แต่ละคร้ังนาน และจากการสังเกตยงัพบว่าลูกค้าประเภท
เดียวกนัมีพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้หลายแถว ซ่ึงในการผลิตสินคา้แต่ละคร้ังมีจ านวนหลายพาเลท และอาจถูกจดัเก็บใน
บิลไกลกนั  ส่งผลให้การจดัเก็บ-เบิกสินคา้ของพนกังานด าเนินการอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

5.3 การจัดกลุ่มสินค้าโดยใช้เทคนิค ABC Analysis 

ท าการวิเคราะห์ ABC Analysis เพื่อจดักลุ่มสินคา้ โดยท าการวิเคราะห์ตามมูลค่าสินคา้ และความถ่ีของ
การจดัเก็บ-เบิกสินคา้ และน าผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 แบบมาจดัท าแผนผงัคลงัสินคา้รูปแบบใหม่ เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาท่ีลดลงของการปรับปรุงคลงัสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHINE 
 

METHOD 

ลูกคา้ประเภทเดียวกนัมีพ้ืนท่ี
จดัเก็บหลายแถว 

MAN 

ทกัษะในการใชร้ถโฟคลิฟของ
พนกังาน 

พนกังานคลงัสินคา้ใช้
เวลาการจดัเก็บ-เบิก

สินคา้นาน 

MATERIAL  
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ ABC Analysis แบ่งกลุ่มสินคา้ตามมูลค่าสินคา้ 
 

ลูกคา้ ปริมาณการใชสิ้นคา้ มูลค่าต่อหน่วย มูลค่าสินคา้ มูลค่าสะสม ร้อยละ ร้อยละสะสม กลุ่ม 
G 7,645,300 17 126,267,031 126,267,031 37.2 37.2 A 

D 6,616,800 9 60,752,373 187,019,404 17.9 55.1 A 
I 1,917,800 23 43,750,021 230,769,425 12.9 68.0 A 
C 1,321,100 33 43,403,413 274,172,837 12.8 80.8 B 
A 1,961,300 15 30,374,059 304,546,896 9.0 89.8 B 
L 777,300 23 18,001,058 322,547,954 5.3 95.1 C 
F 245,500 26 6,375,741 328,923,695 1.9 97.0 C 
E 86,400 44 3,822,179 332,745,874 1.1 98.1 C 
K 75,300 35 2,612,283 335,358,158 0.8 98.9 C 
H 48,100 42 2,043,012 337,401,170 0.6 99.5 C 
M 92,200 11 1,025,264 338,426,434 0.3 99.8 C 
J 11,100 49 543,938 338,970,372 0.2 99.9 C 
B 45,400 5 243,798 339,214,170 0.1 100.0 C 

 
สามารถวิเคราะห์การจดัแบ่งพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ตามมูลค่าสินคา้ไดด้งัน้ี สินคา้กลุ่ม A มีจ านวน 3 รายการ 

ไดแ้ก่ลูกคา้ G, D, และ I  มีมูลค่าสินคา้รวมทั้งหมดคือ 230,769,425 บาท สินคา้กลุ่ม B มีจ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่
ลูกคา้ C และ A มีมูลค่าสินคา้รวมทั้งหมดคือ 73,777,471 บาทและ สินคา้กลุ่ม C มีจ านวน 8 รายการ ไดแ้ก่ลูกคา้ 
L, F, E, K, H, M, J และ B มีมูลค่าสินคา้รวมทั้งหมดคือ 34,667,274 บาท 

 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ ABC Analysis แบ่งกลุ่มสินคา้ตามความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ 
ลูกคา้ จดัเก็บ เบิก ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ร้อยละสะสม กลุ่ม 

G 4358 4953 1552 35.71 35.71 A 
C 2331 3097 905 20.82 56.52 A 
I 1775 1983 626 14.41 70.93 A 
A 1602 1480 514 11.82 82.75 B 
D 1456 1302 460 10.58 93.33 B 
L 526 592 186 4.29 97.61 C 
E 84 109 32 0.74 98.35 C 
F 107 86 32 0.74 99.09 C 
K 61 44 18 0.40 99.50 C 
H 49 54 17 0.39 99.89 C 
M 6 6 2 0.05 99.94 C 
J 5 5 2 0.04 99.98 C 
B 3 3 1 0.02 100.00 C 

Total 12363 13714 4346 
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จากตารางท่ี 2 สามารถวิเคราะห์การจดัแบ่งพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ตามความถ่ีในการจดัเก็บ - เบิกสินคา้ไดด้งัน้ี 
สินคา้กลุ่ม A มีจ านวน 3 รายการ รายการ ไดแ้ก่ลูกคา้ G, C, และ I  มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้คิดเป็นร้อย
ละ 71 สินคา้กลุ่ม B มีจ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ลูกคา้ A และ D มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้คิดเป็นร้อยละ 22 
และ สินคา้กลุ่ม C มีจ านวน 8 รายการ ไดแ้ก่ลูกคา้ L, E, F, K, H, M, J และ B มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้คดิ
เป็นร้อยละ 7 

5.5 จัดท าแผนผังรูปแบบใหม่ 
หลังจากท่ีผู ้จิว ัยท าการจัดกลุ่มสินค้าแบบ ABC Analysis แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน าข้อมูลมา

ประยุกต์ใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บและจดัวางส าเร็จรูป โดยน าผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 แบบมาจดัท าผงั
คลงัสินคา้ใหม่ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีลดลงของแบบจ าลองการปรับปรุงคลงัสินคา้ดงัภาพท่ี 3 

 

         
(ก)                                                                                               (ข) 

ภาพที ่3 แสดงพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ตามมูลค่าสินคา้ (ก) และพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ตามความถ่ีการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ (ข) 
 

จากภาพท่ี 3 ผูวิ้จยัไดมี้การจดัผงัคลงัสินคา้โดยให้สินคา้กลุ่ม A ท่ีมีมูลค่าสูงหรือมีความถ่ีในการจดัเก็บ-
เบิกสูงจดัไวใ้นต าแหน่งท่ีมีระยะเวลาในการเข้าออกส้ันท่ีสุดตามจ านวน Slot ของกลุ่มสินคา้ A รองลงมาคือ
สินคา้กลุ่ม B และสินคา้กลุ่ม C ถูกจดัเกบ็ในต าแหน่งท่ีไกลออกไป (ภาวิณี นิลวชัราภรณ์, 2552) 

5.6 การประยุกต์ใช้งานรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ตามการวิเคราะห์ ABC Analysis 
น าแผนผงัคลงัสินคา้รูปแบบท่ีพฒันาขึ้นตามการวิเคราะห์ ABC Analysis ทั้ง 2 รูปแบบ มาประยุกต์ใช้

งานจ านวน 3 PO แบ่งเป็นสินคา้กลุ่ม A, B, C จ านวนกลุ่มละ 1 PO โดยลูกคา้ I เป็นตวัแทนของสินคา้กลุ่ม A, 
ลูกคา้ A เป็นตวัแทนของสินคา้กลุ่ม B, และลูกคา้ E เป็นตวัแทนของสินคา้กลุ่ม C เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้
ท างานของแต่ละรูปแบบ โดยผลการเปรียบเทียบเวลาแสดงดงัตารางท่ี 3 และ 4 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ระหว่างแบบปัจจุบนักบัจดัตามมูลค่า 
กลุ่ม
สินคา้ 

ลูกคา้ รูปแบบปัจจุบนั จดัตามมูลค่า เวลาลดลง เวลาเพ่ิมขึ้น 

A I 
4 ชัว่โมง 45 นาที 

 04 วินาท ี
4 ชัว่โมง 09 นาที  

38 วินาท ี
35 นาที 26 วินาท ี - 

B A 28 นาที 56 วินาท ี 34 นาที 24 วินาท ี - 5 นาที 28 วินาท ี
C E 32 นาที 00 วินาท ี 32 นาที 56 วินาท ี - 56 วินาท ี

 
การจดัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้แบบปัจจุบนัของสินคา้กลุ่ม A ใชร้ะยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ 4 ชัว่โมง 45 

นาที 04 วินาที, สินค้ากลุ่ม B ใช้ระยะเวลา 28 นาที 56 วินาทีและกลุ่ม C ใช้ระยะเวลา 32 นาที 00 วินาที โดย
เปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ตามมูลค่า พบว่าสินคา้กลุ่ม A ใชร้ะยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้
ลดลงเหลือ 4 ชัว่โมง 9 นาที 38 วินาที, สินคา้กลุ่ม B ใชร้ะยะเวลา 34 นาที 24 วินาทีและกลุ่ม C ใชร้ะยะเวลา 32 
นาที 56 วินาที 

 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ระหว่างแบบปัจจุบนักบัจดัตามความถ่ี 
 ในการจดัเก็บสินคา้ 
กลุ่ม
สินคา้ 

ลูกคา้ รูปแบบปัจจุบนั จดัตามความถ่ี เวลาลดลง เวลาเพ่ิมขึ้น 

A I 
4 ชัว่โมง 45 นาที 04 

วินาที 
4 ชัว่โมง 19 นาที 44 

วินาที 
25 นาที 20 วินาท ี - 

B A 28 นาที 56 วินาท ี 42 นาที 02 วินาท ี - 13 นาที 6 วินาท ี

C E 32 นาที 00 วินาท ี
1 ชัว่โมง 10 นาที 44 

วินาที 
- 28 นาที 44 วินาท ี

 
การจดัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้แบบปัจจุบนัของสินคา้กลุ่ม A ใช้ระยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ 4 ชั่วโมง                  

45 นาที 04 วินาที, สินค้ากลุ่ม B ใช้ระยะเวลา 28 นาที 56 วินาทีและกลุ่ม C ใช้ระยะเวลา 32 นาที 00 วินาที                    
โดยเปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ตามความถ่ีพบว่าสินคา้กลุ่ม A ใชร้ะยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิก
สินค้าลดลงเหลือ 4 ชั่วโมง 19 นาที 44 วินาที, สินค้ากลุ่ม B ใช้ระยะเวลา 42 นาที 02 วินาทีและกลุ่ม C                                
ใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที 44 วินาที 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาพบว่าการใชเ้ทคนิค ABC Analysis เขา้มาจดักลุ่มสินคา้จะพบว่าสินคา้กลุ่ม A โดยวิเคราะห์
ตามมูลค่าและความถ่ีในการจัดเก็บ-เบิกสินค้า ได้แก่  ลูกค้า G, C และ I ผลการวิเคราะห์จึงแสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าสินคา้กบัความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ คือสินคา้ท่ีมูลค่าสูงและมีปริมาณมากส่งผล
ให้มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้สูง ในขณะท่ีลูกคา้ D สามารถจ าแนกให้อยู่ในกลุ่ม A ไดถ้า้วิเคราะห์จาก
มูลค่า แต่ถา้พิจารณาลูกคา้ D จากความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ จะถูกจดัอยู่ในกลุ่ม B แทน แสดงให้เห็นไดว่้า
สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงแต่มีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้น้อย โดยขอ้มูลความถ่ีท่ีน ามาวิเคราะห์
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ในงานวิจยัน้ีเป็นเพียงปริมาณเฉล่ียพาเลทท่ีใชส้ าหรับการจดัเก็บ-เบิกสินคา้เท่านั้น ไม่ไดพ้ิจารณาปริมาณสินคา้ท่ี
บรรจุในพาเลท  ซ่ึงอาจจะมีปริมาณท่ีแตกต่างกนัได ้ดงันั้นปริมาณสินคา้ท่ีบรรจุในพาเลทอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการจดักลุ่มตามความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ได ้ เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสูงสามารถเกิด
จากการบรรจุปริมาณต่อพาเลทท่ีน้อย จากการวางแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ท่ีน าเสนอทั้ง 2 รูปแบบ สามารถลด
ระยะเวลาในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้กลุ่ม A ลงได ้เม่ือเปรียบเทียบกบัการวางแผนผงัคลงัสินคา้รูปแบบปัจจุบนั  
โดยการวางแผนผงัคลงัสินคา้รูปแบบตามมูลค่าของสินคา้กลุ่ม A จะใชร้ะยะเวลารวมในการท างานนอ้ยท่ีสุด คือ 
4 ชัว่โมง 9 นาที 38 วินาที เม่ือเปรียบเทียบกบัการวางแผนผงัคลงัสินคา้รูปแบบปัจจุบนัและรูปแบบตามความถ่ี 
คือ 4 ชัว่โมง 45 นาที 04 วินาที และ 4 ชัว่โมง 19 นาที 44 วินาที ตามล าดบั และการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ทั้ง 2 แบบ  
ส่งผลให้ระยะเวลาในการท างานสินคา้กลุ่ม B และ กลุ่ม C เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากถูกจดัเก็บในต าแหน่งท่ีไกลออกไป  
(ภาวิณี นิลวชัราภรณ์, 2552) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ขอ้มูลปริมาณพาเลทท่ีใชวิ้เคราะห์ความถ่ีการจดัเกบ็-เบิกสินคา้ ไม่มีการน าปริมาณสินคา้ท่ีบรรจุตอ่พา
เลทมาร่วมวิเคราะห์ ซ่ึงอาจเป็นอกีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดักลุ่มตามความถ่ีในการจดัเก็บ-เบิกสินคา้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลสินคา้ท่ีอยู่ในช่วงของสถาการณ์โควิด-19 ซ่ึงมีความตอ้งการ

สินคา้ของลูกคา้บางประเภทเป็นพิเศษ  ดงันั้นการวิเคราะห์ผลท่ีไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถาณการณ์
ปัจจุบนั 

2. งานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบคลงัสินคา้เพื่อลดเวลาและตน้ทุน ซ่ึงการเบิกสินคา้ของ
บริษทักรณีศึกษาจะยึดหลกัเขา้ก่อนออกก่อน (FIRST IN FIRST OUT: FIFO) การน าขอ้มูลไปประยกุตใ์ชอ้าจตอ้ง
เปล่ียนแปลงตามลกัษณะธุรกิจนั้นๆ   
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จากอาจารยท่ี์ปรึกษา                   
ดร.ชมพูนุท อ ่าชา้ง ซ่ึงท่านไดเ้สียสละเวลาในการให้ค  าปรึกษา เสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน แกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ มาโดยตลอดจนการศึกษาคน้ควา้อิสระเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูวิ้จยัขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชเ้วชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ เพื่อน าไปวางแผนและหาแนวทางในการรับมือ ป้องกนัเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาขาดคลงั เน่ืองจากการเกิดภาวะ
วิกฤตและตอ้งการการสนบัสนุนเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาเป็นการเร่งด่วน การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการเบิก – 
จ่ายเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตวัอย่าง 100 รายการ เพื่อท าการ
เปรียบเทียบปริมาณการใชเ้วชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาท่ีเกิดสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด -19  และท าการจดักลุ่มโดยใช ้ABC Classification เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจาก
ปริมาณการเบิก - จ่าย และก าหนดให้กลุ่ม A เป็นเวชภณัฑ์ท่ีมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 75 และพบว่ามีจ านวน 23 
รายการ เช่นหน้ากากอนามยัท่ีจากเดิมอยู่ในกลุ่ม C แต่เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ท าให้ในปี 2563 
น้ี มีการใช้หน้ากากอนามยัในปริมาณสูงมาก จนถูกจดัอยู่ในกลุ่ม A  จากการศึกษาน้ีท าให้แผนกคลงัเวชภณัฑ์
สามารถวางแผนก าหนดกลุ่มเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลและควบคุมปริมาณเวชภณัฑ์ในคลงัให้มี
พร้อมใชง้านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในช่วงเวลาปกติหรือในช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างกรณีการระบาดของ
ไวรัสโควิด – 19  

 
ABSTRACT 
 This research aimed to find a proper solution to secure the adequate medical supplies stock of Queen 
Sirikit Hospital, both by daily work and in disaster conditions, which extraordinary needs them. This study 
revealed 100  non - drug supply products by listing the data from January 2018 - June 2020, to compare the 
consumption of non – drug, classified by using ABC Classification and the procedure based on disbursement 
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volumes of them. The assigned group A must share 75% of all products - purchasing in this study, the outcome 
includes 23 items. By comparing their use between  January 2018 to June 2020, group A is therefore, determined 
as a must-have group, which is always must be enough in stock to purchase, either during a regular period or in 
case of disaster, such as the COVID-19 outbreak. 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ท าให้มีการปิดประเทศในหลาย
ประเทศ เศรษฐกิจหยดุชะงกั ส่งผลให้คนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นต่างประเทศตอ้งการท่ีจะเดินทางกลบัประเทศไทย และ
เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ท่ีอาจติดมากบักลุ่มคนท่ีเดินทางกลบัจากต่างประเทศ 
ทางรัฐบาลไดก้ าหนดให้กลุ่มคนท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยในคร้ังน้ีบางส่วนท าการกกัตวัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั 
เพ่ือท าการตรวจหาเช้ือไวรัส ในพ้ืนท่ีการดูแลของทหารเรือ ณ อาคารรับรอง อ าเภอสัตหีบ ทางโรงพยาบาลสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ได้มีส่วนร่วมโดยการส่งบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ งหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี รวมถึง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์จึงเกิดเป็นงานวิจยัฉบบัน้ีขึ้น 

งานวิจยัน้ีศึกษาปริมาณการใชง้านเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ท่ีใชก้บั
ผูป่้วยในยามปกติ เปรียบเทียบกบัปริมาณการใชง้านเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาในยามท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การร่วม
รับมือ ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรค ในกรณีของงานวิจยัฉบบัน้ีใชก้ารระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 เป็น
กรณีศึกษา เน่ืองจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  ร่วมกบักองทพัเรือ ไดรั้บค าส่ังให้จดัตั้งศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์การเฝ้าระวงัคนไทยกรณีโควิด - 19  โดยกิจการอาคารรับรองสัตหีบ กองทพัเรือ ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บ
ข้อมูลปริมาณการใช้เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เพื่อท าการศึกษาและหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของเช้ือโรคและเช้ือไวรัส หรือจากกรณีภยัพิบติัท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณการใช้เวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาในช่วงเวลาปกติ กบัช่วงเวลาท่ีมีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 
 2) เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมและป้องกนัเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาขาดมือ  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1  สาธารณภยั ภยัพิบติัและแผนเตรียมความพร้อม 
หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการลดความเส่ียงสาธารณภยัในประเทศนั้น ไดพ้ฒันาต่อยอดและปรับให้

เขา้กบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในประเทศ  เพื่อให้องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเตรียมพร้อมรับมือและ
ท าให้ประชาชนเขา้ใจในความเป็นไปไดข้องความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นและมีผลกบัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
และหาทางในการป้องกนัและรับมือ (กระทรวงมหาดไทย.(2559). การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ) 
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การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพบิัติ 
 1. การพฒันาศกัยภาพและให้ความรู้เร่ืองภยัพิบติัประเภทต่าง ๆ  
 2. การพฒันาระบบการพยากรณ์และการแจง้เตือนภยั 
 3.  การพฒันาศกัยภาพของระบบการส่ือสาร 
 4.  การจดัท าแผนเตรียมรับมือกบัภยัพิบติัในทุกระดบั 
 5.  การฝึกการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติั 

 6.  การเตรียมปัจจยัส่ีเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  
 7.  การเตรียมสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและพลงังาน  
 8.  การเตรียมพ้ืนท่ีปลอดภยัส าหรับอพยพชาวบา้นเม่ือเกิดภยั  
 9.  กิจกรรมสร้างความตระหนกัของชุมชนและสังคม  
 10.  การสร้างเครือข่ายกลุ่มศกัยภาพ หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
 11.  การฝึกทกัษะในการกูชี้พ  
 12.  การวางระบบการดูแลจดัการผูป้ระสบภยัและผูเ้สียชีวิต  
 13.  การจดัท าระเบียบวิธีปฏิบติัในการบญัชาการเหตุการณ์  
3.2  ทฤษฎี ABC Classification Analysis 
เป็นวิธีในการจ าแนกประเภทสินคา้คงคลงัตามประเภทการใชข้องสินคา้  ซ่ึงประยุกต์จากหลกัการของ

พาเรโต ้ท่ีอธิบายว่า “ ส่ิงท่ีส าคญัหรือมีประโยชน์จะมีอยู่ในจ านวนท่ีน้อยกว่าส่ิงท่ีไม่มีความส าคญั หรือไม่มี
ประโยชน์ซ่ึงมกัจะมีจ านวนท่ีมากกว่า ” ( https://medium.com ) เป็นกฎท่ีแสดงความไม่สมดุลท่ีสามารถพบเห็น
ไดใ้นชีวิตประจ าวนั จะเนน้ให้ความส าคญักลุ่มสินคา้จ านวนนอ้ยแต่มีมูลค่าสูง มากกว่ากลุ่มสินคา้ค านวนมากแต่
มีมูลค่าของสินคา้น้อยกว่า  ซ่ึงกฎของพาเรโตน้ี้เรียกว่ากฎ 80/20  โดยจุดส าคญัจะอยู่ท่ีการตดัสินใจเลือกท าหรือ
เก็บส่ิงท่ีส าคัญกว่า ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญอยู่ท่ี 20% แต่เม่ือกิจกรรมน้ีส าเร็จจะมีผลลัพธ์หรือ
ผลตอบแทนอยูท่ี่ 80% 

การวิเคราะห์และการจดักลุ่มดว้ยระบบ ABC Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารจดัการสินคา้
คงคลัง ซ่ึงจะให้ความส าคัญกับสินค้าตามมูลค่า ทั้ งมูลค้าจากการใช้งานหรือมูลค่าท่ีเป็นเงิน แนวคิดน้ีให้
ความส าคญักบักลุ่มสินคา้โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A, B, C ตามล าดบัของความส าคญั เพื่อให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการสินคา้หรือลดภาระในการควบคุมดูแลปริมาณสินค้าคงคลงัท่ีเยอะเกินไป ในแต่ละกลุ่ม ทั้งยงั
สามารถลดต้นทุนและประหยดัเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั  ซ่ึงหลักการน้ีสามารถยืดหยุ่นและ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ และนโยบายการบริหาร 

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตฤณภพ  มาหา ( 2562 )  เป็นการศึกษาการท างานและการพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในคลงัเวชภณัฑท่ี์
มิใช่ยาของโรงพยาบาลอภยัภูเบศร โดยการเก็บข้อมูลในการเบิกจ่ายเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา ในเดือนกรกฎาคม - 
กนัยายน พ.ศ. 2562  และเสนอแนวทางในการพฒันา 3 แนวทาง คือ 1. จดักลุ่มสินคา้ตามความส าคญัโดยใช้วิธี 
ABC Analysis  เพื่อแบ่งกลุ่มในการดูแลรักษาเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา  2. ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในคลงัเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา 
แบ่งประเภทและพ้ืนท่ีในการเก็บเวชภณัฑ์ เพ่ือให้สามารถหยิบใชแ้ละดูแลรักษาไดง้่าย  3. ก าหนดระยะเวลาและ
ปริมาณในการส่ังซ้ือสินคา้ เพ่ือรักษาระดบัการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในการส่ังซ้ือสินคา้ใน
แต่ละคร้ัง ซ่ึงจากการวิจัยพบว่า สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใช้งานคลงัเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา ได้ถึง 25 ตารางเมตร 

https://medium.com/
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รวมถึงการหา การหยิบเวชภณัฑ์เม่ือมีการเบิกใช้งานสามารถท าไดง้่ายขึ้น การดูแลรักษาและป้องกนัเวชภณัฑ์             
สูญหายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ธัญยกรณ์  อ้นมี  ( 2560 )  งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยั เพ่ือหาแนวทางในการปัญหาการจดัส่งสินคา้ล่าช้า                               
จนท าให้บริษทัตอ้งเสียค่าปรับจากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นจ านวนมาก และยงัสูญเสียความน่าเช่ือถือในการท า
ธุรกิจและสูญเสียลูกคา้ โดยงานวิจัยน้ีไดน้ าเอา ABC Classification  จดัความส าคญัของสินคา้ของลูกคา้จากอดีต 
โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 1. สีของเลนส์ท่ีไดรั้บความนิยม 2.ค่าสายตาในแต่ละสีท่ียอ้มเลนส์ เพื่อสร้างสต็อก
สินคา้ ท าการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ และระดบัสินคา้คงคลงัให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ และวางแผนวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ดว้ยวิธีการใหม่กบัวิธีการเก่า  
 นิพนธ์  โตอินทร์  ( 2556 )  งานวิจยัน้ีศึกษาเพ่ือหาแนวทางและวิธีการในการลดตน้ทุนสินคา้คงคลงั
ประเภทเคร่ืองด่ืมของโรงแรม โดยหาวิธีการลดปริมาณสินคา้คงคลงัให้ต ่าท่ีสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและตน้ทุนใน               
การถือครองสินคา้ โดยใช้ ABC  Analysis ในการควบคุมสินคา้คงคลงั  จดัล าดบัความนิยมของเคร่ืองด่ืมและ
ปริมาณในการเก็บสต็อกสินคา้ ป้องกนัของขาดมือและไม่สามารถให้บริการลูกคา้ได ้หลงัจากจดักลุ่มประเภท
สินคา้และความส าคญัแลว้ ท าการพยากรณ์ดว้ยวิธี Single Exponential Smoothing ความตอ้งการเคร่ืองด่ืมของ
ลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา และค านวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคา้ในจุดท่ีประหยดัและคุม้ค่ากบัโรงแรมมากท่ีสุด และ
ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้จากผลการวิจยัน้ีพบว่าสามารถลดตน้ทุนไดจ้ากเดิม และยงัเพ่ิม
เพ่ิมอตัราการหมุนเวียนสินคา้ในคลงัไดอี้กดว้ย 
 Handanhal Ravinder, Ram B. Misra  ( 2014 )   การวิเคราะห์  ABC Analysis เ ป็นเทคนิคการจัด
หมวดหมู่ท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างดีโดยอาศยัหลกัการของ Pareto  ส าหรับการพิจารณาว่ารายการใดควรไดรั้บ
ความส าคัญในการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท  เม่ือกล่าวถึงหัวข้อน้ีหลายงานวิจัยจะให้ความส าคญักับ                   
การจดัการการด าเนินงานและซัพพลายเชน  ในปัจจุบนัมุ่งเน้นไปท่ีปริมาณเป็นเกณฑ์เดียวในการด าเนินการจดั
หมวดหมู่  ธุรกิจและซพัพลายเชนในยคุปัจจุบนัด าเนินธุรกิจท่ีให้ความส าคญัในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม
ไปยงัตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัในการท าให้ธุรกิจอยู่รอด   จากการวิเคราะห์พบว่า
หลายธุรกิจจะใช้เงินไปกับการซ้ือและเก็บสินคา้ประเภท C เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนนั้น หลาย
บริษทัใช้ AHP เขา้มาช่วยเพ่ือหาน ้ าหนักความส าคญัของสินคา้คงคลงัและเพ่ิมน ้ าหนักในการตดัสินใจให้กับ
บริษทั  ธุรกิจสมยัใหม่ท่ีอยากอยู่รอดในตลาดจะพยายามลดปริมาณสินคา้คงคลงัไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรือวตัถุดิบ
ลง เพ่ือลดตน้ทุนรวมของบริษทั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ให้พอดีกบัความตอ้งการ และขนส่ง
สินคา้ไปยงัลูกคา้ให้ทนัเวลา 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. ABC Classification เพื่อจัดล าดับความส าคญัของเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา และท าการเปรียบเทียบ
ปริมาณการใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2563  

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ กลุ่มเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาในคลงัเวชภณัฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ  ท่ีมีการเบิก – จ่ายอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อจดั
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กลุ่มความส าคญัตามปริมาณการเบิก - จ่าย โดยวิธี ABC Classification ไดก้ลุ่มตวัอย่างตามปริมาณการใช้ 100 
รายการ 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมอยู่แลว้จากแผนกลงัเวชภณัฑ์ โรงพยาบาล

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  โดยส่วนหน่ึงเป็นขอ้มูลการเบิก – จ่ายเวชภณัฑ์ในอดีตท่ีตอ้งท าการคดัแยกและท าการ
บนัทึกอีกคร้ัง เน่ืองจากการปรับเปล่ียนโปรแกรมการท างานของคลงัเวชภณัฑ ์และในส่วนขอ้มูลปัจจุบนัท่ีไดจ้าก
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการเบิก – จ่ายเวชภณัฑใ์หม่ท่ีใชง้านอยูใ่นขณะน้ี 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เม่ือไดข้อ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้า
ท าการวิเคราะห์ 

1.  ท าการศึกษาโดย การเก็บข้อมูลในภาพรวมจากการสังเกตและการปฏิบัติงานจริงมาใช้
ประกอบการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี ABC Classification จัดล าดับความส าคัญและท าการ
เปรียบเทียบจดักลุ่มการใช้งานทั้ง 3 ปี ของเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาจากปริมาณการเบิก - จ่าย โดยจะให้กลุ่ม A เป็น           
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 21 รายการ 

3.  ท าการเปรียบเทียบปริมาณการเบิก – จ่ายเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาของกลุ่มตวัอย่าง จากปี พ.ศ. 2561 - 
พ.ศ. 2562 กบัปริมาณการใช ้6 เดือนของ ม.ค. - มิ.ย. 2563 เน่ืองจากมีสถานการฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด – 19  
 

5. ผลการวิจัย  
จากการศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการเบิก – จ่ายเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – 

มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตวัอย่าง 100 รายการ ท าการจดักลุ่มโดยใช้ ABC Classification และก าหนดให้กลุ่ม A 
เป็นเวชภณัฑ์ท่ีมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 75 เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาจากปริมาณการเบิก - 
จ่าย จากการจดัท าให้ไดก้ลุ่ม A จ านวน  23 รายการ B จ านวน 24 รายการ และ C จ านวน 53 รายการ  จากการศึกษา
พบว่า MASK  DISP.  (EAR LOOP) เป็นเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาเพียงรายการเดียวท่ีในปี 2563 ท่ีปรับขึ้นมาจากกลุ่ม C 
ของปี 2561 และ 2562 ในปี 2561และปี 2562 กลุ่ม A จ านวน 22 รายการ B จ านวน 25 รายการ และ C จ านวน 53 
รายการ   
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ตารางท่ี 1 รายการเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา กลุ่ม A 

ล าดับ ช่ือรายการ 
จ านวน 
(จ่าย) 

จ านวน (จ่าย) 
สะสม 

จ านวน (จ่าย) 
สะสม (%) 

CLA
SS 

1 SYRINGE DISP.  10 CC 179,400 179,400 11% A 

2 SYRINGE DISP.  5 CC 126,800 306,200 20% A 

3 SYRINGE DISP.  3 CC 121,200 427,400 27% A 

4 NEEDLE DISP. NO. 18 X 1 1/2" 118,000 545,400 35% A 

5 NEEDLE DISP. NO. 21 X 1 1/2" 97,800 643,200 41% A 

6 COTTON  BALL  BLISTER  PACK 8'S 68,277 711,477 46% A 

7 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ 49,770 761,247 49% A 

8 I.V.  SET  ADULT  20 DROPS 49,600 810,847 52% A 

9 SUCTION CONTROL NO. 14 38,465 849,312 54% A 

10 NEEDLE DISP. NO. 24 X 1" 38,400 887,712 57% A 

11 MASK DISP. (EAR LOOP) 50'S 32,841 920,553 59% A 

12 TEGADERM  6 X 7 CM. 29,400 949,953 61% A 

13 ไมก้ดลิ้น สเตอไรด์ 25,800 975,753 62% A 

14 EXTENSION  WITH  T 24,050 999,803 64% A 

15 SYRINGE  DISP  20 CC 23,250 1,023,053 65% A 

16 I.V. CATH.  NO. 24 22,050 1,045,103 67% A 

17 CPE  ISOLATION  GOWN 21,400 1,066,503 68% A 

18 SYRINGE INSULIN DISP.100 IU 20,600 1,087,103 70% A 

19 E.K.G. ELECTRODE  FS - 601 (โฟม) 19,200 1,106,303 71% A 

20 เส้ือพลาสติกชนิดใชค้ร้ังเดียว 18,900 1,125,203 72% A 

21 NEEDLE DISP. NO. 22 X 1 1/2" 17,400 1,142,603 73% A 

22 EXTENSION TUBE 36" 17,200 1,159,803 74% A 

23 NEEDLE DISP. NO. 20 X 1 1/2" 16,800 1,176,603 75% A 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา ของปี 2561 ถึงปี 2563 
ล าดับ ช่ือรายการ Class 63 Rank 63 Class 62 Rank 62 Class 61 Rank 61 

1 SYRINGE DISP.  3 CC A 3 A 3 A 1 
2 SYRINGE DISP.  10 CC A 1 A 2 A 2 
3 NEEDLE DISP. NO. 18 X 1 1/2" A 4 A 4 A 3 
4 SYRINGE DISP.  5 CC A 2 A 1 A 4 
5 NEEDLE DISP. NO. 21 X 1 1/2" A 5 A 5 A 5 
6 COTTON  BALL BLISTER  PACK 8'S A 6 A 7 A 6 
7 SUCTION CONTROL NO. 14 A 9 A 9 A 7 
8 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือดพร้อมเขม็เจาะ A 7 A 6 A 8 
9 TEGADERM  6 X 7 CM. A 12 A 11 A 9 

10 NEEDLE DISP. NO. 24 X 1" A 10 A 10 A 10 
11 I.V. CATH.  NO. 24 A 16 A 15 A 11 
12 SYRING INSULIN DISP.  100 IU A 18 A 13 A 12 
13 EXTENSION  WITH  T A 14 A 16 A 13 
14 ไมก้ดลิ้น สเตอไรด ์ A 13 B 24 A 14 
15 NEEDLE DISP. NO. 20 X 1 1/2" B 23 A 17 A 15 
16 SYRINGE  DISP  20 CC A 15 A 14 A 16 
17 NEEDLE DISP. NO. 22 X 1 1/2" B 21 A 12 A 17 
18 I.V.  SET  ADULT  20 DROPS A 8 A 8 B 18 
19 E.K.G. ELECTRODE  FS - 601 (โฟม) A 19 B 18 B 19 
20 CPE  ISOLATION  GOWN A 17 B 20 B 29 
21 MASK DISP.  (EAR  LOOP)    50'S A 11 C 48 C 48 
22 EXTENSION TUBE 36" A 22 A 19 A 21 
23 GAUZE  SWAB   15" X 15" B 25 A 22 A 22 

 
จากการศึกษาน้ีท าให้สามารถวางแผนการรับมือ การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวงัการขาดคลงัของ

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาได ้และการแบ่งกลุ่มการเฝ้าระวงัออกเป็น 5 ระดบัจากปริมาณการใชใ้นปี 2562 โดยระดบั 5 คือ
ระดบัที่ตอ้งเฝ้าระวงัสูงท่ีสุดจากเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจากกลุ่มตวัอยา่ง เช่น  

 

ล าดับ ช่ือรายการ CLASS 
%การ

เปลี่ยนแปลง 
ระดับการเฝ้าระวัง 

1 MASK DISP.  (EAR  LOOP)    50'S A 81-100% เฝ้าระวงัระดบั 5 
2 SYRINGE DISP.  5 CC A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
3 SYRINGE DISP.  3 CC A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
4 NEEDLE DISP. NO. 18 X 1 1/2" A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
5 NEEDLE DISP. NO. 21 X 1 1/2" A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
6 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
7 I.V.  SET  ADULT  20 DROPS A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
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ล าดับ ช่ือรายการ CLASS 
%การ

เปลี่ยนแปลง 
ระดับการเฝ้าระวัง 

8 SUCTION CONTROL NO. 14 A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
9 TEGADERM  6 X 7 CM. A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 

10 SYRINGE  DISP  20 CC A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
11 I.V. CATH.  NO. 24 A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
12 SYRINGE INSULIN DISP.  100 IU A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
13 NEEDLE DISP. NO. 22 X 1 1/2" A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
14 EXTENSION TUBE 36" A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
15 NEEDLE DISP. NO. 20 X 1 1/2" A 61-80% เฝ้าระวงัระดบั 4 
16 ไมก้ดลิ้น สเตอไรด์ A 41-60% เฝ้าระวงัระดบั 3 
17 SYRINGE DISP.  10 CC A 21-40% เฝ้าระวงัระดบั 2 
18 CPE  ISOLATION  GOWN A 21-40% เฝ้าระวงัระดบั 2 
19 เส้ือพลาสติกชนิดใชค้ร้ังเดียว A 21-40% เฝ้าระวงัระดบั 2 
20 COTTON  BALL  BLISTER   PACK    8'S A 1-20% เฝ้าระวงัระดบั 1 
21 NEEDLE DISP. NO. 24 X 1" A 1-20% เฝ้าระวงัระดบั 1 
22 EXTENSION  WITH  T A 1-20% เฝ้าระวงัระดบั 1 
23 E.K.G. ELECTRODE  FS - 601 (โฟม) A 1-20% เฝ้าระวงัระดบั 1 

 

6. อภิปรายผล  
จากการศึกษาโดยการใช้ ABC Classification เพื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณการใช้เวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยา

ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 นั้น เน่ืองจากทางแผนกคลงัเวชภณัฑ์ของโรงพยาบาลไม่เคยท าสถิติของปริมาณในการใช้ 
และในการสรุปปริมาณสินคา้คงคลงัเพื่อท าการส่ังซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือช่วงเวลาท่ีก าหนด คือเดือนละ 1 คร้ัง ท าให้
เกิดการรอคอยสินคา้นาน หรือบางคร้ังมีการส่ังซ้ือมากเกินความจ าเป็นในแต่ละรายการ การเปรียบเทียบเพื่อท า
การจดักลุ่มน้ี  

1.ท าให้สามารถวางแผนก าหนดกลุ่มเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลและควบคุมปริมาณเวชภณัฑ์
ในคลงั  

2.ท าให้สามารถวางแผนระยะเวลาและปริมาณในการส่ังซ้ือแต่ละคร้ัง  
3.การตรวจนับเวชภณัฑ์ในคลงันั้นจะท าโดยแบ่งการตรวจนบัออกเป็นกลุ่ม โดยท่ี กลุ่ม A ตอ้งมีการ

ตรวจนบัอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง กลุ่ม B ตอ้งมีการตรวจนบัทุก ๆ 15 วนั และกลุ่ม C ท าการตรวจนบัเดือนละ 1 คร้ัง  
เพื่อให้มีเวชภณัฑ์ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในช่วงเวลาปกติหรือในช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์

ฉุกเฉินอยา่งกรณีการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได ้
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้มีความละเอียดมากพอ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้วิเคราะห์ 
จดัเรียง และจดัล าดบัความส าคญั 
 2.  ควรน าทฤษฎี หรือวิธีการพยากรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการวิจยั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการใชง้านเวชภณัฑใ์นช่วงเวลาปกติเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาท่ี

มีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยฉบับน้ียงัสามารถท าการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมและยืดหยนุไปตามสถานณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคตได ้

 2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มดว้ย ABC Classification มาท าการพยากรณ์ เพ่ือเพ่ิมความแน่นย  า
กบัขอ้มูล และแนวทางในน าไปใชจ้ริง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเอกสารเร่ืองน้ีเป็นการบทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการจราจรทางอากาศระหว่าง
ปี พ.ศ. 2561 – 2563 จากฐานขอ้มูลต่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาองคค์วามรู้และต่อยอดงานวิจยัในอนาคต 
ผลการวิจยัพบว่ามีการศึกษาดา้น ห้วงอากาศ สภาพคล่องของการจราจรทางอากาศ การจดัการจราจรทางอากาศ
เป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจะใชวิ้ธีการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการพฒันาโมเดลต่างๆ แลว้น าโมเดลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั
เหตุการณ์จริง 

 
ค าส าคัญ: การจดัการจราจรทางอากาศ, ห้วงอากาศ, สภาพคล่องการจราจรทางอากาศ  

 
ABSTRACT 
 This document research is Literature review from air traffic management between years 2018 – 2020 
from international database.  This research has objective to find new knowledge and do research continued from 
new knowledge. Result found that almost research is study in Airspace, Air traffic flow management, Air traffic 
management then solution will be applied to develop model and take the model compare with real world.          
 
KEYWORDS: Air traffic management, Airspace, Air traffic flow management  
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
อุตสาหกรรมการบินประกอบไปดว้ยหลายฝ่ายซ่ึงแต่ละฝ่ายก็มีหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 1) ผูอ้อก

กฎระเบียบ ก าหนดมาตรฐาน ส่งเสริมและพฒันาดา้นการบินพลเรือนระหว่างประเทศ คือ องคก์รการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO หรือ International Civil Aviation Organization) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสังกัดองค์การ
สหประชาชาติ (UN หรือ United Nation)  2) ผูผ้ลิตอากาศยานซ่ึงในปัจจุบนัมี 2 ผูผ้ลิต คือ บริษทั โบอ้ิง (The 
Boeing Company) และ บริษทั แอร์บสั (The Airbus Company) ในปัจจุบนัทั้งสองบริษทัน้ีไดอ้อกแบบอากาศยาน
ให้มีการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น บินไกลขึ้น และประหยดัเช้ือเพลิงขึ้น  3) ท่าอากาศยาน มีหน้าท่ีให้บริการการ
ขึ้น – ลงของอากาศยาน ซ่ึงท่าอากาศยานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิงต้าซิง (Beijing 
Daxing International Airport) ซ่ึงมีทางว่ิง (Runway) ทั้งหมด 9 ทางว่ิง แบ่งเป็น ทางว่ิงเพ่ือของสายการบินพาณิชย ์ 
8 ทางว่ิง และทางทหาร 1 ทางว่ิง  4) ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ซ่ึงบริษทัที่มีปริมาณการขนส่งสินคา้มากท่ีสุด
ในโลกตอนน้ีคือ บริษทั DHL Supply Chain ประเทศเยอรมนี 5) สายการบิน มีหน้าท่ีบริการขนส่งผูโ้ดยสารและ
สัมภาระไปยงัจุดหมายปลายทางดว้ยความปลอดภยั ซ่ึงสายการบินท่ีไดรั้บรางวลัสายการบินท่ีดีท่ีสุดในโลกปี 
พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) คือ สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ และ 6) ผูใ้ห้บริการการเดินอากาศ มีการให้บริการ ดา้นการ
จดัการเทคโนโลยีการเดินอากาศ ดา้นอุตุนิยมวิทยา ดา้นการคน้หาและช่วยชีวิต ดา้นบริการข่าวสารการบิน และ
ด้านจัดการการจราจรทางอากาศ ส าหรับผูใ้ห้บริการการเดินอากาศประเทศไทย คือ บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั  

การจดัการจราจรทางอากาศให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั คือ 1) ภาระงานของพนกังาน
ควบคุมจราจรทางอากาศ 2) เส้นทางการบิน 3) ประสิทธิภาพของอากาศยาน 4) สภาพอากาศ 5) การส่ือสารในการ
จดัการจราจรทางอากาศ 6) อุปกรณ์/เทคโนโลยีการเดินอากาศ และ 7) ความหนาแน่นและความซับซ้อนของ
การจราจรทางอากาศ (ICAO, 2018)   ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในช่วง
ปรกติและในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน แตท่ั้งน้ีจ านวนเคร่ืองบินไม่ควรเกินความสามารถในการจดัการจราจรทางอากาศ
ท่ีสามารถจัดการไดอ้ย่างปลอดภยั ซ่ึงในการก าหนดเท่ียวบินท่ีสามารถจัดการไดอ้ย่างปลอดภยัจะตอ้งมีการ
ค านวณและก าหนดขีดความสามารถส าหรับจ านวนอากาศยานการท่ีสามารถใชน่้านฟ้าและใชบ้ริการขึ้น – ลงใน
ท่าอากาศยานให้เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ และหากการจดัการจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ท าให้สายการบินมีความตรงต่อเวลา จากงานวิจยัของ บุญญวฒัน์ และคณะ (2562) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตรง
ต่อเวลาของสายการบิน คือ 1) การท างานเป็นทีมของพนกังานสายการบิน 2) สภาพอากาศ 3) ผูโ้ดยสาร/สัมภาระ    
4) ความพร้อมของอากาศยาน 5) การให้บริการในลานจอดอากาศยาน และ 6) การจัดการจราจรทางอากาศ  
นอกจากการจดัการจราจรทางอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีการตรงตอ่เวลาแลว้ยงัส่งผลให้เร่ืองอื่นๆ  เช่น 
เพ่ิมความปลอดภยัในการเดินอากาศ เพ่ิมความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ลดค่าใช้จ่ายและ
ปริมาณการเผาผลาญเช้ือเพลิง เป็นตน้  

จากเหตุผลในความส าคญัของการจัดการจราจรทางอากาศท าให้คณะผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการจราจรทางอากาศเพื่อหาองคค์วามรู้ในการต่อยอดการวิจยัต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อหาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดา้นการจดัการจราจรทางอากาศ 
(2) เพื่อหาแนวทางต่อยอดงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการจราจรทางอากาศ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเร่ืองการทบทวนวรรณกรรมการจดัการจราจรทางอากาศ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบททวนวรรณกรรม ของ วัชรินทร์ (2558)  จากเร่ือง ความส าคัญของการทบทวน
วรรณกรรมส าหรับการวิจยั ไดก้ล่าวว่าการทบทวนวรรณกรรมมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การเลือกหัวขอ้งานวิจยัท่ี
เหมาะสมท่ีตอ้งการท าวิจยั 2) การสืบคน้ขอ้มูล 3) การคดัเลือกขอ้มูล และ 4) การสังเคราะห์ขอ้มูล ของ วิไล และ 
ประสพชยั (2561) จากเร่ือง กลยุทธ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัวิจยัมือใหม่ ไดเ้สนอกล
ยุทธ์ไว ้10 ขอ้ ดงัน้ี 1) ศึกษาคุณค่าความส าคญัของการทบทวนวรรณกรรม 2) ตั้งเป้าหมายหลกัของการทบทวน
วรรณกรรมอย่างสร้างสรรค ์3) จดัการขั้นตอนงานวิจยัคู่ขนานกบักลยทุธ์ การวางแผนเร่ิมตน้สืบคน้ก่อนทบทวน
วรรณกรรม 4) ทบทวนวรรณกรรมอยา่งมีคุณภาพให้สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีจะท ามากท่ีสุด 5) การน าวรรณกรรม
ท่ีทบทวนมาใชใ้นแต่ละขั้นตอนงานวิจยัจริงและแนวทางการปฏิบติัท่ีส าคญั 6) การเขียนรายงานผลการวิจยัและ
อภิปรายผลด้วยกาใช้วรรณกรรมท่ีทบทวน 7) ข้อควรระวงัท่ีพบในการอ้างอิงวรรณกรรมท่ีทบทวน 8) แนว
ทางการเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเหมาะสมรวมถึงตวัอย่างเปรียบเทียบ ขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง  9) การสังเคราะห์
งานวิจยัเชิงปริมาณอย่างสร้างสรรคส์ าหรับนกัวิจยัมือใหม่ และ 10) กลยุทธ์การเขา้ถึงห้องสมุดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ของ อจัฉรา และ มลัลิกา (2559) จากเร่ือง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: วิธีปฏิบติัทีละขั้นตอน ซ่ึงมี 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 1) สรรหาคณะท างาน 2) เขียนโครงร่างการศึกษา ตามประเด็นต่างๆ 3) การด าเนินงาน และ 4) เขียน
สรุปผลการศึกษา ของ สัญญา (2562) เร่ือง หลกัการและแนวทางสังเคราะห์งานวิชาการ ซ่ึงมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี                   
1) ก าหนดวตัถุประสงค์ในการสังเคราะห์ 2) วางกรอบแนวคิดในการน าเสนอ 3) สังเขปข้อมูล 4) วางล าดับ
ประเด็นการสังเคราะห์ 5) อธิบายความ 6) ตีความ และ 7) สรุปองคร์วมใหญ่ และจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทบทวนวรรณกรรมท าให้คณะผูวิ้จยัสามารถทบทวนวรรณกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
  งานวิจัยเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) ด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
จากวารสารต่างประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการจราจรทางอากาศ โดยคน้หาจากฐานขอ้มูลของต่างประเทศ 
จาก ScienceDirect และ Web of Science ช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2563 (ค.ศ. 2018 - 2020) ด้วยค าส าคญั “Air traffic 
management” ท่ีเปิดให้เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access)  จ านวนทั้งส้ิน 112 เร่ือง (ค้นเม่ือวนัท่ี 23 
ตุลาคม 2563) จากนั้ นได้คัดเลือกหัวข้ออย่างเฉพาะเจาะจงท่ีเ ก่ียวข้องกับ “Air traffic flow ”, “Airspace”,                        
“En-route”, “Capacity” มาไดท้ั้งส้ิน 17 เร่ือง และน าเร่ืองดงักล่าวมาบททวนวรรณกรรมต่อไป 
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5. ผลการวิจัย 
 ผลการจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 17 เร่ือง พบว่า ปี พ.ศ. 2563 มี จ านวน 5 เร่ือง พ.ศ. 2562 มีจ านวน 
11 เร่ือง และใน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี  

C.S.Y. Wong และ คณะ (2020) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง A rolling horizon optimization approach for dynamic 
airspace sectorization ได้แก้ปัญหาการใช้น่านฟ้าในช่วงเวลาท่ีสภาพอากาศเปล่ียนแปลงซ่ึงพนักงานควบคุม
จราจรทางอากาศตอ้งท าการเปล่ียนรูปแบบการจราจรโดยฉับพลนัและความไม่พร้อมของการใช้ห้วงอากาศ
เน่ืองจากสภาพอากาศ ด้วยวิธีการ a rolling horizon optimization approach เพื่อวางแผนจะจัดการกับปัญหา
ดงักล่าว  

Mayara Conde Rocha Murca และคณะ (2020) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง Characterizing the Brazilian airspace 
structure and air traffic performance via trajectory data analytics โดยการวิเคราะห์ห้วงอากาศของประเทศบราซิล
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจราจรทางอากาศ ดว้ย Data – driven approach.  

Xinru Du และคณะ (2020) ไดท้  าเร่ือง An intelligent recognition model for dynamic air traffic decision 
– making โดยการสร้างแผนท่ีจากความร้อน  4 มิติ เพื่อให้ทราบความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ                        
เพื่อการตดัสินใจในการจดัการความคล่องตวัของการจราจรทางอากาศและยงัไดท้ดลองจริงกบัท่าอากาศยาน
นานาชาติปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดว้ย ทั้งน้ีคณะผูวิ้จยัไดแ้นะน าการท าการวิจยัคร้ังต่อไปโดยการใช้
เทคนิคของ Machine learning มาท านายความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศเพื่อมาเป็นการตัดสินใน                      
การจดัการจราจรทางอากาศต่อไป  

Yan Xu และคณะ (2020) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง A framework for collaborative air traffic flow management 
minimizing cost for airspace user:  Enabling trajectory option and flexible pre – tactical delay management เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนส าหรับผูใ้ช้ห้วงอากาศดา้นความล่าชา้และเช้ือเพลิง โดยสร้างกรอบการท างาน
ร่วมกันในการจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ ด้วยวิธีการ Mixed integer liner programming 
(MILP) และยงัไดม้าทดลองใชก้บัห้วงอากาศของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย  

Yan Xu และคณะ (2020) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง Synchronized demand – capacity balancing in collaborative 
air traffic flow management เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความคล่องตวัของการจราจรทางอากาศและก าหนดเวลาการใช้
ห้วงอากาศห้วงอากาศให้ประสานกนัมากขึ้น ดว้ยวิธีการค่าหาค่าท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน  

Andrej Novak และคณะ (2019) ได้ท าเร่ือง Number of conflicts at the route intersection – minimum 
distance model เพ่ือค านวณค่าหาจ านวนเฉล่ียของอากาศยานท่ีละเมิดระยะห่างขั้นต ่าในการบิน ดว้ยสมการทาง
คณิตศาสตร์  

David Garcia และคณะ (2019)  ท างานวิจัย เ ร่ือง A combination model to optimize air traffic flow 
management problem เพื่อ สร้างโมเดล 4 มิติในการพิจารณาปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการความคล่องตัวของ
การจราจรทางอากาศ ดว้นวิธีการ 0-1 Mathematical optimization  

G.S. Veresnikov และคณะ (2019) ท างานวิจยัเร่ือง Methods for solving of the aircraft landing problem. 
I. exact solution methods เพื่อ หาค าตอบที่ดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาการลงจอดของเคร่ืองบิน (หาจ านวนเคร่ืองบินท่ี
เหมาะสมมาลงจอดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าชา้) ดว้ย Exact method และ Branch and bound method.  
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Hale Erkan และคณะ (2019) ท างานวิจยัเร่ือง Collaborative decision making for air traffic management: 
A generic mathematical program for the rescheduling problem เพื่อก าหนดเวลาขึ้นและลงของอากาศยานดว้ยการ
ตดัสินใจร่วมกนัในการจดัการจราจรทางอากาศ โดยวิธีสมการทางคณิตศาสตร์  

Han Yun – xiang และคณะ (2019) ท างานวิจยัเร่ือง Study of the optimization model for traffic flow โดย
มุ่งเน้นไปท่ีปัญหาท่ีเก่ียวกบัการประสานงานของเท่ียวบินขาออกเพื่อให้การจราจรทางอากาศไปไปอย่างปรกติ 
ดว้ย Max – plus model ในการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

Jinglei Huang และคณะ (2019)  ท างานวิจัย เ ร่ือง Generalized method of modeling minute- in- trail 
strategy for air traffic flow management สร้างกลยุทธ์ในการจดัระยะห่างของอากาศยานท่ีเหมาะสมในขณะอยู่
บนอากาศ ดว้ย Generation Algorithm.  

Nikola Ivanow และคณะ (2019) ท างานวิจัยเร่ือง Coordinated capacity and demand management in a 
redesigned air traffic management value-chain เพื่อออกแบบการจัดการจราจรทางอากาศใหม่ในสนับสนุน                  
การตดัสินใจดา้นความสามารถในระดบักลยทุธ์ ดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์  

Ramazanc และ Cem (2019) ท างานวิจัยเร่ือง A Two-Step approach for airborne delay minimization 
using pretactical conflict resolution in free-route airspace เพื่อลดความล่าช้าของอากาศยาน ด้วยสมการทาง
คณิตศาสตร์  

Sergio Ruiz และคณะ (2019)  ท า ง าน วิจัย เ ร่ือง  A new air traffic flow management user-driven 
prioritization process for low volume operator in constraint: simulations and results น าเสนอการจัดการสภาพ
คล่องของการจราจรทาอากาศแบบใหม่ ดว้ยการสร้างแบบจ าลอง   

Yi Lin และคณะ (2019) ท างานวิจัยเ ร่ือง Deep learning based short-term air traffic flow prediction 
considering temporal–spatial correlation เพื่อ ปรับปรุงความแม่นย  าและเสถียรภาพของการท านายความคล่องตวั
ของการจราจรทางอากาศ โดย machine learning คณะผูวิ้จยัไดแ้นะน างานวิจยัคร้ังต่อไปให้พฒันาโมเดลเพ่ือให้
ความท านายแม่นย  ามากกว่าน้ี   

Yulin Liu และคณะ (2019) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง Using machine learning to analyze air traffic management 
actions: Ground delay program case study เพื่อวิเคราะห์การจัดการจราจรทางอากาศ ด้วย Support Vector Machine 
(SVM (Machine learning), Logistic regression (LR).  

Hongyong Wang  และคณะ (2018) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง Modeling air traffic situation complexity with a 
dynamic weighted network approach เพื่อสร้างโมเดลในการหาความล่าชา้ของอากาศยาน ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น
หากมีจ านวนการจราจรทางอากาศเพ่ิมมากขึ้น ดว้ย Dynamic weighted network 
 

6. สรุปผลการวิจัย  
 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อหาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดา้นการจดัการจราจรทางอากาศ พบว่า 
เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปีท่ีมากท่ีสุดคือปี พ.ศ. 2562 จ านวน 11 เร่ือง ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5 เร่ือง และ                   
ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 เร่ือง ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ในแต่ละปีการพบว่า ปี พ.ศ. 2561 จะเป็นการวิเคราะห์ความ
ล่าช้าของอากาศยานท่ีห้วงอากาศ (Airspace) และการจัดการความคล่องตัวของอากาศยาน (Air traffic flow 
management) ปี พ.ศ. 2562 จะเป็นการวิเคราะห์ท่ี การจดัการความคล่องตวัของอากาศยาน จ านวน 5 เร่ือง การจดั
การจราจรทางอากาศยาน (Air traffic management) เพื่อการตัดสินใจร่วมกันของผูท่ี้เก่ียวข้อง (Collaborative 
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decision making) จ านวน 3 เร่ือง การจดัการจราจรทางอากาศ จ านวน 1 เร่ือง การจดัการห้วงอากาศยาน 1 เร่ือง 
และ เร่ืองการลงจอด (Landing) จ านวน 1 เร่ือง และ ปีพ.ศ.2561 จะเป็นการวิเคราะห์ความล่าช้า (Delay) และ
ท านายปริมาณการจราจรทางอากาศยานในอนาคต ทั้งน้ีวิจยัทั้ง 17 เร่ืองจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีคลา้ยกนั ทั้ง 3 ปี 
เช่น Machine learning, การสร้างโมเดล 4 มิติ เพ่ือท าความเขา้ใจปัญหาไดดี้ขึ้น, การใชส้มการทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
หาค่าท่ีเหมาะสม, Logistic regression เป็นตน้ อีกทั้งงานส่วนใหญ่จะมีกรณีศึกษาเป็นตวัพิสูจน์การแกปั้ญหาว่า
สามารถท าไดจ้ริง เช่น ทดลองกบัท่าอากาศยาน และห้วงอากาศ เป็นตน้  

จากองคค์วามรู้ท่ีไดใ้นวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 จึงสามารถหาแนวทางต่อยอดงานวิจยั (วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2)  
โดยมีแนวคิดท่ีจะหาจ านวนของอากาศยานท่ีเหมาะสม (Optimization) ก่อนการลงจอด (Landing) ในช่วงเวลา
หน่ึงๆ และจ านวนทางว่ิง (Runway)/จ านวนลานจอดอากาศยาน (Ramp/Apron) ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
จ านวนอากาศยานท่ีจะมาลงจอดในท่าอากาศยานต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) งานวิจยัเร่ืองน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าท างานวิจยัไดใ้นอนาคต เช่น การหาวิธีการวิจยั
แบบใหม่ท่ีไม่ซ ้ากบัของเดิมเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีขึ้น เป็นตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรเพ่ิมปีท่ีศึกษาเป็น 5 ปียอ้นหลงัเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเพ่ิมขึ้น 
(2) ควรมีการศึกษาดา้นการจดัลานจอดอากาศยานเพื่อลดความล่าชา้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อศัวิน วงศวิ์วฒัน์ในการให้ค  าปรึกษาในการท าวิจยัคร้ังน้ี และคณาจารยท์ุกท่าน
ในวิทยาลยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดใ้ห้ความรู้แก่ขา้พเจา้ ขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ในความอนุเคราะห์ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล
ต่างประเทศ และขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดังาน SPUCON 2020 ทุกท่านท่ีให้โอกาสขา้พเจา้ในการน าเสนอ
งานวิจยัเร่ืองน้ี   
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงผลสรุปจะเป็นในรูปแบบของ
การเสนอกลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ โดยสัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร 1 คน ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกขนส่ง ใช้เวลา
สัมภาษณ์ 1 วนั ในการวิเคราะห์จะใช้ SWOT Analysis และ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะน าผล

วิเคราะห์มาเสนอแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่ง ทางผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทาง เทคนิคการหาศูนยก์ลางของการ
ขนส่ง (Center of Gravity Technique) พบว่าสามารถลดตน้ทุนการขนส่งได ้2 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 1. ดา้นระยะทาง 
พบว่าระบบเดิมของบริษทั ระยะทางท่ีใช้ในการขนส่งมากกว่าระบบท่ีพฒันาขึ้น โดยวิธี Center of Gravity 
ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88%  2. ดา้นระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่งระบบเดิมของบริษทัใชเ้วลา
มากกว่าระบบท่ีพฒันาขึ้น โดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity โดยการเลือกท าเลท่ีตั้ งศูนย์กระจายสินค้า
ระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม 64.84%  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study ways to reduce transportation costs. The results will be in the form of a 
strategy proposed by the analysis. By interviewing from one executive, the position of transportation manager It 
takes 1 day for the interview to be analyzed using SWOT Analysis and PEST Analysis in analysis in order to use 
the analysis results to propose a way to reduce transportation costs The researcher has proposed a guideline. The 
Center of Gravity Technique found that the cost of transportation can be reduced in 2 areas as follows. 1. In terms 
of distance, it was found that the Company's original system The distance used to transport is greater than the 
system developed by the Center of Gravity method, the distance is reduced by 27.88% from the original system. 
2. In terms of timing, it was found that the delivery time of the Company's existing system was longer than the 
developed system. By the new system, Center of Gravity method, by choosing a distribution center location, the 
time period decreased from the old system by 64.84%. 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
การขนส่งในปัจจุบันนั้นได้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการกระจายสินค้าท่ีสามารถเช่ือมโยงระหว่าง            

อุปสงคแ์ละอุปทานของธุรกิจ เพ่ือให้ระบบการกระจายสินคา้นั้นมีความสมดุล และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ท่ีผ่านมาในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ จะใช้แรงงานเป็นหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมี
เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั ในดา้นของการสนบัสนุนของการปฏิบติังานและระบบกระจายสินคา้ เพื่อจะส่งผล 
ให้มีการยกระดบัการปฏิบติังานให้เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของการด าเนินงาน ในดา้นของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั    
นั้นย่อมให้ผลดีมากกว่าผลเสีย ท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการพฒันาระบบการขนส่งการวางแผน                
การขนส่ง รวมถึงการบริหารจดัการ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การขนส่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการ ท่ีมีความส าคญัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในส่วนต่าง ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การเดินทางหรือการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง โดยตอ้งอาศยัการขนส่งในการเคล่ือนยา้ยทั้งส้ิน  

การขนส่งเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าของสินคา้และบริการ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีการขนส่ง
เข้าไปไม่ถึง ได้รับสินค้าหรือบริการตามตอ้งการ การขนส่งจะน าสินคา้ตั้งแต่แหล่งผลิต ไปจนกระทัง่ถึงมือ
ผูบ้ริโภค ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศยัการขนส่งทั้งส้ิน ถ้าท่ีแห่งใดมีถนนและมียานพาหนะเพียงพอ           
รวมไปถึงมีการบริหารจดัการการขนส่งท่ีดี ย่อมท าให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็วนั้น    
จะท าให้สภาพเศรษฐกิจของท่ีแห่งนั้นมีความสมบูรณ์แบบ การขนส่งจึงมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัไม่น้อยกว่า
กิจกรรมอื่น ๆ ในการด าเนินธุรกิจ  

จากความส าคญัขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของระบบการขนส่ง ซ่ึงบริษทักรณีศึกษา
ดังกล่าวประกอบธุรกิจขนส่งช้ินส่วนประกอบรถมอเตอร์ไซด์ ในพ้ืนท่ีบริเวณ จังหวดัระยอง ณ ปัจจุบันได้
ประสบปัญหาด้านการขนส่ง จึงต้องการลดต้นทุนด้านขนส่งลง  โดยผู ้วิจัยมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษา                         
แนวทางการลดตน้ทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษทั ขนส่งช้ินส่วนประกอบรถมอเตอร์ไซด ์
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการลดตน้ทนุการขนส่งของกรณีศึกษาบริษทั xyz  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษางานวจิยัเร่ือง ศึกษาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่ง ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและคน้ควา้แลว้จึงไดน้ า

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัในคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
1. SWOT Analysis 
2. PEST Analysis 

 

 3.1 แนวคิด ทฤษฎ ี
 SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยเป็นเคร่ืองมือประเมินสถานการณ์ของ
องค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาสและ
อุปสรรค ซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์ร 
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[3] ปัจจยัท่ี 1 จุดแข็ง หรือ S (Strength) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ภายในองค์กรหรือบริษทัท่ีเป็น                
จุดแขง็ ขอ้ดี หรือจุดเด่นขององคก์รหรือบริษทัที่จะนาไปสู่ความไดเ้ปรียบคู่แข่งทาให้องคก์รหรือบริษทัไดเ้ปรียบ
ทางด้านการแข่งขัน ซ่ึงเป็นผลจากปัจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมได้เช่น  จุดแข็งด้านเงินทุน จุดแข็งด้าน                        
การบริการ ความสามารถในการผลิต ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นตน้  

[5] ปัจจยัท่ี 2 จุดอ่อน หรือ W (Weakness) เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนหรือขอ้จากดัต่างๆ ท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายในท่ีสามารถควบคุมได ้ท าให้องคก์รหรือบริษทัประสบปัญหาและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รหรือ
บริษทัได ้ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้เสียเปรียบในดา้นของการแข่งขนัขององคก์รหรือบริษทั เช่น จุดอ่อนดา้นการเงิน ดา้น
บริการหรือช่องทางในการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ โดยองคก์รหรือบริษทัจะตอ้งวิเคราะหแ์ละนาจดุอ่อนน้ีไปปรับปรุง
แกไ้ข เพ่ือไม่ให้คู่แข่งน าจุดอ่อนน้ีไปเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งแข่งกบัองคก์รหรือบริษทัได ้

[2] ปัจจยัท่ี 3 โอกาส หรือ O (Opportunity) เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสหรือขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์รหรือ
บริษทั ซ่ึงเป็นปัจจยัต่างๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมให้องค์กรหรือบริษทั
ประสบความสาเร็จ องคก์รหรือบริษทัจะตอ้งเฝ้าสังเกตถึงปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ในการสร้างประโยชน์ โอกาส และกาไรของบริษทัหรือองคก์รนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น โอกาสจาก
สภาวะเศรษฐกิจดีหรือสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เป็นตน้ 

[6] ปัจจยัท่ี 4 อุปสรรค หรือ T (Threat) เป็นการวิเคราะห์อุปสรรคหรือภยัคุกคามหรือขอ้จากดัท่ีเกิดขึ้น
จากส่ิงแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัหรือองค์กรและเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงอาจ
ขดัขวางไม่ให้บริษทัหรือองค์กรไปถึงจุดประสงค์ท่ีตั้งไวไ้ด้ และท าให้เกิดความเสียเปรียบด้านการแข่งขัน               
การวิเคราะห์อุปสรรคน้ีจะท าให้บริษทัหรือองคก์รสามารถรับมือหรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดได ้เช่น 
อุปสรรคจากคู่แข่ง อุปสรรคจากการเมือง อุปสรรคจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

2. PEST Analysis 
การวิเคราะห์ PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได ้โดยการวิเคราะห์น้ีจะท าให้ท าความเขา้ใจของการเติบโตหรือการก าลงัหดตวัของตลาด ต าแหน่งของ
ธุรกิจ ความเป็นไปไดข้องการขยายธุรกิจ รวมไปถึงทิศทางของการด าเนินธุรกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน                
โดยจะแบ่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็น 4 ปัจจยั ท่ีสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

[1] ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) เป็นปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของรัฐและ
นโยบายของรัฐ ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองของการแทรกแซงของนโยบายรัฐท่ีมีผลต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขาย 
การเก็บภาษี การควบคุมการคา้ กฎหมายแรงงาน ยอ่มเป็นปัจจยัท่ีควรคานึงเสมอและความมัน่คงทางการเมืองก็ยงั
เป็นปัจจยัท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะก าหนดว่าธุรกิจจะส าเร็จหรือลม้เหลว นอกเหนือจากน้ีแลว้กฎเกณฑ์และกฎหมาย
ของประเทศก็สามารถส่งผลกระทบต่อการท างานของบริษทัหรือองคก์รไดอ้ีกดว้ย 

[2] ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือขององค์กรหรือบริษัท ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง และส่งผลต่อ
ความสามารถในการหากาไรและการดึงดูดผูบ้ริโภคโดยรวม รวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีโดยรอบ 
การเปล่ียนแปลงแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ การผนัผวนของค่า GPD ของประเทศ อตัราการแลกเปล่ียน ความสามารถ
ในการกระจายสินคา้และการเขา้ถึงสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจยัทางดา้นน้ีมีการเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือยๆ 
ดงันั้นองคก์รหรือบริษทัตอ้งมีการรับมือจากผลกระทบของปัจจยัน้ีดว้ย 
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[3] ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัทางสังคม (Social Factor) เป็นปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม และประชากร ซ่ึงปัจจยั
ดา้นน้ีจะเป็นตวัก าหนดค่านิยม ความเช่ือ และการใชชี้วิตประจาวนัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของ
ผูบ้ริโภค นกัการตลาดจึงตอ้งพิจารณาถึงค่านิยมในวฒันธรรมของกลุ่มและการเปล่ียนแปลงขอวัฒนธรรม เพราะ
ไม่ใช่แค่เป็นปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัมีความแตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่กบักลุ่มของสังคมอีก
ด้วย รวมทั้งยงัต้องศึกษาและทาความเขา้ใจวฒันธรรมและสังคม โดยเฉพาะวฒันธรรมและสังคมของตลาด
เป้าหมาย 

[4] ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technological Factor) เป็นปัจจยัทางเทคโนโลยีท่ีมีความส าคญัใน
การสร้างความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบทางการแข่งขนั และน ามาใชเ้พื่อสร้างกระบวนการและผลิตภณัฑท่ี์แปลก
ใหม่ รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และแรงกระตุน้ทางเทคโนโลยี 
นอกจากน้ียงัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนความเป็นโลกาภิวฒัน์ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีน้ีสร้างทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่อองค์กรหรือธุรกิจ ดงันั้นองค์กรหรือบริษทัจึงควรให้ความส าคญัในการคิดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการคา้  

การวิเคราะห์ PEST Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการใชวิ้เคราะห์ ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี หลงัจากการวิเคราะห์ จะสามารถใช้เพื่อประกอบการตดัสินใจของการเปล่ียนแปลงการ
ด าเนินงานขององคก์ร ส าหรับการเปิดตลาดใหม่ 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือวิจัย 

1. SWOT Analysis 
2. PEST Analysis 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. โดยสัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร 1 คน ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกขนส่ง ใชเ้วลาสัมภาษณ์ 1 วนั เพื่อน า

ขอ้มูลมาใชวิ้เคราะห์ SWOT Analysis และ PEST Analysis 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การประมวลผลของการศึกษามีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหห์าแนวทางท่ีจะลด

ตน้ทุนการขนส่ง โดยจะใชท้ฤษฎี SWOT Analysis และ PEST Analysis มาท าการวิเคราะห์หาสาเหต ุ
2. เสนอแนวทางในการลดตน้ทุนของการขนส่ง 
3. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

5. ผลการวิจัย 
 สรุปผลของการศึกษาหาแนวทางลดตน้ทนุการขนส่ง หลงัจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ PEST 
Analysis ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งท่ีเหมาะสมกบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 โดยใชวิ้ธี เทคนิคการหาศูนยก์ลางของการขนส่ง ( Center of Gravity Technique) เป็นวิธีการท่ีใชเ้ลือก
ศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ ท่ีสามารถประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งรวมไดม้ากท่ีสุด โดยใชก้ารค านวณหาท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์แห่งเดียวตามระยะทางและน ้าหนกัของสินคา้ท่ีตอ้งขนส่ง สามารถลดตน้ทุนการขนส่งไดด้งัน้ี 
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 1. ด้านระยะทาง พบว่าระบบเดิมของบริษทั ระยะทางท่ีใช้ในการขนส่งมากกว่าระบบท่ีพฒันาขึ้น                   
โดยวิธี Center of Gravity ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88%  
 2. ดา้นระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่งระบบเดิมของบริษทัใช้เวลามากกว่าระบบท่ีพฒันาขึ้น 
โดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity โดยการเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม 
64.84%  
 

6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองศึกษาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษทั ขนส่งช้ินส่วนรถมอเตอร์
ไซด์ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่ง โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis และ PEST 
Analysis ในการวิเคราะห์ เพื่อจะน าผลวิเคราะห์มาเสนอแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่ง หลงัจากวิเคราะห์ 

ทางผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางแก่บริษทั คือ เทคนิคการหาศูนยก์ลางของการขนส่ง (Center of Gravity Technique) 
สามารถประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งรวมไดม้ากท่ีสุด โดยใชก้ารค านวณหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งเดียวตามระยะทาง
และน ้าหนกัของสินคา้ท่ีตอ้งขนส่ง สามารถลดตน้ทุนการขนส่งไดด้งัน้ี 
 1. ด้านระยะทาง พบว่าระบบเดิมของบริษทั ระยะทางท่ีใช้ในการขนส่งมากกว่าระบบท่ีพฒันาขึ้น                
โดยวิธี Center of Gravity ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88%  
 2. ดา้นระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่งระบบเดิมของบริษทัใช้เวลามากกว่าระบบท่ีพฒันาขึ้น 
โดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity โดยการเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม 
64.84%  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าเสนอกลยทุธ์ท่ีสามารถลดตน้ทุนการขนส่ง และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

(2) การน ากลยทุธ์ท่ีเป็นแนวทางการลดตน้ทุนนั้น ผูบ้ริหาร บคุลากรและพนกังานตอ้งศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้เขา้ใจถึงวิธีการหรือกลยทุธ์ท่ีจะสามารถท าให้ลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการปรับตวั โครงสร้างภายในบริษทัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและ

ในอนาคต เพื่อท่ีจะรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  
(2) ศึกษาเพ่ิมเติมกลยทุธ์หรือแนวทางและข่าวสารต่าง ๆท่ีจะสามารถลดตน้ทุนการขนส่ง เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจโลก อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรารวมไปถึงราคาน ้ามนั เป็นตน้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
งานนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีให้ทุน

สนบัสนุนในการท างานนิพนธ์คร้ังน้ีและขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และความกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าให้แก่ผูวิ้จยั จึงขอกราบ
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ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไวใ้นโอกาสน้ี ผูวิ้จยัขอมอบเป็นกตญัญุตาบูชาแด่บิดา มารดา ครูอาจารย ์ตลอดจนผูมี้
พระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัดา้นเอกสารในการทบทวนวรรณกรรมการขนส่งทางอากาศในปี พ.ศ. 2558 
– 2563 ฐานขอ้มูลของต่างประเทศ จาก IEEE Xplore และในประเทศจาก Tci – thaijo ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหา
องค์ความรู้และต่อยอดงานวิจยัในอนาคต ผลการวิจยัพบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองบรรจุตูสิ้นคา้ไปใน                         
ตวัอากาศยาน ดว้ยวิธี การหาจ านวนท่ีเหมาะสม, การกระจายการท างานเชิงคุณภาพ, และ การจดัเส้นทางเดินรถ 
(อากาศยาน) เป็นต้น ส่วนการต่อยอดงานวิจัยในอนาคตจะท าการไปในด้านน ้ าหนักและความสมดุลของ                    
อากาศยาน 
 
ค าส าคัญ: การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งสินคา้ทางอากาศ, น ้าหนกัและความสมดุล 
 

ABSTRACT   

 This document research is literature review from air transport between years 2015 – 2020 from IEEE 
Xplore ( International database)  and Tci – thaijo (National database) .  This research has objective to find new 
knowledge and do research continued from new knowledge.  Result found almost researches are loading cargo 
into the aircraft by using Optimization, Quality function deployment, and Vehicle (Aircraft)  routing problems. 
As for future research will be focus on aircraft weight and balance.     
 
Keywords: Air transport, Air cargo, weight and balance  
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย   
การขนส่งทางอากาศ (Air transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งหน่ึงในโลจิสติกส์ซ่ึงสามารถแบ่ง

ออกมาได ้2 ประเภทหลกัๆ คือ 1) การขนส่งท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย ์(Non - commercial transport) เช่น ทางการทหาร
หรือทางการแพทย ์2) การขนส่งเชิงพาณิชย ์(Commercial transport) ซ่ึงในการขนส่งเชิงพาณิชยน์ั้นเคร่ืองบินถูก
ออกแบบให้ขนส่งไดท้ั้งผูโ้ดยสารและสินคา้/สัมภาระ หรือสามารถท่ีจะขนส่งไดเ้ฉพาะสินคา้อย่างเดียว โดยใน
ปัจจุบนัการขนส่งทางอากาศถือเป็นการขนส่งท่ีรวดเร็วท่ีสุดในโลกและตอ้งอยู่ภายใตก้ารประหยดัดา้น ตน้ทุน 
ตรงต่อเวลา แต่มีคุณภาพและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดตามเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภยัของ
องคก์รการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO หรือ International Civil Aviation Organization) ซ่ึงถือเป็นความ
ทา้ทา้ยสายการบินต่างๆ ให้สามารถขนส่งให้ไดต้รงเวลาและปลอดภยั แต่มีปริมาณผูโ้ดยสารและสินคา้ท่ีสามารถ
ท าก าไรให้บริษทัได ้ 

ส าหรับปริมาณการการขนส่งทางอากาศ นั้นขึ้นอยู่กบัประเภทของอากาศยานซ่ึงมีอยู่ 2 ประเภทหลกัๆ 
คือ จากบริษทั Airbus และ บริษทั Boeing ซ่ึงในแต่ละบริษทัก็มีขนาดของอากาศยานท่ีแตกต่างกนั เช่น อากาศ
ยานแบบ A320 จะสามารถบรรทุกผูโ้ดยสาร/สินคา้ไดน้อ้ยกว่าอากาศยานแบบ A380 ซ่ึงเป็นอากาศยานท่ีใหญ่กว่า 
หรือ อากาศยานแบบ B777 จะสามารถบรรทุกผูโ้ดยสาร/สินคา้ไดม้ากกว่าอากาศยานแบบ B737 ซ่ึงเป็นอากาศ
ยานท่ีเลก็กว่า เป็นตน้ และ ซ่ึงอากาศยานแต่ละขนาดก็มีวิธีการจดัวางท่ีนัง่ผูโ้ดยสารและใชตู้สิ้นคา้ท่ีต่างกนั ทั้งน้ี
โดยปรกติแลว้เม่ือใชอ้ากาศยานท่ีใหญ่กว่าก็แสดงถึงจ านวนปริมาณของผูโ้ดยสารและสินคา้ท่ีสามารถขนไดเ้พ่ิม
มากขึ้นก็จริง แต่ทั้งน้ีหากค านวณน ้ าหนกัและความสมดุลของอากาศยาน (Aircraft weight and balance) ผิดพลาด
แลว้ย่อมส่งผลต่อก าไร (เช่น ปริมาณน ้ ามนัท่ีบรรทุกในแต่ละเท่ียว) ท่ีจะไดก้ารจากการขนส่งและความปลอดภยั
ของอากาศยานตลอดจนชีวิตของนกับิน ลูกเรือ และผูโ้ดยสารได ้ 

ในปัจจุบนัน้ีวิธีการค านวณความสมดุลของอากาศยานขึ้นอยู่กบัสายการบิน บางสายการบินก็มีระบบท่ี
คอยค านวณ หรือบางสายการบินตอ้งใชพ้นักงานท่ีมีใบอนุญาตในการค านวณ และส าหรับการจดัประเภทของท่ี
นัง่ในชั้นต่างๆ (ชั้นประหยดั ชั้นธุรกิจ และชั้นเฟิร์สคลาส) และการจดัเรียงสินคา้บนอากาศยานก็ตอ้งใชศ้าสตร์
และศิลป์ในการจดัท่ีนัง่ของผูโ้ดยสารและวางสินคา้ให้สมดุลจึงจะท าให้อากาศยานบินขึ้น (Take – off) ไดอ้ย่าง
ปลอดภยั 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท าให้คณะผูวิ้จยัเห็นถึงความส าคญัในการขนส่งทางอากาศ จึงมีความตอ้งการท่ีจะ
ทบทวนวรรณกรรมในดา้นดงักล่าวเพื่อหาองคค์วามรู้ในการต่อยอดงานวิจยัต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อหาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดา้นการขนส่งทางอากาศ 
(2) เพื่อหาแนวทางต่อยอดงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการขนส่งทางอากาศ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเร่ืองการทบทวนวรรณกรรมการจัดการจราจรทางอากาศ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบททวน
วรรณกรรมของ พรพรรณ (2559) จากเร่ืองการทบทวนวรรณกรรมส าหรับการวิจยั ได้กล่าวว่า การทบทวน
วรรณกรรมสามารถใช้ไดก้บังานวิจยัทั้ง 5 บท ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมมีความส าคญัดงัน้ี 1) เพื่อให้มีความรู้
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ความเขา้ใจในประเด็นท่ีตอ้งการวิจยัเพ่ิมมากขึ้น 2) เพื่อให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในงานวิจยั มีประเด็นไหนบา้งท่ี
น่าเช่ือถือ 3) เพื่อสามารถก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 4) เพื่อสามารถก าหนดวตัถุประสงคข์องงานวิจยัได้
อย่างเหมาะสม 5) เพื่อสามารถก าหนดสมมติฐานให้มีทิศทางท่ีชัดเจน 6) เพื่อสามารถนิยามศพัท์ได้ชัดเจน                      
7) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการด าเนินงานวิจยั 8) เพื่อทราบถึงวิธีการเขียนรายงานผลการวิจยัของนักวิจยัแต่ละคน                  
9) เพื่อสามารถทราบขอ้คน้พบการวิจยัก่อนหน้าว่าพบอะไรบา้ง  และ 10) เพื่อสามารถต่อยอดการวิจยัท่ีเคยศึกษา
ไวแ้ลว้ได ้อีกทั้งยงัมีแนะน าแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการหาขอ้มูล เช่น ต ารา วารสาร ฐานขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต ต่างๆ เป็นตน้ ของ สัญญา (2562) จากเร่ือง หลกัการและแนวทางสังเคราะห์งานวิชาการ ไดก้ล่าวว่า 
การสังเคราะห์งานวิชาการแบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ 1) การสังเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลดิบ   2) การสังเคราะห์ขอ้มูล
ทุติยภูมิ 3) การสังเคราะห์งานวิจยั 4) การสังเคราะห์ผลงานยอดเยี่ยม และ 5) การวิเคราะห์รายกรณียอดเยี่ยม                   
ซ่ึงการวิเคราะห์งานวิชาการ สามารถแบ่งไดเ้ป็น  7 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดวตัถุประสงค ์2) วางกรอบแนวคิดใน
การน าเสนอ 3) สังเขปขอ้มูล 4) วางล าดบัประเด็นในการสังเคราะห์ 5) อธิบายความหรือร้อยเรียงการน าเสนอ                
6) ตีความ/การอธิบายความหมายท่ีซ่อนอยู่ และ 7) สรุปองคร์วมใหญ่ในการขมวดทุกประเด็นเป็นเร่ืองเดียวของ 
อจัฉรา และ มลัลิกา (2559) จากเร่ือง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: วิธีปฏิบติัทีละขั้นตอน ไดก้ล่าวว่า 
ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีดงัน้ี คือ 1) สรรหาคณะท างานโดยให้สรรหาคณะท างานท่ีมี
ความสนใจเร่ืองเดียวกนัและทีมควรมี ผูท่ี้มีประสบการณ์การในการวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหา และผูท่ี้มีทกัษะ    
การค้นควา้ เป็นต้น 2) เขียนโครงร่างการศึกษา ตามประเด็นต่างๆ เช่น หลกัการและเหตุผลในการบททวน
วรรณกรรม ประเภทในการทบทวนวรรณกรรม เป็นตน้ 3) การด าเนินงานโดยคดักรอกงผลงานว่าจะน าเร่ืองใดมา
ใช้ วิเคราะห์และสรุปผล และ 4) เขียนสรุปผลการศึกษาโดยเขียนถึงกระบวนการศึกษาทั้งหมดและเขียนผล
การศึกษา ของ วชัรินทร์ (2558) จากเร่ือง ความส าคญัของการทบทวนวรรณกรรมส าหรับการวิจยั ไดก้ล่าวว่า 
กระบวนการทบทวนวรรณกรรมมี ดงัน้ี 1) การเลือกหัวขอ้งานวิจยัท่ีเหมาะสมท่ีตอ้งการท าวิจยั เช่น กาก าหนด
ค าถามของงานวิจยัและวางแผนว่าจะตอบค าถามนั้นอย่างไร เป็นต้น 2) การสืบค้นขอ้มูล สามารถค้นไดจ้าก
หนังสือ บทความ ฐานขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้   3) การคดัเลือกขอ้มูลโดยตอ้งดูว่างานวิจยัท่ีเลือกมาสามารถน าไป
ใชไ้ดม้ากแค่ไหน ครอบคลุมงานวิจยัหรือไม่ และ 4) การสังเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดัเรียงหมวดหมู่และสรุปผลท่ี
ได้ ซ่ึงประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเขียนความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา การก าหนดวตัถุประสงค/์การตั้งสมมติฐานการวิจยั และอภิปรายผล เป็นตน้  
 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเรียงสินคา้ ของ วรรษมนต์ และ บุญญวฒัน์ (2559)  ไดก้ล่าวว่า เพื่อให้มี
ความสะดวกในการขนยา้ยเพ่ือจะตอ้งทราบขนาดต่างๆ ของสินคา้ เช่น กวา้ง ยาว สูง และน ้าหนกั จากนั้นน าส่ิงท่ี
ได้มาค านวณเพื่อจดัเรียงต่อไป ประเภทของสินคา้ก็ตอ้งใช้ชนิดของตูท่ี้แตกต่างกัน เช่น สินค้าท่ีตอ้งควบคุม
อุณหภูมิต้องใช้ตู ้ RAP สินค้าท่ีเป็นของสดจะใช้ตู ้ AKE สินค้าท่ีเป็นของมีมูลค่าจะใช้ตู ้ GOH เป็นต้น และ                         
การจดัเรียงมกัจะน าของท่ีมีขนาดใหญ่และน ้ าหนักมากสุดไวด้า้นล่าง ทั้งน้ีหากท่ีมีเหลือในการจดัเรียงสินคา้ก็
สามารถแทรกเขา้ไปไดแ้ต่ตอ้งดูว่าเป็นประเภทเดียวกนัหรือไม่  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) ด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

จากวารสารต่างประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ โดยคน้หาจากฐานขอ้มูลของต่างประเทศ จาก 
IEEE Xplore และในประเทศจาก Tci – thaijo  ช่วงปี พ.ศ.  2558 – 2563 (ค.ศ.2015 -  2020)  ด้วยค าส าคัญ                           



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

986 

“Air Transport” ท่ีเปิดให้เขา้ถึงไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access)  จ านวนทั้งส้ิน 21 เร่ือง (คน้เม่ือวนัท่ี 24 
ตุลาคม 2563) จากนั้นไดค้ดัเลือกหวัขอ้อยา่งเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวขอ้งกบั “Cargo loading ”,“weight and balance”, 
“Load control optimization” และไดม้าไดท้ั้งส้ิน 8 เร่ือง และน าเร่ืองดงักล่าวมาบททวนวรรณกรรมต่อไป  

 

5. ผลการวิจัย 
ผลการจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 8 เร่ือง พบว่า ปี พ.ศ. 2563 มี จ านวน 2 เร่ือง พ.ศ. 2562 มีจ านวน 

3 เร่ือง และใน ปี พ.ศ. 2561, 2559, และ 2558 มีจ านวนปีละ 1 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
Gang และคณะ (2020) ได้ท าการวิจัยเร่ือง Comprehensive optimization of the unmanned tilt – wing 

cargo aircraft with distributed propulsors โดยท าการวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับเคร่ืองบินรุ่นน้ีในด้าน
อากาศพลศาสตร์ เสียงรบกวน และการสมดุลน ้าหนกัของอากาศยาน ดว้ยการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์และ 
Genetic algorithm.Vinod และ คณะ (2020) ได้ท าเร่ือง Multi – objective particle swarm optimization for cargo 
packaging in large containers ไดห้าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้การเลือกบรรจุภณัฑ์ในตูค้อนเทนเนอร์ท่ีแตกต่างกนั
ดว้ยวิธี Mixed species particle swarm optimization (MSPSO)  

พรพงศ ์และ ธีรพจน์ (2562) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การออกแบบแนวความคิดของตูบ้รรทุกสินคา้อากาศ
ยานขนาด LD3 ชนิดถอดประกอบได ้โดยไดแ้กปั้ญหาเร่ืองพ้ืนท่ีระวางบรรทุกสินคา้ใตท้อ้งอากาศยานโดยการใช้
เทคนิคการกระจายการท างานเชิงคุณภาพ (QFD: Quality function deployment) และเทคนิคการปรับตวัเคร่ืองจกัร
อยา่งรวดเร็ว (SMED: Single – minute exchange of die) ซ่ึงผลท่ีไดมี้ความน่าจะใจในการน าตูบ้รรทุกสินคา้ไปใช้
ร้อยละ 75 ส่วน ร้อยละ 25 ไม่สนใจในการน าไปใชเ้น่ืองจากกงัวลเร่ืองความปลอดภยั. Felix และ Stefan (2019). 
ไดท้  าเร่ือง The cargo load planning problem – a consolidated problem definition and literature review on related 
problem. เร่ืองน้ี บอกวิธีการแกปั้ญหาของการวางแผนบรรทุกสินคา้ทางอากาศ (ACLPP: Air cargo load planning 
problem)  ด้ ว ย วิ ธี ก า รต่ า งๆ  เ ช่น  Non – liner MIP, Multiple linear combinations, Mixed – integer linear 
programming (MILP), และ Vehicle routing problems เป็นตน้. Jing Zhang (2019) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง Optimization 
and improvement of transportation assembly model of civil aviation cargo aircraft ไดแ้กปั้ญหาขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ี
ในการบรรจุสินคา้ให้ไดม้ากท่ีสุดอยา่งมีประสิทธิและมีก าไร ดว้ยการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์และ Genetic 
algorithm ในการหาค่าท่ีเหมาะสม 

Maria และ คณะ (2018) ได้ท าเ ร่ือง Strategy to improve the effectiveness of air cargo import delays  
โดยการน าระบบ RFID (Radio frequency identification) มาใช้การแก้ปัญหาความล่าช้าในการรับสินค้าขาเขา้               
ซ่ึงการน าระบบดงักล่าวมาใชส้ามารถปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้

Nadia และ Saoussen (2016) ไดท้  าเร่ือง Solving a load balancing problem with a multi-objective particle 
swarm optimisation approach: application to aircraft cargo transportation โดยการท าให้ขนสินคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
แต่ใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยท่ีสุด ดว้ยวิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle swarm optimization)  

Virgnie และ  Michael (2015)  ได้ท า เ ร่ื อง  The Airline Container Loading Problem with pickup and 
delivery โดยหาค่าท่ีเหมาะสมของน ้าหลกัและความสมดุลของอากาศยานในการโหลดตูค้อนเทนเนอร์และพาเลท
ไปยงัอากาศยานท่ีตอ้งไปส่งในหลายท่าอากาศยาน เพ่ือลดน ้ ามนัเช้ือเพลิงและตน้ทุนต่างๆ ดว้ยวิธีการ Mixed 
integer linear program โดยใช่กรณีศึกษาของ TNT Airways 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

987 

6. สรุปผลการวิจัย  
จากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อหาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านการขนส่งทางอากาศ พบว่า 

งานวิจยัจ านวน 4 เร่ืองในปี พ.ศ. 2562 2559 และ 2558 งานจะให้ความส าคญักบัการบรรจุตูสิ้นคา้ไปในตวัอากาศ
ยาน และตอ้งการใช้พ้ืนท่ีในการบรรจุสินคา้ให้มากท่ีสุดแต่ทั้งน้ีตอ้งมีความปลอดภยัและประหยดัเช้ือเพลิงให้
ไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั  ในปี พ.ศ. 2561 ไดมี้การแกปั้ญหาความล่าช้าในการรับสินคา้ขาเขา้ดว้ยระบบ RFID ในปี 
พ.ศ. 2562 ไดมี้การออกแบบตูบ้รรทุกสินคา้แบบ LD3 ให้ถอดประกอบไดเ้พ่ือประหยดัเน้ือท่ีบนอากาศยาน ส่วน
ในปี พ.ศ.2563 ไดมี้การใชตู้ค้อนเทนเนอร์ท่ีเหมาะสมในการบรรจุสินคา้ ซ่ึงหากใชตู้ท่ี้เหมาะสมแลว้จะส่งผลให้
ใช้พ้ืนท่ีบนอากาศยานได้อย่างคุ ้มค่า และในปีเดียวกันท่ีพูดถึงเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับเคร่ืองบิน                     
รุ่น unmanned tilt – wing cargo aircraft น้ีในด้านอากาศพลศาสตร์ เสียงรบกวน และการสมดุลน ้ าหนักของ                 
อากาศยาน เพื่อต่อยอดในการใช้ทางต่อไปในอนาคต ส าหรับการแกปั้ญหาในงานวิจยัจะมีหลากหลายวิธี เช่น               
วิธี Optimization,  การกระจายการท างานเชิงคุณภาพ (QFD: Quality function deployment), และ Vehicle routing 
problems  เป็นตน้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อหาแนวทางต่อยอดงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้านการขนส่งทางอากาศ                             
เม่ือพิจารณาจากการสรุปผลจากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 แลว้ พบว่ายงัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักบัการค านวณ
น ้าหนกัและความสมดุลของอากาศยาน (Aircraft weight and balance) ซ่ึงการค านวณดงักล่าวมีผลในหลายๆ ดา้น 
เช่น การลดตน้ทุนจากน ้ ามนัท่ีเติม จ านวนผูโ้ดยสาร/สินคา้ ท่ีสามารถท าก าไรไดเ้พ่ิมขึ้น และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ            
ดา้นความปลอดภยัของอากาศยาน ฉะนั้นคณะผูวิ้จยัจึงจะต่อยอดงานวิจัยไปในดา้น การค านวณน ้ าหนักและ 
ความสมดุลของอากาศยาน (Aircraft weight and balance) รวมถึงการพฒันาให้เป็นระบบโดยท่ีไม่ตอ้งใช้มนุษย์
ในการค านวณต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) งานวิจยัเร่ืองน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าท างานวิจยัไดใ้นอนาคต เช่น การค านวณน ้าหนกั
และความสมดุลของอากาศยาน เป็นตน้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรเพ่ิมฐานขอ้มูลอื่นๆ ในต่างๆประเทศ เพื่อให้ไดง้านวิจยัท่ีเพ่ิมขึ้น 
(2) ควรมีการศึกษางานวิจยัในศึกษาดา้นสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดแ้นวคิดท่ี

หลากหลาย 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณ xxxxxxxxxx วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุมในการให้
ค  าปรึกษางานวิจยัเร่ืองน้ี และคณาจารยใ์นวิทยาลยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดใ้ห้ความรู้
และค าแนะน าในการเรียนระดับปริญญาเอก ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ในความอนุเคราะห์ในการเขา้ถึงฐานข้อมูลต่างประเทศและในประเทศ และ
ขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดังาน SPUCON 2020 ทุกท่านท่ีให้โอกาสขา้พเจา้ในการน าเสนองานวิจยัคร้ังน้ี   
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงัประเภทสินคา้ (บรรจุภณัฑ์) ของบริษทั AAA โดยมี

วตัถุประสงค์ เพื่อต้องการค้นควา้วิธีการแบ่งกลุ่มสินค้า และเพื่อลดระยะเวลาการหยิบสินค้า ให้กับบริษทั
กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเนน้ความส าคญัดา้นเวลาการหยิบสินคา้คงคลงั การเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผูท่ี้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผูจ้ ัดการ เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติการใน
คลงัสินคา้ และใชข้อ้มูลรายการ มูลค่าการเบิกจ่ายของสินคา้คงคลงัชนิดต่าง ๆ การวิจยัน้ีประยุกตใ์ชท้ฤษฎี ABC 
Classification Analysis เพื่อจดัล าดบัความส าคญักบัสินคา้คงคลงั จ านวน 24 รายการ พบว่าไดสิ้นคา้คงคลงักลุ่ม 
A จ านวน 8 รายการ กลุ่ม B จ านวน 9 รายการ และกลุ่ม C จ านวน 7 รายการ จากนั้นวางต าแหน่งตามแบ่งกลุ่ม  
โดยกลุ่ม A เป็นสินค้าท่ีมีการเบิกจ่ายบ่อยมีมูลค่าสูงจดัให้อยู่ใกล้ทางออก กลุ่ม B เป็นสินค้าท่ีมีการเบิกจ่าย                
ปานกลางจดัให้อยู่กลางคลงัสินคา้ และกลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีการเบิกจ่ายน้อยมีมูลค่าต ่าจดัให้อยู่ดา้นในสุดของ
คลงัสินคา้ แลว้ทดลองจบัเวลาการหยิบสินคา้ พบว่า มีเวลาเฉล่ียตามระยะทาง 6.25 นาที และเวลาเฉล่ียการหา
สินคา้ 3.65 นาที รวมเวลาการหยิบสินคา้ 9.90 นาที ซ่ึงผลการวิจยัจากการจดัการสินคา้คงคลงัโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎี ABC Classification Analysis  พบว่ามีเวลาการลดลงจากก่อนเปล่ียนต าแหน่ง 2.62 นาที คิดเป็น
ประสิทธิภาพการหยิบสินคา้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.91 

 

ค าส าคัญ: การจดัการสินคา้คลงั  การแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัดว้ยทฤษฎีเอบีซี  การหยิบสินคา้ 
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ABSTRACT 
This research is a study of AAA company inventory management (packaging). Objective was research 

how to group the product. Reduce the time to pick up products for the company. This is a qualitative research 
focused on inventory picking times. Data was collected from informal interviews with stakeholders, including 
managers, staff operating in the warehouse. And use item information Different types of inventory issue values. 
This research applied the ABC Classification Analysis theory to prioritize 24 inventory items and found that 8 
items of Group A, 9 items of Group B, and 7 items of Group C. The position was then positioned according to 
grouping, where group A was frequent, high-value goods placed near the exit, group B was medium-issue goods, 
placed in the middle of the warehouse, and group C was drawn-up. Low cost, low value, placed in the warehouse. 
Then experimented with picking time and found that. There was a mean time along the route of 6.25 minutes and 
a mean finding time of 3.65 minutes, including a 9.90 minutes of picking time, which the research from inventory 
management using ABC Classification Analysis theory showed that the picking time was 6.62 minutes. 
Accounted for a 19.91 percent increase in picking efficiency. 
 
Keywords: Inventory Management, ABC Classification Analysis, Order picking 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
คลังสินค้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการท่ีดี เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้และฝ่ายผลิต รวมถึงเพื่อควบคุมตน้ทุนในการเก็บสินคา้คงคลงัให้ต ่าท่ีสุดและไม่ให้สินคา้ขาด
มือจนเป็นสาเหตุให้ธุรกิจเสียโอกาส โดยทัว่ไปการจดัการคลงัสินคา้ไม่เพียงแต่มองเร่ืองการลดตน้ทุนการจดัเก็บ
เพียงอย่างเดียว แต่ยงัต้องมองถึงต้นทุนด้านแรงงานในกาขนยา้ย เน่ืองจากเป็นต้นทุนท่ีอาจถูกมองข้ามจาก
ผูป้ระกอบการ จากการศึกษาภาพรวมของคลงัสินคา้บริษทักรณีศึกษา พบว่า สินคา้คงคลงัไม่ไดถู้กจดัเรียงแต่ละ
หมวดหมู่ บางสินคา้มีมูลค่าการเบิกจ่ายค่อนขา้งบ่อยแต่ถูกจดัเก็บดา้นในสุด เม่ือสินคา้ถูกจดัเก็บก็จะถูกวางต่อ
กนัๆ ไม่มีระบบมาก่อนเขา้ก่อน (First in First out ; FIFO) จึงเป็นสาเหตุให้ใชเ้วลาในการหยิบสินคา้ค่อนขา้งนาน 
ผูวิ้จัยจึงเสนอใช้ทฤษฎี ABC Classification Analysis มาช่วยในการแบ่งกลุ่มสินค้าตามความส าคัญ เพื่อลด
ระยะเวลาในการหยิบสินคา้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อตอ้งการคน้ควา้วิธีการแบ่งกลุ่มสินคา้ และเพื่อลดระยะเวลาการหยิบสินคา้คงคลงัของบริษทั

กรณีศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สินคา้คงคลงัของบริษทั AAA 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สินคา้คงคลงัท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่มความส าคญั กลุ่ม A 
กลุ่ม B และกลุ่ม C  
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 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อตอ้งการคน้ควา้วิธีการแบ่งกลุ่มสินคา้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี ABC 
Classification Analysis และศึกษาทดลองเวลาการหยิบสินคา้คงคลงัของบริษทักรณีศึกษา 
       

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยกรอบแนวคดิของการวิจยัอยูภ่ายใตท้ฤษฎี ดงัน้ี 
 1. แนวคิดการจดัการสินคา้คงคลงั 
 2. การแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัดว้ยทฤษฎี ABC Classification Analysis 

การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นงานท่ีท าขึ้นเพ่ือให้ค่าใชจ้่าย หรือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
จากการจดัให้มีสินคา้คงคลงัต ่าท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัมกัจะมีสินคา้คงคลงัมากมายหลายชนิด ถา้จะให้ความ
สนใจควบคุมสินค้าคงคลังทั้ งหมดน้ีอย่างใกล้ชิด ก็จะท าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย และเสียเวลามากดังนั้น 
นอกเหนือจากส่วนท่ีเป็นนโยบายของบริษทัแลว้ การควบคุมสินคา้คงคลงัควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ชนิดสินคา้คงคลงัดว้ย ทางท่ีเหมาะสมจึงควรจ าแนกประเภทของสินคา้คงคลงัออกเป็นชนิดท่ีมีความส าคญัมาก 
และท่ีมีความส าคญัรองลงไป วิธีน้ีเรียกว่า ABC Analysis ซ่ึงมีหลกัการในการจ าแนกสินค้าคงคลงัออกตาม
จ านวนเงินของสินคา้คงคลงัท่ีหมุนเวียนในรอบปี หรือสามารถสรุปไดว่้า ABC Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
จดัล าดบัความส าคญั เพื่อให้สามารถจดัการกบัสินคา้ประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม [1] 

การแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis คือ  เป็นแนวคิดท่ีให้
ความส าคญักบัการจดักลุ่มสินคา้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการบริหารจดัการตามกลุ่มสินคา้ การจดัล าดบัมีหลายแบบ
ตามแนวนโยบายท่ีตอ้งการใชบ้ริหารขององคก์รเช่น การจดัล าดบัสินคา้ตามมูลค่าสินคา้คงคลงัท่ีถือครองรวมต่อ
ปีของแต่ละรายการ มูลค่าขายสินค้าแต่ละรายการ หรือส่วนแบ่งก าไรของสินค้านั้น โดยจัดแบ่งตามเกณฑ์                       
การพิจารณาเช่น ในภาพจะใชจ้ านวนรายการวสัดุ (Unit) มาคิดร่วมกบัมูลค่า (Value) มูลค่าท่ีพูดถึงอาจเป็น มูลค่า
การถือครอง หรือมูลค่าการขาย หรือมูลค่าส่วนแบ่งก าไร เพื่อจดัแบ่งกลุ่มโดยประยกุตม์าจากหลกัการของพาเรโต ้
(Pareto) ท่ีเน้นให้ความส าคญักบักลุ่มสินคา้จ านวนนอ้ยท่ีมีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสินคา้จ านวนมากโดยรวมท่ีมี
มูลค่านอ้ย โดยมีนโยบายการจดัการสินคา้คงคลงัของ (Magee & Boodman, 1974) ดงัน้ี 

- วสัดุกลุ่ม A คือ วสัดุในกลุ่ม A จะประกอบดว้ยสินคา้ที่ีมีเพียงไม่ก่ีรายการ หรือมีจ านวน SKU (Stock 
Keeping Unit) น้อยอาจเพียง ร้อยละ 5-15 แต่เป็นรายการสินค้าคงคลังท่ีมีมูลค่าสูงเกิน ร้อยละ 70-80  อาจ
ก าหนดค่าขั้นสูง Y หากมีเก็บขั้นต ่าสูง Y ก็จะจดัอยูใ่นวสัดุกลุ่มน้ี  

- วสัดุกลุ่ม B คือ วสัดุในกลุ่ม B เป็นส่วนสินค้าท่ีมีมูลค่ารองลงไป จะได้รับความส าคญัน้อยลงจะ
ประกอบดว้ยสินคา้รายการระหว่าง ร้อยละ 15-30 แต่เป็นรายการสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าต ่ากว่า ร้อยละ 30 อาจอยู่
ในระหว่างค่าท่่ีก าหนด โดยมีค่าต ่ากว่า Y แต่ยงัสูงกว่าค่าขั้นต ่า X ก็จะจดัอยู่ในวสัดุกลุ่มน้ี ส่วนสินคา้ท่ีมีมูลค่า
การถือครอง หรือมีมูลค่าการขาย หรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะได้รับความส าคัญน้อยลงเป็น B และ C 
ตามล าดบั  

- วสัดุกลุ่ม C คือ วสัดุในกลุ่ม C ส่วนสินคา้ท่ีมีมูลค่านอ้ยสุด จะให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดจะประกอบดว้ย
สินคา้ที่ีมีรายการมาก ร้อยละ 50-60 แต่เป็นรายการสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าต ่าเพียง ร้อยละ 5-10  ต ่ากว่าค่าท่ีได้
ก าหนดขั้นต ่า X หากมีเก็บขั้นต ่านอ้ยกว่า X ก็จะจดัอยูใ่นวสัดุกลุ่มน้ี 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

992 

การวิเคราะห์จัดแบ่งวสัดุแบบ ABC นั้นในส่วนของค่า X และ Y นั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บริษทั การไดม้าซ่ึงค่านั้นตอ้งอาศยัการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียเพ่ือก าหนดทางสถิติ 
ข้อมูลน้ีทางฝ่ายจัดซ้ือหรือฝ่ายคลงัสินค้าควรเป็นผูเ้ก็บข้อมูลและเป็นฝ่ายก าหนด ควรมีการการปรับระดับ
ความส าคญัอยู่เสมอ เพราะในระยะเวลาท่ีเปล่ียนไป การตลาดท่ีท าให้ความตอ้งการในการผลิตอาจเปล่ียนแปลง
ท าให้ความส าคญัของวสัดุก็เปล่ียนไปดว้ย นอกจากน้ี ABC Analysis ยงัสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นเร่ืองการจดั
ต าแหน่งการวางสินคา้ โดยจะจดักลุ่มตามการเคล่ือนไหว (Movement) ของ 3 สินคา้แต่ละรายการไดอ้ีกดว้ย 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ระดมความคิดกบัผูท่ี้ท่ี

มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ 1 ท่าน เจา้หน้าท่ี 2 ท่าน ท่ีปฏิบติัการในคลงัสินคา้ และใชข้อ้มูลรายการ มูลค่า
การเบิกจ่ายของสินคา้คงคลงัชนิดต่าง ๆ ระยะเวลา 1 เดือน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลท่ีหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงศึกษาวรสาร บทความวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ในการวิจยัเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมุ่งเน้นความส าคญัดา้นเวลาการหยิบสินคา้คงคลงั โดยกลุ่ม
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สินคา้คงคลงัของบริษทั AAA  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
ระดมความคิดกบัผูท่ี้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติัการในคลงัสินคา้รวม 3 คน และใช้
ข้อมูลรายการ มูลค่าการเบิกจ่ายของสินคา้คงคลงัชนิดต่าง ๆ ของบริษทักรณีศึกษา โดยผูวิ้จัยมีแนวทางและ
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาปัญหาและขอ้มูลของสินคา้คงคลงั การศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาจากการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติัการในคลงัสินคา้ และเก็บขอ้มูลรายการ 
มูลค่าการเบิกจ่ายของสินคา้คงคลงัชนิดต่าง ๆ โดยใช ้Check Sheet (มุสตาซะห์ 2558) ซ่ึงจะท าให้เราทราบปัญหา
และสาเหตุของเวลาในการหยิบสินคา้นาน 

2. การแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis มาใช้ในการจดัการ
สินคา้คงคลงั ทั้งหมด 24 รายการของบริษทั ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนท่ีเบิกจ่ายต่อเดือน (หน่วยโดยรวมของการใช้
ใน 1 เดือน) มูลค่ารวมของสินคา้คงคลงัแต่ละชนิด (ปริมาณการใชต้่อเดือนคูณกบัราคาต่อหน่วย) รวมถึงสัดสว่น
ร้อยละ และร้อยละสะสม แลว้น าผลท่ีไดไ้ปจดัเรียงต าแหน่งสินคา้ตามกลุ่ม 

3. การศึกษาและทดลองเวลาการหยิบสินค้า จากการจับเวลาตามระยะทางและการหยิบสินค้าของ
เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ 3 คนดว้ยโฟลค์ลิฟท์ จ านวน 30 คร้ัง ในสินคา้กลุ่ม A  กลุ่ม B และกลุ่ม C อย่างละ 1 รายการ 
น าผลท่ีไดม้าเปรียบเวลาการหยิบสินคา้ก่อนและหลงัจดัแบ่งกลุ่มตามระยะทางต่อเวลาและการหาสินคา้ รวมถึง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึ้น แลว้น าผลทดลองท่ีไดเ้สนอเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารต่อไป 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาภาพรวมคลงัสินคา้บริษทักรณีศึกษามีขนาด 220.98 ตารางเมตร ใชจ้ดัเก็บสินคา้คงคลงั
ประเภทสินคา้ (บรรจุภณัฑ์) ทั้งหมด 24 รายการเก็บขอ้มูลการเบิกจ่ายและมูลค่าสินค้าคงคลงั โดยการจดัวาง
สินคา้แต่ละรายการถูกวางบนพาเลทขนาด 1.2 ตารางเมตร ท่ีติดกนัแถวละ 10 พาเลท จ านวน 6 แถว รวม 60 พา
เลท (ลกัษณะการวางสินคา้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของตวับรรจุภณัฑ์ในแนวตั้ง) ดงัแผนภาพท่ี 1 ผูวิ้จยัจึงหา
สาเหตุของปัญหาจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าท่ีประจ าคลงั 
ผลของการสัมภาษณ์สาเหตุเกิดมาจากสินคา้ท่ีถูกจดัเก็บไม่ไดถู้กจดัเรียงแต่ละหมวดหมู่ บางสินคา้มีมูลค่าการ
เบิกจ่ายค่อนขา้งบ่อยแต่ถูกจดัเก็บดา้นในสุด เม่ือสินคา้ถูกจดัเก็บก็จะถูกวางต่อกนัๆ ไม่มีระบบมาก่อนเขา้ก่อน 
(First in First out ; FIFO) จึงเป็นสาเหตุให้ใช้เวลาในการหยิบสินคา้ค่อนขา้งนาน ผูวิ้จยัจึงเสนอใช้ทฤษฎี ABC 
Classification Analysis มาช่วยในการแบ่งกลุ่มสินคา้ 

 

 

แผนภาพที่ 1 การจดัวางพาเลทบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้ปัจจุบนั 

2. ผลการแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้คงคลงัดว้ยทฤษฎี ABC Classification Analysis 
ในการวิจยัน้ีใชข้อ้มูลการเบิกจ่ายจ านวน 1 เดือน (เดือนท่ีมียอดเบิกจ่ายคงท่ี) มีสินคา้ท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี        
24 รายการ จ านวน 60 พาเลท จากการแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ตามสัดส่วน 
80/20 ของพาเรโตแสดง ดงัแผนภาพท่ี 2  ผลการแบ่งกลุ่ม คือ สินคา้คงคลงักลุ่ม A จ านวน 8 รายการ คิดเป็น              
ร้อยละ 60.88 ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด มีมูลค่ารวม 23,080 บาท กลุ่ม B จ านวน 9 รายการ เป็นร้อยละ 28.77 ของ
สินคา้คงคลงัทั้งหมด มูลค่ารวม 10,870 บาท และกลุ่ม C จ านวน 7 รายการ เป็นร้อยละ 10.35 ของสินคา้คงคลงั
ทั้งหมด มูลค่ารวม 3,950 บาท โดยมูลค่ารวมทั้งหมด 37,900 บาทต่อเดือน จากนั้นน าขอ้มูลการจดักลุ่มท่ีไดจ้ดั
ต าแหน่งสินคา้โดยกลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีการเบิกจ่ายบ่อยมีมูลค่าสูงจดัให้อยู่ใกลท้างออก กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมี 
การเบิกจ่ายปานกลางจดัให้อยู่กลางคลงัสินคา้ และกลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีการเบิกจ่ายน้อยมีมูลค่าต ่าจดัให้อยู่ดา้น
ในสุดของคลงัสินค้า ซ่ึงผลท่ีได้การจัดการและความคุมสินค้าจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากการจัดเป็น
หมวดหมู่และเป็นระเบียบมากขึ้นจากเดิมท่ีบริษทัไม่มีการจดัหมวดหมู่สินคา้  

 

12.70 เมตร 

17.40 เมตร 
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ตารางท่ี 1 ผลการแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้คงคลงัดว้ยทฤษฎี ABC Classification Analysis 

 

 
ล าดับที่ 

รายการสินค้า 

จ านวน
การ

เบิกจ่าย       
(พาเลท) 

ราคาต่อ    
พาเลท     
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท) 

ร้อยละ
ของ

รายการ
สินค้า 

ร้อย
ละ

สะสม 
กลุ่ม 

1 ซีลคอขวด 1 ลิตร โฉมใหม่ 10 400 4,000 10.55 10.55 A 
2 เทปใส (คาดมือ) 3 1,000 3,000 7.92 18.47 A 
3 เทปใส (คาดเคร่ือง) 3 1,000 3,000 7.92 26.39 A 
4 พลาสติกแพค แบบใส 230 มล.รุ่น 12 แถม 1 3 890 2,670 7.04 33.43 A 
5 พลาสติกแพค 1 ลิตร P3 พร้อมบาร์โคด้ 3 890 2,670 7.04 40.47 A 
6 พลาสติกแพค 470 มล. P 6 พร้อมบาร์โคด้ 3 890 2,670 7.04 47.51 A 
7 พลาสติกแพค 230 มล. P12 พร้อมบาร์โคด้ 3 890 2,670 7.04 54.55 A 
8 พลาสติกแพคบาร์โคด้ 470 มล.รุ่น 6 แถม 1 3 800 2,400 6.33 60.88 A 
9 ฟิลม์ถุง 800 มล. ARO 3 600 1,800 4.75 65.63 B 

10 พลาสติกแพค แบบไม่มีบาร์โคด้ 2 890 1,780 4.70 70.33 B 
11 ฉลาก 1 ลิตร OPP (รุ่นใส) 3 500 1,500 3.96 74.29 B 
12 ฉลาก 230 ลิตร OPP (รุ่นใส) 3 430 1,290 3.40 77.69 B 
13 พลาสติกพนัพาเลท 3 400 1,200 3.17 80.86 B 
14. กาวเมด็ 1 900 900 2.37 83.23 B 
15 พลาสติกแพค ARO 800 มล. P3 พร้อม

บาร์โคด้ 
2 400 800 2.11 85.34 B 

16 พลาสติกแพค 800 มล. P3 พร้อมบาร์โคด้ 2 400 800 2.11 87.45 B 
17 พลาสติกพนัพาเลทมว้นใหญ่ 2 400 800 2.11 89.56 B 
18 กาวติดฉลาก 300 BPM 1 650 650 1.72 91.28 C 
19 กาวติดฉลากขวดและป๊ีบ 1 650 650 1.72 93.00 C 
20 พลาสติกแพคบาร์โคด้ 230 มล.รุ่น 12 แถม 1 2 300 600 1.58 94.58 C 
21 ฟิลม์ถุง 800 มล. 1 600 600 1.58 96.16 C 
22 กาวติดกล่อง 300 BPM 1 500 500 1.32 97.48 C 
23 กาวติดฉลาก OPP 1 500 500 1.32 98.80 C 
24 ฉลาก 5 ลิตร 1 450 450 1.20 100 C 

 รวม 60  37,900    
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แผนภาพที่ 2 กราฟแสดงร้อยละของรายการสินคา้แบ่งตามกลุ่ม A B และC 

จากนั้ น น าข้อมูลจากการแบ่งประเภทจัดล าดับความส าคัญของสินค้าคงคลังด้วยทฤษฎี ABC 
Classification Analysis  โดยกลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีการเบิกจ่ายบ่อยมีมูลค่าสูงจดัให้อยู่ใกลท้างออก กลุ่ม B เป็น
สินคา้ท่ีมีการเบิกจ่ายปานกลางจดัให้อยูก่ลางคลงัสินคา้ และกลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีการเบิกจ่ายนอ้ยมีมูลค่าต ่าจดัให้
อยูด่า้นในสุดของคลงัสินคา้ดงัแผนภาพท่ี 3 

 
แผนภาพที่ 3 แนวทางการจดัวางพาเลทบรรจุภณัฑภ์ายในคลงัสินคา้แบ่งตามกลุ่ม A B และC 

 
3. ผลการศึกษาและทดลองเวลาการหยิบสินค้าจาการจดัต าแหน่งสินค้าตามกลุ่ม ในงานวิจัยน้ีเวลา                 

การหยิบสินคา้คาดหวงัจากผูบ้ริหาร เท่ากบั 8 วินาทีต่อพาเลท จากการจบัเวลาหยิบสินคา้ของพนักงาน 3 คน                
ดว้ยโฟลค์ลิฟท์ จ านวน 30 คร้ัง ในสินคา้กลุ่ม A  กลุ่ม B และกลุ่ม C อย่างละ 1 รายการ ผลท่ีไดค้ือ ก่อนการจดั
ต าแหน่งวางสินคา้ เวลาตามระยะทางเฉล่ีย 8.05 นาที เวลาหาสินคา้เฉล่ีย 4.47 นาที เวลาเฉล่ียการหยิบสินคา้รวม 
12.52 นาที เม่ือเทียบกบัค่าเวลาคาดหวงัผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพร้อยละ 63.90 ซ่ึงหลงัการจดัต าแหน่งวางสินคา้
เวลาตามระยะทางเฉล่ีย 6.25 นาที เวลาหาสินคา้เฉล่ีย 3.65 นาที เวลาเฉล่ียการหยิบสินคา้รวม 9.90 นาที เม่ือเทียบ
กบัค่าเวลาคาดหวงัผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพร้อยละ 80.81 แลว้เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงัทดลองจบัเวลา จะเห็น
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ว่าเวลาตามระยะทางเฉล่ียลดลง 1.80 นาที และเวลาการหาสินคา้เฉล่ียลดลง 0.820.72 นาที เวลารวมเฉล่ียการหยิบ
สินคา้ลดลง 2.62 นาที ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการหยิบสินคา้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.91 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลทดลองเวลาการหยิบสินคา้จาการจดัต าแหน่งสินคา้ตามกลุ่ม A B และC 

พนักงานคนที่ 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง เปรียบเทียบ 

เวลาตาม
ระยะทางเฉล่ีย 

(นาท)ี 

เวลาหา
สินค้าเฉลี่ย 

(นาท)ี 

เวลาตาม
ระยะทางเฉล่ีย 

(นาท)ี 

เวลาหา
สินค้าเฉลี่ย 

(นาท)ี 

เวลาตาม
ระยะทางเฉล่ีย 

(นาท)ี 

เวลาหา
สินค้าเฉลี่ย 

(นาท)ี 

1 6.04 4.41 4.02 3.56 ลดลง 2.02 ลดลง 0.94 

2 8.82 4.50 6.24 3.70 ลดลง 2.58 ลดลง 0.80 

3 9.28 4.51 8.50 3.68 ลดลง 0.78 ลดลง 0.83 

เวลาเฉลี่ย(นาที) 8.05 4.47 6.25 3.65 ลดลง 1.80 ลดลง 0.82 

เวลาเฉลี่ยรวม 
(นาที) 

12.52 9.90 ลดลง 2.62 

ประสิทธิภาพ 63.90 % 80.81 % เพ่ิมขึ้น 16.91 % 

  

อภิปรายผล  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือตอ้งการคน้ควา้วิธีการแบ่งกลุ่มสินคา้ และเพ่ือลดระยะเวลาการหยิบสินคา้

ให้กับบริษทักรณีศึกษา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผูท่ี้ท่ีมีส่วนได้                   
ส่วนเสียและใช้ข้อมูลรายการ มูลค่าการเบิกจ่ายของสินค้าคงคลังชนิดต่าง  ๆ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC 
Classification Analysis เพื่อจัดล าดับความส าคญักับสินค้าคงคลัง จ านวน 24 รายการ พบว่าได้สินค้าคงคลงั                 
กลุ่ม A จ านวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.88 ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด มีมูลค่ารวม 23,080 บาท กลุ่ม B จ านวน                     
9 รายการ เป็นร้อยละ 28.77 ของสินค้าคงคลงัทั้งหมด มูลค่ารวม 10,870 บาท และกลุ่ม C จ านวน 7 รายการ                                    
เป็นร้อยละ 10.35 ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด มูลค่ารวม 3,950 บาท โดยมูลค่ารวมทั้งหมด 37,900 บาทต่อเดือน 
แลว้เม่ือทดลองจบัเวลาการหยิบสินคา้ พบว่า มีเวลาเฉล่ียตามระยะทาง 6.25 นาที และเวลาเฉล่ียการหาสินคา้ 3.65 
นาที รวมเวลาการหยิบสินคา้ 9.90 นาที ซ่ึงผลการวิจยัจากการจดัการสินคา้คงคลงัโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC 
Classification Analysis  พบว่ามีเวลาการลดลงจากก่อนเปล่ียนต าแหน่ง 2.62 นาที คิดเป็นประสิทธิภาพการหยิบ
สินคา้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.91 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรวดี มีอนนัต์  (2556) [3] ไดวิ้จยัการเพ่ิมประสิทธิภาพ
คลงัสินค้าวตัถุดิบ กรณีศึกษา บริษทัตวัอย่างผูผ้ลิตเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ได้น าทฤษฎี ABC 
Classification Analysis มาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม พบว่า กลุ่ม A มีมูลค่ารวมร้อยละ 80 กลุ่ม B มีมูลค่ารวมร้อยละ 15 
และกลุ่ม C มีมูลค่ารวมร้อยละ 5 โดยมุ่งท่ีจะศึกษาและให้ความส าคญักบัการแบ่งประเภทจดัล าดบัความส าคญั
ของสินคา้คงคลงั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
  (1) การจดัเรียงสินคา้ แบบ ABC Analysis ควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยการรวบรวมขอ้มูลจาก
การเบิกจ่ายแต่ละเดือน 
  (2) เน่ืองจากงานมีการวางแผนผงัจดัเก็บต าแหน่งสินคา้ หัวหน้างานควรให้ขอ้มูล และการจดัวาง
กบัพนกังานให้ถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัการหยิบสินคา้ผิด 
         ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   ศึกษาวิธีการค านวณปริมาณการส่ังซ้ือและหาจุดส่ังซ้ือ เพ่ือสามารถลดตน้ทุนในการจดัเก็บ และ
การเกิดสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว  
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การใช้เขตการค้าเสรีในการน าเข้าเพ่ือลดต้นทุนวัตถุดิบในธุรกจิผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการน าเข้าวตัถุดิบส าหรับผลิต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยโดยใชเ้ขตการคา้เสรี (Free trade area: FTA) และเพื่อศึกษาวิธีการลดตน้ทนุ
การน าเขา้วตัถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยของบริษทักรณีศึกษา งานวิจยัน้ีใช้ขอ้มูล
รายการวตัถุดิบ มูลค่าการน าเขา้ พิกดัอตัราศุลกากร และถ่ินก าเนิดสินคา้ของวตัถุดิบท่ีมีการน าเขา้ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 และท าการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบแบบเอบีซี (ABC classification) เพื่อคดัเลือก
วตัถุดิบกลุ่มเอมาพิจารณาการใชเ้ขตการคา้เสรีในการลดตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบจากมูลค่าอากรขาเขา้  

ผลการวิจยัพบว่าวตัถุดิบท่ีอยู่ในกลุ่มเอประกอบดว้ย รีโมทคอนโทรล 3 รายการจากซัพพลายเออร์เอ 
มอเตอร์ 3 รายการจากซัพพลายเออร์บี จี และเฮช และคอมเพรสเซอร์ 2 รายการจากซัพพลายเออร์ซี มีมูลค่าอากร
ขาเข้าสะสมถึงร้อยละ 82 โดยวตัถุดิบทุกรายการสามารถใช้เขตการคา้เสรีอาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA)            
ในการน าเขา้ ผา่นเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้และมีพิกดัศุลกากรตามท่ีเขตการคา้เสรีอาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA) 
ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 1. รีโมทคอนโทรล อากรปกติร้อยละ10 ของราคาสินคา้ มีมูลค่าอากร 1,316,576.00 482,877.00 
และ 445,421.00 บาทตามล าดบั การน าเขา้ภายใตข้อ้ตกลงไดรั้บยกเวน้อากร 2. มอเตอร์ อากรปกติร้อยละ10 ของ
ราคาสินคา้ มอเตอร์จากซัพพลายเออร์บีมีมูลค่าอากร 697,919.00 บาท ซัพพลายเออร์จีมีมูลค่าอากร 371,608.00 
บาท และซพัพลายเออร์เฮชมีมูลค่าอากร 1,215,053.00 บาท การน าเขา้ภายใตข้อ้ตกลงอากรจะลดลงเหลือร้อยละ 5 
3. คอมเพรสเซอร์ อากรปกติร้อยละ10 ของราคาสินคา้ มีมูลค่าอากร 2,093,295.00 และ 785,946.00 บาทตามล าดบั 
การน าเขา้ภายใตข้อ้ตกลงอากรจะลดลงเหลือร้อยละ 5 จากงานวิจยัพบว่าจากการใชเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN – CHINA) ในการน าเขา้วตัถุดิบกลุ่มเอ จะท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนอากรจากเดิม 7,408,695.00 
บาท เหลือ 2,581,909.00 บาท ตน้ทุนท่ีลดลงเท่ากบั 4,826,786.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าอากรทั้งหมด 

 
ค าส าคัญ: เขตการคา้เสรี, ลดตน้ทุน, ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั, การแบ่งกลุ่มสินคา้แบบเอบีซี 
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ABSTRACT 
This research aims to study the criteria and procedures of imports raw materials for produce Electrical 

Appliances which sale in Thailand by using the Free trade area (FTA) and to study how to reduce cost of imports 
raw materials for produce Electrical Appliances which sale in Thailand in case study company. This research uses 
raw material data, import value, tariff code and origin of imported raw materials from January 2020 to June 2020. 
And using ABC classification to select raw materials group A to consider to use of Free trade area to reduce 
import costs of raw materials from the value of import duty. 

The results of the study revealed that the raw materials in Group A consist of 3 remote controls from 
supplier A, 3 motors from suppliers B G and H and 2 compressors from supplier C which have an accumulated 
import duty value of 82%. All raw materials able to use the ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN - CHINA) 
for import, pass the product origin criteria and have the customs tariff as specified by the ASEAN-China Free 
Trade Area (ASEAN - CHINA) has set out as follows: 1. Remote control with normal duty is 10% of the raw 
materials price. Duty value is 1,316,576.00, 482,877.00 and 445,421.00 baht. In case of the importation under the 
agreement is exemption duty. 2. Motor with normal duty is 10% of the raw materials price.  Motor from Supplier 
B has a duty value of 697,919.00 baht, Supplier G has a duty value of 371,608.00 baht and Supplier H has a duty 
value of 1,215,053.00 baht. In case of the importation under the agreement duty reduce to 5%. 3. Compressor 
with normal duty is 10% of the raw materials price. Duty value is 2,093,295 and 785,946 baht. In case of the 
importation under the agreement duty reduce to 5%. According to research, it is found that from the use of the 
ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN - CHINA) to import raw materials in Group A will allow the company 
to reduce duty cost from 7,408,695.00 baht to 2,581,909.00 baht, the reduced cost is 4,826,786.00 baht or 65% 
of total duty cost. 

 
Keywords: Free trade area (FTA), Reduce costs, Comparative advantage, ABC classification 
 

1. บทน า 
การประกอบธุรกิจในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว สามารถ

เช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกนัไดท้ัว่โลกเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการแข่งขนัระดบัโลก ธุรกิจในแต่ละ
อุตสาหกรรมต่างตอ้งสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพื่อให้สามารถอยูร่อดและอยูเ่หนือคู่แขง่ การสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัวิธีหน่ึงคือ การผลิตสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่าคู่แข่งท าให้ราคาสินคา้สามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดและท าให้มีก าไรเพ่ิมขึ้น ตามกลยทุธ์การเป็นผูน้ าในเร่ืองตน้ทุน (Cost Leadership) เน่ืองจากก าไรของธุรกิจ
เท่ากบัราคาขาย - ตน้ทุนขาย ดงันั้นหากตอ้งการให้มีก าไรสูงขึ้นก็มี 2 วิธี คือ การเพ่ิมราคาขายและหรือลดตน้ทุน
ขาย [1]  

ปัจจุบนับริษทัเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The 
Board of Investment: BOI) ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax incentives) ในการยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบ
หรือวสัดุจ าเป็นส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36) [2] จากสิทธ์ิขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหบ้ริษทัมีความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือกว่าผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่เม่ือพิจารณาคู่แข่งแลว้
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พบว่า บริษทัคู่แข่งก็ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 เช่นเดียวกัน ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัไม่แตกต่างจากคู่แข่ง ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัจึงควร
พิจารณาการใชเ้ขตการคา้เสรี (Free trade area) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีไม่มีเง่ือนไขในการน าเขา้ เพื่อใชใ้นการยกเวน้
หรือลดหย่อนอากรในการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทย โดยเขตการคา้เสรี 
(Free trade area) เป็นสิทธิพิเศษทางการคา้ เกิดจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่าง
กนัภายในกลุ่มท่ีท าขอ้ตกลงให้เหลือน้อยท่ีสุดหรือเป็น 0% และใชอ้ตัราภาษีปกติท่ีสูงกว่ากบัประเทศนอกกลุ่ม 
เขตการคา้เสรีท่ีมีมูลค่าสูงในทางการคา้ของไทยไดแ้ก่ เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน 
ไทย-ญ่ีปุ่ น อาเซียน-เกาหลี เป็นตน้ [3] 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อขายในประเทศ
ไทยโดยใชเ้ขตการคา้เสรี (Free trade area: FTA) 

(2) เพื่อศึกษาวิธีการลดตน้ทนุการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทย 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 การทบทวนวรรณกรรม 

Porter (1980) [4] กล่าวว่า ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัเกิดขึ้นเม่ือบริษทัสามารถน ากลยุทธ์
สร้างสรรค์มูลค่าให้เกิดขึ้นซ่ึงกลยุทธ์น้ีไม่มีในบริษทัอ่ืน Porter ได้เสนอว่า ความสามารถในการแข่งขนัของ
ผูป้ระกอบการเกิดขึ้นดว้ย 2 แนวทาง (1) ความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (2) การสร้างแตกต่างของสินคา้ ความเป็นผูน้ า
ดา้นตน้ทุนเกิดขึ้นเม่ือธุรกิจสามารถเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีเหมือนกบัคู่แข่งแต่มีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า ส่วน
การสร้างความแตกต่างของสินคา้เกิดขึ้นเม่ือธุรกิจสามารถเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีแตกต่างและดีกว่า
คู่แข่ง 

กองพิกดัอตัราศุลกากร (2559) [3] FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการคา้เสรี เป็นการท าความ
ตกลงทางการคา้ของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ท่ีจะร่วมมือขจดั
อุปสรรคทางการคา้ทั้งท่ีเป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร ประโยชน์และผลกระทบของการท า FTA ใน
ภาพรวมแลว้การท า FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบในแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินคา้ได้
ประโยชน์ บางกลุ่มสินคา้ไม่ไดรั้บผลกระทบ ส าหรับกลุ่มสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาใน
การลดหรือยกเวน้ภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตวัได ้หรือภาครัฐจะเขา้มาช่วยเหลือ เยียวยา 
ชดเชย ปัจจุบนัประเทศไทยมี FTA รวมทั้งหมด 13 ฉบบักบั 18 ประเทศ  
  กรมการคา้ต่างประเทศ (ม.ป.ป.) [5] กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ (Rules of Origin) เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนด
ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการก าหนดสัญชาติของสินคา้ เน่ืองจากปัจจุบนัการผลิตสินคา้อาจไม่ไดผ้ลิตภายในประเทศใด
ประเทศหน่ึงเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเขา้วตัถุดิบหรือช้ินส่วนจากหลายๆประเทศ เพ่ือท าให้การผลิตสินคา้มี
ตน้ทุนต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้จึงเป็นเกณฑม์าตรฐานส าหรับใชจ้ าแนกว่าสินคา้นั้น
มีแหล่งก าเนิด ณ ประเทศใด 

Puntharee (2019) [6] พิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS CODE) เป็นระบบการ
จ าแนกประเภทสินคา้ เพื่อใชแ้ทนความหมายของสินคา้ในแต่ละประเภท และใชใ้นการตรวจสอบการจดัเก็บภาษี
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น าเขา้ส่งออกระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการก าหนดตวัเลขทั้งหมด 11 หลกั 6 หลกัแรกจะเป็นเลขท่ีก าหนดขึ้น
โดยองคก์ารศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เพื่อน าไปใชเ้ป็นสากลในทางการคา้ และ 2 หลกั
ถดัมาจะเป็นการแสดงพิกดัฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code) ส่วนเลข 3 หลกัหลงันั้นจะเป็นรหสัสถิติท่ีก าหนด
โดยแต่ละประเทศ 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ม.ป.ป) [7] ระบบ ABC Analysis หมายถึง เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงั
โดยแบ่งตามล าดบัชั้นความส าคญัออกเป็น 3 ชั้น คือ A, B และ C ดงัน้ี สินคา้คงคลงักลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัอยูท่ี่ 
15-20% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ระมาณ 75-80% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด สินคา้
คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงอยูท่ี่ 30-40% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ระมาณ 15% ของมูลค่า
สินคา้คงคลงัทั้งหมด สินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงอยูท่ี่ 40-50% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่า
อยูป่ระมาณ 5-10% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด  
 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปภาวิน ปัญญาศิริ (2558) [8] ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารมาตรการก าหนดใหใ้ชว้ตัถุดิบ
ภายในประเทศในการผลิตสินคา้ เพื่อการใชสิ้ทธิประโยชน์ตามเขตการคา้เสรีอาเซียนของธุรกิจในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์ พบความเช่ือมโยงในเร่ืองของการขอใชสิ้ทธิประโยชน์ FTA นั้นอา้งถึงกฎ
การไดถ่ิ้นก าเนิดในประเทศเป็นส าคญั ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลจากวรรณกรรมและส่ิงพิมพร์วมถึงกฎว่าดว้ยถ่ิน
ก าเนิดสินคา้ แลว้จะพบว่ายงัมีกฎและหลกัเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้ภายใตสิ้ทธิพิเศษ ๆ อ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ไดน้ ามาใชใ้น
การขอตรวจสอบรับรองคุณสมบติัถ่ินก าเนิดสินคา้ เช่น สินคา้ท่ีเป็นผลผลิตทั้งหมด หรือไดม้าทั้งหมดจากใน
ประเทศ ซ่ึงปกติแลว้จะเป็นสินคา้การเกษตร และคุณสมบติัดา้นการแปรสภาพอยา่งเพียงพอ ตามหลกัเกณฑท่ี์ได้
ก าหนดไว ้เช่น หลกัเกณฑก์ารเปล่ียนพิกดัศุลกากรระหว่างวตัถุดิบน าเขา้กบัสินคา้ส่งออก หรือ หลกัเกณฑ์
สัดส่วนของตน้ทุน และมูลค่าเพ่ิมของการผลิตในประเทศ และสุดทา้ยหลกัเกณฑก์ระบวนการผลิตของสินคา้ ซ่ึง
ผูใ้ชบ้ริการยงัไม่ทราบถึงหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและมีการใชไ้ม่แพร่หลายมากนกั ซ่ึงเป็นสาเหตท่ีุส าคญัท่ีท าให้การ
ใชสิ้ทธิประโยชน์ FTA ไดไ้ม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควรจะเป็น 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลรายการวตัถุดิบ มูลค่าการน าเขา้ พิกดัอตัรา

ศุลกากรและถ่ินก าเนิดสินคา้ของวตัถุดิบท่ีน าเขา้มาผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยของบริษทั ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีวตัถุดิบทั้งส้ินจ านวน 76 รายการ จากซัพพลายเออร์จ านวน 8 
รายท่ีมีขอ้ตกลงในการส่งมอบสินคา้ระหว่างประเทศแบบ Cost Freight and Insurance: CIF 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัฉบบัน้ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ประกอบดว้ย  

 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลรายการวตัถุดิบ มูลค่าการน าเขา้ พิกดัอตัราศุลกากร
และถ่ินก าเนิดสินคา้ของวตัถุดิบท่ีน าเขา้มาผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยของบริษทักรณีศึกษา 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเขตการคา้เสรีและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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 4.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
4.3.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัฉบบัน้ีประกอบดว้ย 

1. รายการวตัถุดิบ  
2. มูลค่าการน าเขา้  

  3 .พิกดัศุลกากร 
  4. อตัราอากรขาเขา้ 
  5. ถ่ินก าเนิดสินคา้ 
 4.3.2 ขั้นตอนการจัดกลุ่มวัตถุดิบโดยใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซี  
งานวิจยัน้ีท าการแบง่กลุ่มวตัถุดิบแบบเอบีซี (ABC classification) โดยเรียงล าดบัจากรายการท่ีมีมูลค่าอากรขาเขา้
มากไปหารายการท่ีมีมูลค่าอากรขาเขา้นอ้ย เพื่อแบ่งกลุ่มวตัถุดิบออกเป็นกลุ่มเอ บี และซี ตามล าดบัและน า
วตัถุดิบกลุ่มเอมาพิจารณาการใชเ้ขตการคา้เสรีในการลดตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
เพื่อขายในประเทศไทย 
 4.3.3 ขั้นตอนการพจิารณาการใช้เขตการค้าเสรีส าหรับวัตถุดิบในกลุ่มเอ 

1. น าขอ้มูลถ่ินก าเนิดสินคา้ของวตัถุดิบในกลุ่มเอ มาพิจารณาว่าถ่ินก าเนิดสินค้าของแต่ละ
รายการวตัถุดิบมีถ่ินก าเนิดสินคา้ในประเทศท่ีมีการท าเขตการคา้เสรีกบัประเทศไทยหรือไม่ กรณีท่ีถ่ินก าเนิดของ
วตัถุดิบไม่มีเขตการคา้เสรีกบัประเทศไทย วตัถุดิบรายการนั้นจะไม่สามารถใชเ้ขตการคา้เสรีในการน าเขา้ได ้

2. กรณีท่ีถ่ินก าเนิดของวตัถุดิบมีเขตการคา้เสรี น าพิกดัศุลกากรของแต่ละรายการมาตรวจสอบ
กบัประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรับเขตการคา้เสรีตามขอ้ตกลง
นั้นๆ ในกรณีท่ีไม่มีพิกดัในประกาศกระทรงการคลงัฯ วตัถุดิบรายการนั้นจะไม่สามารถใชเ้ขตการคา้เสรีในการ
น าเขา้ได ้

3. กรณีท่ีมีพิกดัศุลกากรในประกาศกระทรงการคลงัฯ ให้น าพิกดัศุลกากรของแต่ละรายการมา
ตรวจสอบตามกฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้  (Rule of Origin) ของเขตการคา้เสรีนั้นๆ ว่าพิกดัแต่ละรายการจะตอ้ง
เป็นไปตามกฏใดถึงจะสามารถใชเ้ขตการคา้เสรีในการน าเขา้ได ้

4.3.4 สรุปผลการวิจัย 
  

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัการใช้เขตการค้าเสรีในการน าเข้าเพื่อลดตน้ทุนวตัถุดิบในธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ
บริษทักรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลรายการวตัถุดิบ มูลค่าการน าเข้า พิกัดอตัราศุลกากรและถ่ินก าเนิดสินค้าของ
วตัถุดิบท่ีน าเขา้มาผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือขายในประเทศไทยของบริษทั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือน
มิถุนายน 2563 เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือขายใน
ประเทศไทยโดยใชเ้ขตการคา้เสรี (Free trade area: FTA) และเพื่อศึกษาวิธีการลดตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบส าหรับ
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยของบริษัทกรณีศึกษา พบว่าวัตถุดิบท่ีมีความส าคัญระดับ A 
ประกอบดว้ยรายการวตัถุดิบ 8 รายการ จากซพัพลายเออร์จ านวน 5 ราย ดงัน้ี 

1.  ซพัพลายเออร์ A ประกอบดว้ยรายการวตัถุดิบจ านวน 3 รายการ ไดแ้ก่ REMOCON ASSY 1 รายการ 
และ REMOTE CONTROLLER ASSY  2 รายการ น าเข้าด้วยพิกัด 8543.70 มีถ่ินก าเนิดสินค้าในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใตข้อ้ตกกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA) ไดรั้บการยกเวน้อากรจากร้อยละ 
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10 เป็นยกเวน้อากร โดยวตัถุดิบตอ้งผ่านเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินคา้แบบ RVC≥40 หรือ CTSH จะท าให้บริษทัลด
อากรขาเขา้จาก 2,244,874.00 บาท ลดลงเหลือ 0 บาท โดยบริษทั จะสามารถลตน้ทุนวตัถุดิบจากการลดอากร                
ลงได ้2,244,874.00 บาท 
 2.  ซัพพลายเออร์ B ประกอบดว้ยรายการวตัถุดิบจ านวน 1 รายการไดแ้ก่ DC FAN MOTOR น าเขา้ดว้ย
พิกัด 8501.31 มีถ่ินก าเนิดสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ข้อตกกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน 
(ASEAN – CHINA) ไดรั้บการยกเวน้อากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวตัถุดิบตอ้งผ่านเกณฑ์ถ่ินก าเนิด
สินคา้แบบ RVC≥40 หรือ CTH จะท าให้บริษทัลดอากรขาเขา้จาก 697,919.00 บาท ลดลงเหลือ 348,959.00 บาท 
โดยบริษทัจะสามารถลตน้ทุนวตัถุดิบจากการลดอากรลงได ้348,960 บาท 
 3.  ซัพพลายเออร์ C ประกอบด้วยรายการวตัถุดิบจ านวน 2 รายการได้แก่ COMPRESSOR ASSY                          
ท่ีน าเขา้ดว้ยพิกดั 8414.30 มีถ่ินก าเนิดสินคา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตข้อ้ตกกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน - 
จีน (ASEAN – CHINA) ไดรั้บการยกเวน้อากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวตัถุดิบตอ้งผา่นเกณฑถ่ิ์นก าเนิด
สินคา้แบบ RVC≥40 หรือ CTSH จะท าให้บริษทัลดอากรขาเขา้จาก 2,879,241.00 บาท ลดลงเหลือ 1,439,620.00 
บาท โดยบริษทัจะสามารถลตน้ทุนวตัถุดิบจากการลดอากรลงได ้1,439,620.00 บาท 
 4.  ซัพพลายเออร์ G ประกอบดว้ยรายการวตัถุดิบจ านวน 1 รายการไดแ้ก่ DC FAN MOTOR ท่ีน าเขา้
ดว้ยพิกดั 8501.31 มีถ่ินก าเนิดสินคา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตข้อ้ตกกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน - จีน 
(ASEAN – CHINA) ไดรั้บการยกเวน้อากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวตัถุดิบตอ้งผ่านเกณฑ์ถ่ินก าเนิด
สินคา้แบบ RVC≥40 หรือ CTH จะท าให้บริษทัลดอากรขาเขา้จาก 371,608.00 บาท ลดลงเหลือ 185,804.00 บาท 
โดยบริษทัจะสามารถลตน้ทุนวตัถุดิบจากการลดอากรลงได ้185,804.00 บาท 
 5.  ซัพพลายเออร์ H ประกอบดว้ยรายการวตัถุดิบจ านวน 1 รายการได้แก่ SINGLE PHASE AC FAN 
MOTOR ท่ีน าเขา้ดว้ยพิกดั 8501.10 มีถ่ินก าเนินสินคา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตข้อ้ตกกลงเขตการคา้เสรี
อาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA) ไดรั้บการยกเวน้อากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวตัถุดิบตอ้งผา่นเกณฑ์
ถ่ินก าเนิดสินค้าแบบ RVC≥40 หรือ CTH จะท าให้บริษทัลดอากรขาเข้าจาก 1,215,053.00 บาท ลดลงเหลือ 
607,526.00 บาท โดยบริษทัจะสามารถลตน้ทุนวตัถุดิบจากการลดอากรลงได ้607,527.00 บาท 
 จากการวิจยัตามขอ้ 1-5 วตัถุดิบในกลุ่มเอจ านวน 8 รายการ จากซพัพลายเออร์จ านวน 5 ราย สามารถใช้
เขตการคา้เสรีอาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA) ในการน าเขา้ไดต้ามเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินคา้ของแต่ละรายการ
ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรท่ีมีการก าหนดในข้อตกลงฯ และสามารถท าให้บริษทัสามารถลดต้นทุนค่าอากรจาก  
7,408,695.00 บาท เป็น  2,581,909.00  บาท ต้นทุนท่ีลดลงเท่ากับ  4,826,786.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ตน้ทุนค่าอากรท่ีเสียไปทั้งหมดโดยสามารถสรุปดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  ตารางสรุปผลรายการวตัถุดิบที่มีความส าคญัระดบัเอ 
RVC (XX) หมายถึง สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 
CTH หมายถึง การเปล่ียนพิกดัศุลกากรในระดบั 4 หลกั 
CTSH หมายถึง การเปล่ียนพิกดัศุลกากรในระดบั 6 หลกั 

 

6. อภิปรายผล  
  เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เร่ิมประกอบกิจการมาจนถึงปัจจุบนั
และมีกลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศเป็นหลกั โดยมียอดส่งออกประมาณ 80% และยอดขายในประเทศไทยประมาณ 
20% ส่งผลให้ปริมาณวตัถุดิบท่ีน าเข้ามาผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่งออกมีสัดสวนถึง 80% โดยท่ีได้รับ                     
การยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36) ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน [2] ดงันั้นบริษทัจึงให้ความส าคญักบัการด าเนินงานดา้นบีโอไอมาโดยตลอด แต่ในส่วนของ
วตัถุดิบที่น าเขา้มาผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยจะตอ้งเสียภาษีอากรขาเขา้ตามอตัราอากรท่ีศุลกากร
เรียกเก็บ ดงันั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดตน้ทุนของบริษทั ทางผูวิ้จยัจึงเสนอการใชข้อ้ตกลงเขต
การคา้ (FTA) ในการลดตน้ทุนอากรขาเขา้วตัถุดิบในส่วนน้ี เพื่อให้ไดรั้บการยกเวน้หรือลดหน่อยอากรตามท่ีไดมี้
การท าขอ้ตกลงไว ้เน่ืองจากซพัพลายเออร์หลกัของบริษทัจะตั้งอยูใ่น ประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีไทยไดมี้การท าเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ ทั้งแบบพหุภาคีและแบบทวิภาคี [3] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหาร หัวหน้า พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนซัพพลายเออร์ ตอ้งท าการศึกษาเขตการคา้เสรี
เพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ เพื่อป้องกนัการ
ใชสิ้ทธ์ิผิดหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเขตการคา้เสรีและอาจโดนเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัจากศุลกากรหรือปฏิเสธการ
ให้สิทธ์ิได ้ 

(2) ควรขยายผลการศึกษาและการใชเ้ขตการคา้เสรีไปยงัวตัถุดิบในกลุ่มบีและซีดว้ย 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) การวิจัยน้ีใช้ขอ้มูลยอ้นหลงั 6 เดือนในการวิเคราะห์ ดังนั้นผลลพัธ์อาจไม่สะทอ้นต่อความ
ตอ้งการในอนาคต ควรน าขอ้มูลการส่ังซ้ือล่วงหน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือให้การลดตน้ทุนโดยการใช้เขต
การคา้เสรี ในการน าเขา้วตัถุดิบเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ปกติ FTA

1 A REMOCON ASSY 8543.70 10% ยกเวน้อากร 1,316,576.00 -               1,316,576.00    RVC≥40 หรอื CTSH

2 A REMOTE CONTROLLER ASSY 8543.70 10% ยกเวน้อากร 482,877.00    -               482,877.00       RVC≥40 หรอื CTSH

3 A REMOTE CONTROLLER ASSY 8543.70 10% ยกเวน้อากร 445,421.00    -               445,421.00       RVC≥40 หรอื CTSH

4 B DC FAN MOTOR 8501.31 10% 5% 697,919.00    348,959.00    348,960.00       RVC≥40 หรอื CTH

5 C COMPRESSOR ASSY 8414.30 10% 5% 2,093,295.00 1,046,647.00 1,046,648.00    RVC≥40 หรอื CTSH

6 C COMPRESSOR ASSY 8414.30 10% 5% 785,946.00    392,973.00    392,973.00       RVC≥40 หรอื CTSH

7 G DC FAN MOTOR 8501.31 10% 5% 371,608.00    185,804.00    185,804.00       RVC≥40 หรอื CTH

8 H SINGLE PHASE AC FAN MOTOR 8501.10 10% 5% 1,215,053.00 607,526.00    607,527.00       RVC≥40 หรอื CTH

7,408,695.00 2,581,909.00 4,826,786.00    

มลูคา่อากรปกติ
มลูคา่อากรตาม

สทิธิ ์FTA
มลูคา่อากรทีล่ดได ้ เกณฑถ์ิน่ก าเนดิสนิคา้ล าดบั

ซพัพลาย

เออร์
ชือ่สนิคา้ พกิัดศลุกากร

อัตราอากร



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1005 

(2) การวิจยัน้ียงัไม่มีการน าขอ้มูลการน าเขา้วตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ท่ีมีขอ้ตกลงในการส่งมอบ
สินคา้แบบ FOB (Free on Board) มาใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากฐานภาษีตามขอ้ก าหนดของศุลกากรก าหนดว่าจะตอ้ง
ใชฐ้านภาษีแบบ CIF (Cost Freight and Insurance) ในการค านวณเพื่อการจดัเก็บภาษีอากร และเพื่อให้ครอบคลุม
และเกิดประโยชน์ท่ีสุด ควรเก็บขอ้มูลและท าการเพ่ิมขอ้มูลการน าเขา้วตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ในทุกขอ้ตกลงใน
การส่งมอบ เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิจยัคร้ังต่อไป  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากหลายๆ ท่าน ผู ้ศึกษา
ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ในฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีท่านไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า 
เสนอความคิดเห็น ตลอดจนตรวจสอบงานวิจยั และขอขอบคุณบริษทักรณีศึกษาท่ีไดอ้นุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั  
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสับปะรด

กระป๋องของบริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากัด แบบธุรกิจสู่ธุรกิจ หน่วยการท างานผลิตภณัฑ์
สับปะรดแว่นสีเหลืองเข้มในน ้ าเช่ือมและน ้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ โดยใช้หลักการประเมินตามแนวทาง                      
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และประเมิน
ศักยภาพเบ้ืองต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวด้วย Green Supply Chain Logistics 
Management Scorecard ของกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2) เสนอแนวทาง                   
การพฒันา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกข้อก าหนดหรือนโยบายต่างๆ เพื่อลด                        
ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์จากการผลิตสับปะรดกระป๋องเพ่ือน าไปสู่การจดัการโซ่อุปทานสีเขียว ผลการศึกษาพบว่า                
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแว่นสีเหลืองเข้มในน ้ าเช่ือมและน ้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 394                   
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในขั้นตอนของการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ มีค่าเท่ากบั 318.98 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.97 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของผลิตภณัฑ์ท่ีท าการศึกษา และใน
ขั้นตอนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 74.97 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.03 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ท่ีท าการศึกษา ดังนั้น สามารถเสนอแนะแนวทางการลด                   
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนของการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบเป็นส าคญั และผลการประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้ของ    
การบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวดว้ย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard พบว่า
บริษทัมีผลการประเมินต ่า (1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในดา้น (1) การวางแผนและออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(2) กระบวนการส่ังซ้ือและการส่ือสารค าส่ังซ้ือ และ (3) กระบวนการรับค าส่ังซ้ือและส่ือสารเร่ืองการส่งมอบ ดงันั้น 
บริษทัควรมุ่งเนน้การบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพ่ือให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากย่ิงขึ้น 
 

ค าส าคัญ: สับปะรดกระป๋อง คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์โซ่อุปทานสีเขียว  
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ABSTRACT 
 The objectives of the study are 1) to estimate the amount of GHGs that generated from the product of 
canned pineapple of Thai Pineapple Canning Industry Co.,Ltd. by using  business to business (B2B) analysis.            
This study focuses on the functional units (dark yellow pineapple in syrup and pineapple juice, 20 Oz.) using Life 
Cycle Assessment (LCA) as a guideline of GHGs emission reduction from canned pineapple products.                             
In addition, this study also aims to assess the initial potential of green supply chain logistics management with 
Green Supply Chain Logistics Management Scorecard announced by Division of Logistics Department of 
Industrial Promotion, Ministry of Industry of Thailand. 2) to propose development, improvement or change in 
technology using in production process. This study is including the procedure of policies announcement pointing 
to reduce the carbon footprint from canned pineapple products which could be led to green supply chain 
management. The result of the study for canned pineapple products (example product) is 394 gCO2eq. In the 
pineapple cultivation process, GHGs averagely emitted 318.98 gCO2eq. of GHGs accounted for 80.97 % of example 
product. In the production process, Carbon footprint assessment of canned pineapple was 74.97 gCO2eq. of GHGs 
accounted for 19.03 % of example product. In conclusion, the suggestions could be reducing greenhouse gas 
emissions in the process of obtaining raw materials. Besides, the Green Supply Chain Logistics Management 
Scorecard’s assessment results found that that the company has a low evaluation score (1 of 5 point) in terms of 
(1) product planning and design (2) ordering processes and communication of order and (3) procedure of receiving 
order and communicating on product delivery. Therefore, the improvement could be focus on the topic of process 
management in various positions as mentioned above to build more conservational environment. 
 
Keywords: Greenhouse Gases, Carbon Footprint of Product, Green Supply Chain  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั มีทั้งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์โดยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีควรให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 75 ของก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกมา (สืบค้นเม่ือ 13 ต.ค. 2562,                    
จาก https://ngthai.com/science/25344/greenhouse-gases/) 

ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตทั้งทางดา้นภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมจึงมีการใช้ทรัพยากร            
ในปริมาณสูงและมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดสู์ง จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับท่ี 20 ของโลก และเป็นอันดับท่ี 2 ของอาเซียน (Global Carbon Project, 2560) 
นอกจากน้ี ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรดรายใหญ่ของโลก ซ่ึงสับปะรด
โรงงานมีปริมาณผลผลิตเป็นอนัดบั 1 ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1.79 ลา้นตนั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
การส่งออกผลไมก้ระป๋องและแปรรูปมีปริมาณ 1,195,995 ตนั คิดเป็นมูลค่า 1,634.61 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการ
ส่งออกหลกัคือสินคา้สับปะรดกระป๋องมีปริมาณ 294,185 ตนั คิดเป็นมูลค่า 317.54 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ส านัก
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , 2560) โดยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวดัท่ีมีผลผลิตจากการปลูกสับปะรดมากท่ีสุดในประเทศ คือจ านวน 562,384 ตัน 
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(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2562) ซ่ึงในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
จะมีการใช้น ้ าและปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในปริมาณมาก เป็นเหตุให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
โดยหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีหลายประเทศน ามาใชใ้นการประเมินเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ซ่ึงใชใ้น
การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออ้มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงเป็น
วิธีการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และนอกจากน้ีเพื่อให้เป็นการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการภาคอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้พฒันา              
แบบประเมิน  Green Supply Chain Logistics Management Scorecard เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของ                           
การบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวขององค์กร และสามารถก าหนดวิธีการในพฒันาไดอ้ย่างตรงจุด 
ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์และการประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้ของการบริหารจดัการ               
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวดว้ย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard เพื่อวิเคราะห์และจดัท า
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มุ่งสู่โซ่อุปทานสีเขียว โดยเลือกท าการศึกษาผลิตภณัฑ์สับปะรด
กระป๋องและเลือกท าการศึกษาขอ้มูลจากบริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั อ าเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในการผลิตสับปะรดกระป๋องแห่งแรกในอ าเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนกระทัง่ปัจจุบนัมีโรงงานมากกว่า 23 แห่งทัว่ประเทศท่ีด าเนินการแปรรูปสับปะรด
กระป๋องเพื่อการส่งออก อีกทั้ง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดมากท่ีสุดในประเทศอีกดว้ย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                    
ตลอดโซ่การผลิตสับปะรดกระป๋องของ บริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั และประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้
ของการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวดว้ย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard  

(2) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกขอ้ก าหนด
หรือนโยบายต่างๆ เพ่ือลดค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ากการผลิตสับปะรดกระป๋องเพ่ือน าไปสู่การจดัการโซ่อุปทานสีเขียว 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) 

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ (Carbon Footprint of Product) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย
ออกมาจากผลิตภณัฑแ์ต่ละหน่วยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบ
ช้ินส่วน การใช้งานและการจัดการซากผลิตภณัฑ์หลงัใช้งาน โดยค านวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบว่าตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑมี์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูป
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาปริมาณเท่าใด นอกจากน้ีการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในผลิตภณัฑ์ยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคทราบขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภค
ไดพิ้จารณาประกอบในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 2)                    
โดยการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นในผลิตภณัฑ์นั้นจะถูกท าการตรวจวดัและ
บนัทึกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในขั้นตอนต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ (Carbon Trust, 2010: 12) ขอ้มูล             
ท่ีตอ้งใชส้ าหรับประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบดว้ย ช่ือผลิตภณัฑ์ ขอบเขตกระบวนการผลิต วตัถุดิบ 
ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ทั้งน้ี ขอ้มูลทั้งหมดตอ้งไดรั้บการบนัทึกไวใ้นรูปแบบท่ี
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เหมาะสม ส าหรับใช้วิเคราะห์และทวนสอบไดอ้ีกอย่างน้อย 2 ปี หรือตลอดอายุของผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงฉลากนั้น          
อยูใ่นตลาด (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 9) 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management : 
GSCM)  การจดัการกรีนซัพพลายเชน คือการออกแบบและวางแผนวิธีด าเนินธุรกิจท่ีสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะ
โลกร้อนอนัเป็นสาเหตุของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ทั้งใน
ส่วนของการซ้ือหาวตัถุดิบ การคดัเลือกรูปแบบของสินคา้หรือบริการ การผลิตดว้ยเทคโนโลยีสะอาด การเคล่ือนยา้ย
จดัเก็บ และการขนส่งท่ีประหยดัพลงังาน ตลอดจนขั้นตอนการก าจดัของเสียดว้ยการน าสินคา้กลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่อีกคร้ัง หรือการฝังกลบ ซ่ึงจะส่งเสริมและเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจทั้งในส่วนของการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี 
รวมถึงสังคมให้การยอมรับ นอกจากน้ียงัสามารถช่วยลดตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินจ าเป็นต่างๆ ลง อนัเป็นความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและมุ่งสู่ธุรกิจท่ีมีความมัน่คงย ัง่ยืนในอนาคต (กอง โลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557) 

แบบประเมิน Green Supply Chain Logistics Management Scorecard กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้พฒันาขึ้นเพื่อใช้ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวขององค์กร                   
โดยกิจกรรมในโซ่อุปทานท่ีจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของการด าเนินงานในมุมมองด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม คือ กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดป้ระยุกต์กบั SCOR Model 
และไดก้ าหนดกระบวนการมาตรฐานในการจดัการโซ่อุปทานไว ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การจดัหา
แหล่งวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Delivery) และการส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (Return)  

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง 

เทคโนโลยีการผลิต 
รวมถึงการออกขอ้ก าหนด

หรือนโยบายต่างๆ 

บริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั 
หน่วยผลิตภณัฑ ์สับปะรดแว่นสีเหลืองเขม้                  
ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์
(Carbon Footprint of Product : CFP) 

1) ขอ้มูลการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ 
2) ขอ้มูลการผลิต 
3) ขอ้มูลการขนส่ง 

การประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้ของการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวดว้ย Green 
Supply Chain Logistics Management Scorecard 

1) การวางแผน (Plan) 
2) การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ (Source) 
3) การผลิต (Make) 
4) การส่งมอบ (Delivery) 
5) การส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (Return) 

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง
ผลิตภณัฑ ์

ค่าศกัยภาพเบ้ืองตน้ของ
การบริหารจดัการ                  

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สีเขียว 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อหาปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ โดยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก
หน่วยงานภายในองคก์รทุกหน่วยท่ีอยู่ในขอบเขตงานวิจยัโดยวิธีสัมภาษณ์ รวมไปถึงคน้ควา้ หาวิธีการจากขอ้มูล
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถิติ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัต่างๆ และฐานขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทัว่ไป ผลท่ีไดค้ือ
วิธีการค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์สับปะรดกระป๋อง จากนั้น ท าการแปรผลการประเมิน                
วฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์และวิเคราะห์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ลดปริมาณ            
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ และการประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้
ของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว  โดยใช้ Green Supply Chain Logistics Management 
Scorecard เพื่อจดัท าแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มุ่งสู่โซ่อุปทานสีเขียว 
 4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 
 (1) ผูบ้ริหารและพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากัด อ าเภอปราณบุรี 
จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง และข้อมูลการประเมิน
ศกัยภาพเบ้ืองตน้ของการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว จ านวน 7 ราย  
 (2) เกษตรกรผู ้ปลูกสับปะรดท่ีเ ก่ียวข้องในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋องของบริษัท 
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั จ านวน 6 ราย เน่ืองจากบริษทัใชสั้บปะรดจากเกษตรกรท่ีมีการท าสัญญา
กนั (Contact farming) โดยท าสัญญากบักลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ ซ่ึงมีการใชสั้บปะรดจากกลุ่มเกษตรกรรายใหญใ่นปี 
พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งหมด 32 ราย และวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมมาจากวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชก้ฎ  
รากท่ีสองของจ านวนไร่สับปะรดตามขอ้ก าหนดเฉพาะของผลิตภณัฑ์ (Product Category Rule: PCR) (องค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2558) 
       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ค าถามการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินศักยภาพ                       
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขี ยว (Green Supply Chain Logistics Management Scorecard) ของ               
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์                           
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป โดยการศึกษาขอ้มูลจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีต่างๆ บทความเชิงวิชาการ และงานวิจัย         
ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั รวมถึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีจะท าการศึกษา 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของพ้ืนท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์สับปะรดกระป๋อง 
แนวคิดเก่ียวกบัคาร์บอนฟุตพร้ินท ์แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ          
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์                
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การผลิต การกระจายสินคา้ (ส้ินสุดท่ีหนา้โรงงาน) ตลอดจนการขนส่ง
ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอน ประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย 
จ ากดั เพื่อสอบถามขอ้มูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมการผลิต การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การเก็บรักษาวตัถุดิบ  
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ทรัพยากรท่ีใช ้พลงังานท่ีใช ้และของเสียท่ีเกิดขึ้น เพ่ือประกอบการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์การสัมภาษณ์เกษตรกร
ผูป้ลูกสับปะรดท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋องของบริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั 
เพื่อสอบถามข้อมูลการปลูกและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด ในเร่ืองพ้ืนท่ี
เพาะปลูก เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช ้สถานท่ีท่ีส่งไปจ าหน่าย การใช้และการผลิตวตัถุดิบ การใชพ้ลงังาน ปริมาณผลผลิต 
และการขนส่ง และ (3) การเก็บขอ้มูลการประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้ของการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                  
สีเขียวดว้ย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard ประกอบดว้ยการจดัการโซ่อุปทานในมุมมองดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทั้ง 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ 
(Delivery) และการส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (Return)  เพื่อวิเคราะห์และจดัท าแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อมุ่งสู่โซ่อุปทานสีเขียวต่อไป 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
โดยการพิจารณาปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยออกมาต่อ 1 หน่วยผลิตภณัฑ์ โดยใชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์สับปะรดกระป๋อง บริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั โดยก าหนดขอบเขตการประเมิน
แบบ Business to Business (B2B) อา้งอิงวิธีการประเมินจากคู่มือแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และขอ้ก าหนดเฉพาะของผลิตภณัฑ ์ท่ีเผยแพร่โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
 วิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง มีดังนี ้
 (1) การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดเป้าหมายการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์สับปะรดกระป๋อง 
แบบ Business to Business (B2B) ตั้งแต่ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การกระจายสินคา้ (ส้ินสุดท่ีหนา้
โรงงาน) ตลอดจนการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนของบริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ และก าหนดหน่วยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการศึกษา (Functional Unit) ของงานวิจัยน้ี คือ สับปะรดแว่น           
สีเหลืองเขม้ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋อง) เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีปริมาณการส่งออกมากท่ีสุด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ขอบเขตการเก็บขอ้มูลของผลิตภณัฑ์สับปะรดแว่นสีเหลืองเขม้ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ 
 

B2B 

ขนส่ง 

การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ 

การปลูกสับปะรด 

เตรียมดิน 

ดูแลก่อนเก็บเก่ียว 

เก็บเก่ียวผลผลิต 

น ้าเช่ือม ขนส่ง 

บรรจุภณัฑ ์
 

ขนส่ง 

กระบวนการผลิต 

รับ/ลา้ง/คดัเกรด 

ปอกเปลือก 

แต่ง/ลา้ง/สไลด์/ลา้ง/เลือก 

บรรจกุระป๋อง 

เติมน ้า/ไล่อากาศ/ปิดฝา 

กระบวนการผลิต 

COOKING/COOLING 
 จดัเก็บ 

ติดฉลาด/บรรจ ุ
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 (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีรายการส่ิงแวดล้อม 
 จดัท าบญัชีรายการเพื่อรวบรวมขอ้มูลปริมาณสารขาเขา้ สารขาออก ทรัพยากร และพลงังานในขั้นตอนต่าง  ๆ
ของกระบวนการ ทั้งขอ้มูลกระบวนการเพาะปลูก ขอ้มูลการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอน และขอ้มูลกระบวนการ
ผลิตสับปะรดกระป๋อง 
 (3) การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต 
 การประเมินผลกระทบเป็นการน าบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มมาท าการค านวณเพ่ือหาปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของผลิตภณัฑสั์บปะรดกระป๋อง โดยแสดงออกมาในรูปของหน่วยคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  แนวทางการ
ค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ไดอ้า้งอิงการค านวณตามหนงัสือ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์โดย
คณะกรรมการเทคนิคดา้นคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ (2554) ซ่ึงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์จะหาไดจ้ากการน า
ผลรวมของปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท ์(CO2 eq) ของแต่ละกระบวนการมารวมกนั โดยสามารถค านวณไดต้ามสมการต่อไปน้ี  
 

 
CFP คือ  ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์หรือปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภณัฑ์           

(หน่วย ผลิตภณัฑ/์กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)  
Ai     คือ  ปริมาณการใช้วตัถุดิบ พลงังาน หรือสารเคมีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม i  (หน่วยผลิตภณัฑ์/กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)  
EFi   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
 

 5. ผลการวิจัย 
 (1) ผลการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
 จากการศึกษาผลการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของสับปะรดแว่นสีเหลืองเข้มในน ้ าเช่ือมและ                
น ้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋อง) มีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ท่ากบั 394 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
โดยพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบมีค่าเท่ากบั 318.98 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เ ทียบเท่ า  คิด เ ป็นสัดส่วนร้อยละ 80.97 และในขั้ นตอนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเ รือนกระจก 74.97                                   
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.03 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด และในแต่ละ
กระบวนการในบริษทัพบว่าผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกระบวนการ COOKING - COOLING มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต รองลงมาคือการเติมน ้ าเช่ือมและ                     
น ้ าสับปะรด คิดเป็นร้อยละ 19.10 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต และการแต่ง/สไลด์/ลา้ง/เลือก 
คิดเป็นร้อยละ 17.90 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 

ตารางท่ี 1  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์สับปะรดแว่นสีเหลืองเขม้ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด ขนาด 
20 ออนซ์  

ช่วงวัฏจักรชีวิต 
การปล่อย GHG ของการได้มาและการใช้
ประโยชน์ วตัถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร 

(gCO2eq) 

การปล่อย GHG ของการขนส่ง 
วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร 

(gCO2eq) 

ผลรวม  
(gCO2eq) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

การไดม้าของวตัถุดิบ 309.00 9.98 318.98 80.97 
การผลิต 74.87 0.10 74.97 19.03 
รวม 383.87 10.08 393.95 100 

i iCFP A EF=   
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ภาพที่ 3 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑสั์บปะรดแว่นสีเหลืองเขม้ 
ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑสั์บปะรดแว่นสีเหลืองเขม้             
ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ 

 

(2) ผลการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริหารจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทานสีเขียว 
จากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในมุมมองดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

โดยใชแ้บบประเมิน Green Supply Chain Logistics Management Scorecard ไดผ้ลดงัแสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 ผลประเมินตามแบบ Green Supply Chain Logistics Management Scorecard 
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การเลือกแหล่งวตัถกุารเลือกแหลง่วตัถุดิบ

การขนส่งวตัถุดิบ
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การจดัการคลงัวตัถุดิบ

การขนยา้ยในกระบวนการผลิต

กระบวนการแปรรูป
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การส่ือสารในกระบวนการส่งคืนวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป

การขนส่งวตัถุดิบคืนผูส่้งมอบ

การขนส่งเพ่ือรับคืนสินคา้จากลกูคา้
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6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องสับปะรดแว่นสีเหลืองเขม้ในน ้าเช่ือมและน ้าสับปะรด 
ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋อง) และผลการประเมินศักยภาพเบ้ืองต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ                    
โซ่อุปทานสีเขียวด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard พบว่าบริษัทมีผลการประเมิน               
ในดา้น (1) กระบวนการวางแผนและการออกแบบผลิตภณัฑ์ (2) กระบวนการส่ังซ้ือและการส่ือสารค าส่ังซ้ือ                                   
และ (3) กระบวนการรับค าส่ังซ้ือและส่ือสารเร่ืองการส่งมอบ ท่ีไดค้ะแนนการประเมินต ่า ซ่ึงจากผลการศึกษา                  
ทั้ งการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และการประเมินศกัยภาพเบ้ืองต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ                  
โซ่อุปทานสีเขียวมีความสอดคลอ้งกนัในหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นการวางแผนและการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทั
ยงัไม่มีนโยบายในการก าหนดให้น าประเด็นเร่ืองผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมมาพิจารณาประกอบในขั้นตอน                    
การออกแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์พบว่าในกระบวนการไดม้าซ่ึงกระป๋องมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ิน
ในปริมาณสูง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ข้อเสนอแนะในการลดค่าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
จากผลการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์สับปะรดแว่นสีเหลืองเขม้ในน ้ าเช่ือมและ                   

น ้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋อง) จะเห็นไดว่้าการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบมีผลกระทบมากท่ีสุด ซ่ึงผลกระทบหลกั
มาจากการไดม้าของกระป๋องบรรจุสับปะรด ซ่ึงมีการร่วมมือกบัโรงงานผลิตกระป๋องเพื่อออกแบบหรือพฒันา               
ให้กระป๋องมีความหนาน้อยลงแต่ไม่กระทบกับคุณภาพ หรือลดปริมาณการใช้วตัถุดิบท่ีใช้ผลิตกระป๋องลง               
ก็จะช่วยให้ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทล์ดลงได ้ 

ส าหรับปัจจยัภายในกระบวนการผลิต การใชไ้อน ้ าเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมากท่ีสุด ควรมี
การปรับปรุงกระบวนการผลิตไอน ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือปรับมาใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นชีวมวล เน่ืองจากเป็น
เช้ือเพลิงท่ีปล่อยคาร์บอนต ่า ซ่ึงจะท าให้ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทล์ดลงได ้ 

(2) ข้อเสนอแนะในการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน           
สีเขียว 

ดา้นกระบวนการวางแผน : ในการวางแผนและการออกแบบผลิตภณัฑ์ : ควรมีการวางแผนใน              
การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากย่ิงขึ้น 

ดา้นการจดัซ้ือจดัหา : ในการวางแผนค าส่ังซ้ือและการส่ือสารแผนการผลิตค าส่ังซ้ือ เสนอให้เพ่ิม                  
การเก็บขอ้มูลผา่นระบบมากขึ้น และควรคดัเลือกจากผูส่้งมอบท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง ควรมีการส่งเสริมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกสัปปะรดอยา่งต่อเน่ือง  

ดา้นกระบวนการส่งมอบ : ควรมีการลดการใชว้สัดุส้ินเลืองในกระบวนการส่งมอบ เช่น ฟิลม์พนั
สินคา้ อาจเปล่ียนมาใชผ้า้ตาข่ายพนัพาเลทแทน เป็นตน้ 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรเพ่ิมเติมการศึกษาในเร่ืองการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑสั์บปะรดกระป๋อง  
(2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษทัท่ีท าการศึกษามีการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนกับ        

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อให้บริษทัสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ข้อไดเ้ปรียบ                 
ในตลาดและยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องคก์รไดอี้กดว้ย  
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http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ขายดีของกรณีศึกษา 

และน าเสนอแนวทางการส่ังสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยใชข้อ้มูลการขายปี 2560 – 2562 ของ 
สินคา้ขายดีประเภท Non-book กลุ่มสินคา้ท่ีระลึก-ฝากขายจ านวน 2 รายการ มาพยากรณ์ดว้ยเทคนิคการพยากรณ์ 
5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1. ค่าเฉล่ีย เคล่ือนท่ี (moving average) 2. หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั (weighted moving 
average ) 3. วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียล (simple exponential smoothing) 4. วิธีวิเคราะห์แบบถดถอย (simple 
linear regression analysis) และ 5. การปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลตามฤดูกาล (winter exponential smoothing 
adjusted) โดยการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนท่ีต ่าท่ีสุด เพื่อน าวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปใชส้ าหรับ
การพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต  

ผลการวิจยัพบว่า การพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพแนนเชียล (simple exponential smoothing) เป็น
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์ (MAD = 73.14) ค่าความความ
คลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (MSE = 8,842.03)  และค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE = 
81.61%) ต ่าสุดเม่ือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง 5 รูปแบบ 

 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์, ศูนยห์นงัสือ, คา้ปลีก 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to compare forecasting methods that were suitable for the best sellers 
of the case study. And offer guidelines for ordering products to meet the needs of customers By using the sales 
data of the year 2017 - 2019 of the bestsellers in the non-book category of souvenir-consignment products,                          
2 items were forecasted with 5 forecasting techniques: 1. moving average 2. Find the value Weighted moving 
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average 3. Simple exponential smoothing 4. Simple linear regression analysis and 5. Exponential smoothing. 
(Winter exponential smoothing adjusted) by comparing the lowest tolerances To apply the most suitable 
forecasting method for forecasting future needs. 

The research results were found that Forecasting with simple exponential smoothing is the most 
appropriate method. The mean absolute error of forecast (MAD = 73.14), mean square error (MSE = 8,842.03) 
and the mean absolute error percentage (MAPE = 81.61%) were lowest. 5 styles 
 
Keywords: Forecasting, Book center, Retail 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบนัร้านคา้หลายแห่งประสบปัญหาสินค้าขาดสต็อก หรือส่ังสินคา้มาเกินกว่าความตอ้งการของ

ลูกคา้การจดัการสินคา้คงคลงัมีความส าคญัต่อการจดัการดา้นโลจิสติกส์ธุรกิจคา้ปลีกในปัจจุบนัจะตอ้งเขา้ใจใน
พฤติกรรมของลูกคา้การขาดขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการจดัการความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นเหตุให้ไม่ทราบความ
ตอ้งการท าให้เสียโอกาสการขายและเกิดปัญหาในสินคา้ท่ีลูกคา้ไม่ต้องการ การพยากรณ์ความตอ้งการสินค้า
เพื่อให้ทราบความตอ้งการและรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมรวมถึงการจดัการดา้นกลยุทธ์จึงส าคญัส าหรับ
ธุรกิจน้ีการมุ่งเน้นเพื่อลูกค้าการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีจะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี มีอย่างทั่วถึง            
เป็นการบริการท่ีดีท่ี ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัมีความผนัผวนมากขึ้น 
 จุดแขง็ส าคญัอยา่งหน่ึงของทุกธุรกิจคือลูกคา้ การวางแผนธุรกิจท่ีค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกัและการบริการ
ต่าง ๆ ท่ีเน้นลูกค้าให้ดีท่ีสุด ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดท่ีจะสามารถวัดได้ และมักจะมี                         
การเช่ือมโยงจากการวางแผน จากการวางกลยทุธ์ดงันั้นการท่ีมีของขายท่ีเพียงพอเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะสามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ไดมี้การมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นส าคญั  

จากปัจจยัดงักล่าว ทั้งก าไร การจดัการสินคา้คงคลงั ความสามรถในการท าก าไร บางอย่างเป็นสินคา้ท่ี
ท าก าไรไดดี้แต่ไม่ไดมี้การวางแผนการพยากรณ์เพื่อบริหารจดัการสินคา้ต่อความตอ้งการในการขายก็จะท าให้เกิด
ปัญหาการขาดช่วงของสินคา้และพลาดโอกาสในการท าก าไรการวางแผนบริหารจดัการท่ีดีนอกจากจะท าให้เกิด
ความพอใจในสินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้แลว้ยงัเป็นช่องทางในการจดัการท ารายไดเ้พ่ือเชยเชยส่ิง
ท่ีขาดไปอีกช่องทางหน่ึง  จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยั การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
กรณีศึกษาศูนยห์นังสือมหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อตอ้งการหาวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ท่ีเหมาะสมกบั
สินคา้ โดยไดน้ าเอาสินคา้ในกลุ่มของท่ีระลึกฝากขายซ่ึงมีสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ขายดีเป็นอนัดบัแรกคือเส้ือโปโล 

 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลสินคา้ขาดสตอ็ค(เส้ือ) หน่วย : คร้ัง / เดือน 
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วิทยา สุหฤทด ารง (2549) ความสัมพนัธ์ในระยะยาวจะเป็นพ้ืนฐานการสร้างมูลค่าในระยะยาว การท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บประโยชน์ถือเป็นส่ิงท่ีจะสร้างคุณค่า (Value) และท าให้เกิดคุณค่าในมุมมองลูกคา้มองเห็นซ่ึงต่อไป
จะไดเ้ป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าไดใ้นระยะยาวท าให้สามารถทราบถึงแต่ละช่วงเวลาท่ีลูกค้าตอ้งการได้
อยา่งเหมาะสมของสินคา้นั้น 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อเลือกวิธีพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ขายดีของร้านกรณีศึกษา  
2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่ังสินคา้ให้พอดีกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพยากรณ์  หมายถึง (forecast) การคาดคะเนหรือท านายการเกิดเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ต่างๆ                     
ในอนาคต โดยการพยากรณ์จะท าการศึกษาแนวโน้มและรูปแบบการเกิดเหตุการณ์ตามข้อมูลในอดีตหรือใช้
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และดุลยพินิจของผูพ้ยากรณ์ในปัจจุบนัการพยากรณ์มกัจะน าไปใช้เก่ียวกบั   
การวางแผนอุปสงค ์(demand planning) หรือการพยากรณ์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain forecasting) ซ่ึงจะใชท้ั้ง
วิธีการพยากรณ์ทางสถิติและวิธีการส ารวจความคิดเห็น และการพยากรณ์มกัใชก้บัขอ้มูลอนุกรมเวลา เห็นไดว่้า
การพยากรณ์มีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการวางแผน และการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในทุกสาขาอาชีพ 
(นิภา นิรุตติกุล) 

ดงันั้นการพยากรณ์ คือ การคาดคะเน หรือท านายเหตุการณ์ในอนาคตจากขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั หรือ
ประสบการณ์ การพยากรณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ตั้งแต่สมยัโบราณมนุษยรู้์จกัการพยากรณ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
เช่น การพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ เพื่อการล่าสัตวแ์ละเพาะปลูก ปัจจุบนัการพยากรณ์ไดถู้กน ามาใชใ้นการตดัสินใจ
ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัส าหรับแต่ละคน จนถึงการด าเนินกิจกรรมในองค์การต่างๆการพยากรณ์จะให้ค่า
พยากรณ์ คือ จ านวนหรือปริมาณท่ีตอ้งการทราบในอนาคต ในธุรกิจค่าพยากรณ์ท่ีส าคญั คือ ปริมาณความตอ้งการ
สินคา้หรือบริการในอนาคตท่ีฝ่ายการตลาดจะท าการพยากรณ์ออกมาและฝ่ายผลิตจะน าไปใชใ้นการวางแผนการ
ผลิตต่อไป 

นิตยา วงศ์ระวัง  (2556) การจดัการคลงัสินคา้ผา้ท่ีเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมส่ิง พบว่า เน่ืองจากใน
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูงจึงจ าเป็นต้องแก้ไขจุดอ่อนท่ี  บริษัทมีอยู่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน             
การแข่งขนั ซ่ึงจุดอ่อนของบริษทัคือใชเ้พียงประสบการณ์การท างานเท่านั้น ไม่มีการน าเอาขอ้มูลการขายในอดีต
มาใชวิ้เคราะห์ทางดา้นสถิติ ท าให้ในบางเดือนโรงงานส่ังผลิตสินคา้มากเกินกว่าความตอ้งการจริงของลูกคา้ เพ่ือ
ใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินคา้ให้ไดใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด การแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการพยากรณ์การผลิตสินคา้ จึงท าการวิเคราะห์การหาปริมาณ
การผลิตสินคา้ให้มีระดบัเหมาะสม โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2553 จากบริษทัตวัอย่างน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ,การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
แบบถ่วงน ้ าหนกั,การพยากรณ์โดยวิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล , การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบแบบ
ดบัเบิลเอกซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์โดยวิธีวินเตอร์ เทคนิคการแยกส่วน เพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน                                 
การพยากรณ์และค านวณหาปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการจริง 
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ศิรภัค ธนชลนันท์ (2554) ศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ังซ้ือเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ 
กรณีศึกษาร้าน เอ็นเอสแอร์ เพ่ือให้มีปริมาณการส่ังซ้ือสินคา้ให้มีความเหมาะสม โดยการพยากรณ์การส่ังซ้ือ
สินค้าจากยอดีตและท าการหาจุดส่ังซ้ือใหม่ของสินค้า รวมถึงการก าหนดระดับของสินค้าคงคลงัส ารองให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต เน่ืองจากสินค้าของกิจการเป็นสินค้าท่ีมีฤดูกาล จึงใช้วิธีการ
พยากรณ์แบบปรับค่าตามฤดูกาล และใช้วิธีเอ๊กโปเนนเชียล หาค่าอลัฟ่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสุด พบว่า               
การพยากรณ์โดยใชวิ้ธีเอก็โปแนนเชียล ท่ีค่าอลัฟ่า 0.9 เป็นค่าพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุด 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลตามฤดูกาล (winter exponential smoothing adjusted) เ ป็นวิธี
พยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ขายดีของกรณีศึกษามากกว่าวิธีพยากรณ์อื่น 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภมูิ  

น าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมียอดการขายในอดีตของร้าน จากระบบการขายท่ีมีท่ีแต่ละเดือนมาท าการเรียบเรียง 
ขอ้มูล แลว้น า ขอ้มูลดิบมาแปลงเป็นขอ้มูลทางสถิติ ผูวิ้จยัจะใชข้อ้มูลยอดขายน า มาลงใน excel แยก ตามเวลาแต่
ละเดือน และแปลงเป็นค่าทางสถิติ การเลือกขอ้มูลเพื่อน ามาพยากรณ์ จากสินคา้ประเภท Non-book กลุ่มสินคา้ท่ี
ระลึก-ฝากขาย ท่ีมียอดขายสูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 1 กลุ่มสินคา้ประเภทเส้ือเลือก 2 แบบดงัน้ี 

เส้ือโปโล รหสัสินคา้ ช่ือผูผ้ลิต 
1.เส้ือแบบปักดา้นเดียว 1384024 บริษทั โทน่ี แฟบริค จ ากดั 
2.เส้ือแบบปักสองดา้น 6501019 บริษทั จีเอฟ แอดวานด ์โปรดกัส์ จ ากดั 

 
 
 
 

Process 
วิธีการพยากรณ์ 
5 รูปแบบและ

เปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณ์ 

Input 
ขอ้มูลการขาย
ยอ้นหลงั 3 ปี 

Out put 
ไดวิ้ธีการพยากรณ์ท่ี
มีความคลาดเคล่ือน

นอ้ยท่ีสุด 
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2. เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่างๆ  
ในขั้นตอนน้ีผูวิ้จยัท า การเลือกตวัแบบในการพยากรณ์ โดยน า แบบสมการทางสถิติ ท่ีได ้ผา่น

กระบวนการวิเคราะห์ มีวิธีในการพยากรณ์ ดงัน้ี 
ในขั้นตอนน้ีผู ้วิจัยท าการเลือกตัวแบบในการพยากรณ์  โดยน าแบบสมการทางสถิติ ท่ีได้ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ มีวิธีในการพยากรณ์ ดงัน้ี 
- วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average) 
โดยหาค่าเฉล่ียท่ีเปล่ียนไปก็คือ หาค่าเฉล่ียของหลาย ๆ ค่า ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัจึงเป็นความถ่ีท่ีใช้

ประโยชน์ในการขายสินคา้รายการต่าง ๆ ตามช่วงเวลาส้ัน 3 เดือน ก็จะมีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ การกระท า
เช่นน้ีขอ้มูลจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเคล่ือนไหวในระยะส้ัน ๆ การค านวณจะไดด้งัสมการดงัน้ี 

 

1tŶ +  = 
q

)YYYY( 1qt2t1tt +−−− ++++ 
 

- วิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั (Weighted Moving Average) 
เทคนิคค่าถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั จะมีการให้น ้ าหนกัขอ้มูลในอดีตไม่ เท่ากนั  โดยให้มี

น ้าหนกัเป็น W1 W2 W3 ซ่ึงผลรวมของน ้าหนกัท่ีให้จะตอ้งมีค่าเท่ากบั 1[∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1 = 1]  

Ft+1 = W1 Xt + W1 Xt-1 + … + Wn Xt-n+1 
จะเห็นว่า การถ่วงน ้ าหนักขอ้มูลล่าสุดมากกว่าขอ้มูลเก่าๆในอดีตน้ี ท าให้ WMA เคล่ือนไหวได้

รวดเร็วใกลเ้คียงกบัราคาปัจจุบนัมากขึ้น 
- วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลอยา่งง่าย (Simple exponential smoothing) 
การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเร่ิมตน้ค่าเดียวและถ่วงน ้ าหนกัโดย ท่ีมีค่า 

α อยูท่ี่ 0.3 ค่าเฉล่ียเอก็ซ์โปแนนเชียล 
(Ft) = Ft-1 + a(At-1 – Ft-1) หรือ = a+ At-1 (1 -a) Ft-1 

จะก าหนดใหค้่าพยากรณ์ค่าแรกเท่ากบัค่าจริงของช่วงเวลาก่อนหนา้นั้น 1 ช่วง (ซ่ึงก็คือการใช้
หลกัการเดียวกบัการพยากรณ์อย่างง่ายนัน่เอง) จะเห็นไดว่้าการหาค่าเฉล่ียเอก็ซ์โปเนนเชียลใชข้อ้มูลนอ้ยกว่า และ
ไดค้่าพยากรณ์เร็วกว่าการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี แต่ไดค้่าพยากรณ์ท่ีแม่นย  าเท่ากบัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีถ่วงน ้าหนกั 

- วิธีวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม 

(Y) สมการถดถอยอยูใ่นรูปเส้นตรง คือ 
Y^ =  a + bX 

1. ค านวณค่า Sum of Square ของตวัแปร 

Sxx =  ∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)
2

𝑛
 

Syy =  ∑ 𝑦𝑖
2 −

(∑ 𝑦𝑖)
2

𝑛
 

Sxy = ∑ 𝑥𝑦 −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
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การวิเคราะห์ Simple Linear Regression มีขั้นตอนดงัน้ี 
2. ค านวณค่าของ a และ b ดงัน้ี เรียกว่า Regression Coefficient 

b = 
∑ 𝑥𝑦−

∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛

∑ 𝑥2− 
(∑ 𝑥)2

𝑛

 

a = �̅� − 𝑏�̅� 
- การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มและฤดูกาลตามวิธีของ Winters (Exponential smoothing 

Adjusted for Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model)  
กรณีท่ีแบบจ าลองมีฤดูกาลเขา้มาเก่ียวขอ้งนั้นการใช้วิธีการตามแบบของ Holt อาจจะท าให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดได ้ดงันั้น Winters จึงไดข้ยายแบบจ าลองของ Holt เพ่ิมเติมเพ่ือลดความผิดพลาดในการพยากรณ์โดย
การสร้างแบบจ าลองแบบใหม่  ท่ี เ รียกว่า three-parameter linear and seasonal exponential smoothing model 

Winters ซ่ึงเพิ่มสมการใหม่เขา้ไปเพื่อประมาณการฤดูกาล โดยจะเน้นดชันีฤดูกาล ( tY /L t ) การท่ีใชค้่า tL  

ไปหาร tY  เพื่อตอ้งการแสดงผลท่ีเป็นค่าดชันีมากกว่าจะแสดงค่าสัมบูรณ์ (Absolute terms) จึงปรับดชันีฤดูกาล
ช่วงเวลา t-s และน าไปหาค่าเฉล่ีย  

3. ทดสอบความแม่นย าของวธิีการพยากรณ์และเปรียบเทียบค่า 
 การวดัความคลาดเคล่ือนของค่าจริงและค่าท่ีพยากรณ์ไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ หรือจ านวนขอ้มูล
ต่างๆ จะพจิารณาจากการท่ีค่าจริงใกลเ้คียงค่าพยากรณ์ท่ีสุด หรือท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ยอมเป็น
ค่าท่ีเหมาะสมกบัการใชพ้ยากรณ์ให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแมน่ย  า การวดัความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์มี 3 วิธี ไดแ้ก่ 

- Mean Absolute Deviation (MAD) = ค่า MAD ย่ิงนอ้ย หมายถึง การพยากรณ์ย่ิงแมนย  า 
MAD เป็นการวดัค่าความผิดพลาดสมบูรณ์เฉล่ียของการพยากรณ์ ซ่ึงจะมีประโยชน์มากส าหรับส าหรับการ
วิเคราะห์ท่ีตอ้งการวดัความผิดพลาดในหน่วยเดียวกนักบัขอ้มูลอนุกรมเวลา 
 

MAD = ∑(ค่าท่ีเกิดขึ้นจริง – ค่าพยากรณ์) 
n 

- Mean Squared Error (MSE) = ค่า MSE ย่ิงนอ้ย หมายถึง การพยากรณ์ย่ิงแมนย  า 
สามารถค านวณค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์ ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างการ

พยากรณ์ และค่าการสังเกต n ก าลงัสอง มีสูตรดงัน้ี 
 

MSE = ∑(ค่าความคลาดเคล่ือน)2 
n 

- Mean Absolute Percent Error (MAPE) =ค่า MAPE ย่ิงนอ้ย หมายถึงการพยากรณ์ย่ิงแมนย  า 
MAPE ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากน าค่าความผิดพลาดท่ีแทจ้ริงในแต่ละช่วงเวลาหารดว้ยขอ้มูลจริงใน

ช่วงเวลานั้น และเฉล่ียความผิดพลาดท่ีแทจ้ริงเป็นร้อยละ ซ่ึงมีรูปแบบสมการในการพิจารณาดงัน้ี 
 

MAPE = ∑(ค่าท่ีเกิดขึ้นจริง – คา่พยากรณ์)x100% 
ค่าท่ีเกิดขึ้นจริง 

n 
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4. ก าหนดแนวทางการส่ังสินค้า โดยเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุดเพื่อใชส้ าหรับ
พยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต และเป็นแนวทางส่ังสินคา้ให้พอดีกบัความตอ้งการของลูกคา้  

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผูวิ้จยัน าขอ้มูลยอดขายสินคา้ในอดีต (ปี 2560 – 2562) มาท าการพยากรณ์ โดยใชเ้คร่ืองมือช่วยในการ

วิเคราะหท์างสถิติ คือโปรแกรม Excel เพื่อเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กบัขอ้มูลจริง รวมถึงการเปรียบเทียบวิธีการ
พยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด 

 

5. ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด พบว่า  

การพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียล (simple exponential smoothing) เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์ (MAD = 73.14) ค่าความความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย                  
(MSE = 8,842.03)  และค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE = 81.61%) ต ่าสุดเม่ือเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณ์ทั้ง 5 รูปแบบ ดงัแสดงในตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบความแม่นย  าของการพยากรณ์ 
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6. สรุปผลการวิจัย  

จากการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการของผูรั้บบริการด้วยรูปแบบการพยากรณ์ทั้ง 5 วิธี
พบว่าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือวิธี การพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing) 
เน่ืองจากให้ค่าความคลาดเคล่ือนใกลค้วามเป็นจริงมากท่ีสุด ส่งผลให้ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัศรีปทุมส่ังสินคา้
ไดพ้อดีกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในปริมาณท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิรภคั ธนชลนนัท์ (2554) โดยใช้
วิธีเอ็กโปแนนเชียล ซ่ึงเป็นค่าพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุดในศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ังซ้ือเพ่ือ
การแข่งขนัทางธุรกิจ กรณีศึกษาร้าน เอน็เอสแอร์ และจากการศึกษาไอวาน สวีตนัคอฟ (Svetunkov, 2016) พบว่า
การพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลเป็นวิธีการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดในทางปฏิบติั โดยอาจแตกต่างกนัไปตามรูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบลกัษณะขอ้มูลรวมถึงความผนัผวน
ของฤดูกาล 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) จากการวิจยัน้ีสามารถน าวิธีน้ีไปใชก้บัสินคา้ประเภทอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนัท่ีมีความส าคญั
เน่ืองจากเช่นสถาบนัการศึกษามีการแบ่งภาคเรียน หรือลกัษณะธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีช่วงความแตกต่างของลกัษณะ
สินคา้ซ่ึงจะมีลกัษณะขอ้มูลเป็นแบบฤดูกาล 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) จากการวิจยัน้ีสามารถน าวิธีน้ีไปใชก้บัสินคา้ประเภทอ่ืนท่ีมีในลกัษณะเดียวกนั 
(2) การพยากรณ์เป็นเพียงวิธีการหน่ึงในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดการส่ังซ้ือในปริมาณ

ท่ีเหมาะสมท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุดเพื่อใชส้ าหรับพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต และเป็นแนวทางส่ัง
สินคา้ให้พอดีกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นจึงควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ช่วงเวลาการน าส่ง
สินคา้ ( Lead Time) การจดัการผูข้าย (Supplier) การจ าแนกสินคา้ตามขนาด และสี (SKU) ท่ีเหมาะสม และการ
สร้างกลยทุธ์ในภาพรวม 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษา องคป์ระกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ
ของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) เพื่อเสนอผลการ
ด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ขา้มแดน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในประเทศไทยจ านวน 
300 บริษทัโดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจยัในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV  2) เพื่อศึกษาผลการด าเนินธุรกิจของผู ้
ให้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการตดัสินใจ
ลงทุนและผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในประกอบดว้ยด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ดา้นทกัษะ
ความสามารถและดา้นค่านิยมร่วม และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นกฎหมาย ส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV 
 
ค าส าคัญ:  สภาพแวดลอ้มภายใน, สภาพแวดลอ้มภายนอก, ผลการด าเนินธุรกิจ, ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ 
 ขา้มแดน, กลุ่มประเทศ CLMV, แนวคิดเชิงดุลยภาพ 
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ABSTRACT 
 This article presents data collection and analysis for study. Elements Affecting the Business Operation 
of the International Freight Forwarders in Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV) to recommend the 
results of the cross-border freight business The sample group was used for 300 cross-border freight carriers in 
Thailand. The objective of this research was to study factors 1) to study the factors of decision-making factors 

affecting the business operations of international freight in CLMV 2) to study the business performance of the 

affecting the business operations of international freight in CLMV 3) to study the relationship between the 
investment decision factors and the business performance of the affecting the business operations of international 

freight in CLMV using statistical analysis data including percentage, mean, standard deviation. Statistics, 
comparison of variables, and one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 
 The results showed that internal environmental factors consisted of strategic and strategic aspects. The 
company also provides social, technological, environmental and legal aspects. The results of the operation of the 
cross-border shipping carrier in the CLMV. 
  
Keywords: Internal Environment, External Environment, Business Performance, International Freight 

Forwarder, CLMV Countries, Equilibrium Concept, Balance Scorecard 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัในประเทศในแถบอาเซียนเร่ิมมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการ
รวมตวักนัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยงัเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงซ่ึงนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมียนมาและเวียดนาม หรือท่ีเรียกกันว่ ากลุ่มประเทศ CLMV 
(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดมี้แผนงานและกรอบความตกลงดา้น
การคา้และโลจิสติกส์โดยกรอบความตกลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 1) แผนแม่บทการเช่ือมโยงอาเซียน 2) แผนงาน
การพฒันาการรวมกลุ่มบริการ 3) การเปิดตลาดภายใตก้รอบความตกลงว่าดว้ยบริการอาเซียน 4) กรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนและการขนส่งสินค้าข้ามแดน 5) แผนงานพฒันาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น ้ าโขง (Greater Mekong Subregion) (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา , 2561) และ
นอกเหนือจากแผนงานและกรอบความตกลงอาเซียนดงักล่าว สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ก าหนดเป้าหมาย ด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ                 
การพฒันาประกอบด้วย (1) ประเทศไทยมีบทบาทหลกั ในภูมิภาคทั้งดา้นโลจิสติกส์ การคา้ การบริการ และ                
การลงทุน (2) ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจาย ความเจริญในภูมิภาค เอเชียกลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค                 
(3) ระบบห่วงโซ่คุณค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาเซียนมีความเช่ือมโยงกนัเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ืองโดยมีแนวทางการพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคม ภายใตค้วาม
ร่วมมือระดบัอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของจุดเนน้และประเด็นพฒันาหลกั ในขอ้ 2.2.17 การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เขม้ขน้และส่งผลต่อการพฒันาอย่างเต็มท่ี โดยในระยะเวลา  5  ปีต่อจากน้ีไปจะ
มุ่งเน้นการผลกัดันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
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ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนท่ีเช่ือมโยงระหว่างประเทศรวมทั้งการผลกัดันการลดการใช้มาตรการท่ีไม่ใช่
มาตรการทางภาษีในการกีดกนัการคา้การลงทุนระหว่างกนัควบคู่กบัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ี
ตอ้งเช่ือมโยงเครือข่าย ภายในประเทศและต่อเช่ือมกบัประเทศเพื่อนบา้นและการเตรียมความพร้อมให้ ประเทศ
ไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวนัตกและตะวนัออกของภูมิภาคเอเชีย (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564) จากความส าคญัของการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินคา้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงตดัสินใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบั“องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้
ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV” โดยวิเคราะห์และภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส าหรับพ้ืนท่ี
ท่ีก าลงัจะเขา้ไปด าเนินงานธุรกิจเพื่อท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีใหม่และจะตอ้งคิดวางแผน
เพื่อหาประโยชน์ส าหรับการท่ีจะเขา้ไปเปิดตลาดใหม่ในพ้ืนท่ียงัไม่ท าเคยธุรกิจมาก่อน (เอกกมล เอี่ยมศรี, 2555) 
และศึกษาผลการด าเนินธุรกิจโดยการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดน
ในกลุ่มประเทศ CLMV การวิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัทโดยใช้แนวคิดทางการบริหาร  (McKinsey ’s 7S 
Framework)และเพื่อพฒันาผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถเขา้ไปแข่งขนักบั
ตลาดต่างประเทศโดยการใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวคิดท่ีถูกพฒันาขึ้นเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการวดัผลกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจไดอ้ย่าง
ชดัเจนและรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่ง
สินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV 
 2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธข์องปัจจยัในการตดัสินใจลงทนุและผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่ง
สินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV     
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard : BSC)  
 นภดล ร่มโพธ์ิ และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2552) กล่าวว่า Balance Scorecard เป็น แนวคิดท่ีเกิดจาก Professor 
Robert Kaplan อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั Havard และท่ีปรึกษา ทางดา้นการจดัการ Dr.David Norton ไดริ้เร่ิมและ
พฒันาBalance Scorecard ตั้งแต่ปี 1990 เป็น ตน้มา ต่อมาในปี 1992 แนวคิด Balance Scorecard ไดล้งตีพิมพใ์น
วารสาร Havard Business Review และไดใ้ห้ค  านิยามของ Balance Scorecard ว่าเป็นเคร่ืองมือในดา้นการบริหาร
องคก์ร ท าให้องคก์รขบัเคล่ือนกลยุทธ์ และเป็นเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบติังานท่ีนิยมใช้กนัมากในปัจจุบนั 
Balanced Scorecard (BSC) คือเป็นการวดัผลการปฏิบัติงานการ ด าเนินการขององค์กร โดยมีการปรับแปลง
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีองค์กรวางไวม้าก าหนดกรอบให้ คณะผูบ้ริหารให้เป็นวตัถุประสงค์และการวดัผล                     
การปฏิบติังานซ่ึงก าหนดกรอบเป็นมุมมอง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายในและ                                
ด้านการเรียนรู้และการพฒันาจัดท าเป็น ตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) แต่ละมุมมองจะต้องก าหนด
รายละเอียดให้ลึกลงไปอีก 4 รายการ ไดแ้ก่วตัถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) การริเร่ิม (Initiatives) 
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และการวดั (Measures) เพื่อใชเ้ป็นขอบเขตการบริหารจดัการในองคก์รและประเมินผลการท างานท่ีต่อเน่ืองและ
สัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ขององคก์ร       
 3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ (PEST Analysis) 
 PEST Analysis คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ “ภาพรวม”ของ
สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะเขา้ไปด าเนินงานดา้นธุรกิจและคิดเก่ียวกบัโอกาสและภยัคุกคามท่ีอยู่ภายใน
พ้ืนท่ีธุรกิจใหม่ คุณจะตอ้งท าการคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของคุณในพ้ืนท่ี
ใหม่ และคุณจะตอ้งคิดวางแผนเพื่อหา ประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภยัคุกคามลงให้ได ้โดยปัจจยัภายนอก
ในระดบักวา้งมีผลกระทบทางออ้มโดยตรงประกอบดว้ย 1.ปัจจยัทางการเมือง (Political) 2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
(Economic) 3. ปัจจยัทางสังคม (Social) 4. ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technological) 5. ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal)              
6.ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental)  
 3.3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแบบ 7S       
 การบ ริหารงานแบบ 7S เ ป็นแนวคิด ท่ี  Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips ได้มี                               
การน าเสนอขึ้นมาในปี ค.ศ. 1980 โดยมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีส าคญัต่อการบริหารงานภายใน องคก์ร 7 ประการ คือ 
(1) กลยุทธ์ (2) โครงสร้าง (3) ระบบ (4) ค่านิยมร่วมกนั (5) สไตล ์(6) พนกังาน (7) ทกัษะ ซ่ึงจะส่งผลท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรทั้งระบบ เพราะสามารถน าไปสู่การประเมินผลประสิทธิภาพใน                
การบริหารองคก์ร   

 3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        
 มธุรดา สมยักุล (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาเศรษกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษา
ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวดัสระแก้ว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
อุปสรรคของการค้าชายแดนและเพื่อศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดน ไทย- กมัพูชา โดยตวัแปรท่ี
ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้ประชาคมอาเซียนได้แก่ กลยุทธ์ 
โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ การจดัการ บุคลากร ทกัษะ ค่านิยมร่วม และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก
ภายใต้ประชาคมอาเซียนได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและ
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการคา้ของตลาด
มิตรภาพชายแดนไทย-กมัพูชา สรุปจากการท าการคา้ไดอ้ยา่งปกติและปัจจยัดา้นกฎหมายนั้นมีขอ้ขดัขอ้งในเร่ือง
ของระเบียบในเร่ืองของระเบียบวิธีการทางด่านศุลกากรในการเขา้ออกสินคา้ และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจส่งผลดา้น
บวกต่อการเขา้สู่ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มากขึ้น และปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมทางดา้นสังคมของประชาคม
อาเซียน ประเทศอื่นๆในอาเซียนได้เปรียบเร่ืองของภาษาจึงท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้า ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจติดต่อส่ือสารกนัง่ายขึ้นถือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพทางการค้าและเพ่ิมช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายไดม้ากขึ้น   

 ศิริญา ตงันฤมิตร (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมการวิเคราะห์โดยการใช้ขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มองค์การ (PESTEL Analysis) และความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีวดัจากการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารแบบสมดุล  (BSC) จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัองคก์าร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ี โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัสูงปัจจยัสภาพแวดลอ้มองคก์าร โดยเฉพาะการด าเนิน
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ธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การปรับตวัของธุรกิจ    
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมผูป้ระกอบการต้องท าความเข้าใจเพื่อท่ีจะได้ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ   
       

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
1. ขอ้มูลดา้นลกัษณะของกิจการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าข้าม

แดนในกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีต่างกนั 
2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่ม

ประเทศ CLMV ท่ีต่างกนั 
3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนใน

กลุ่มประเทศ CLMV ท่ีต่างกนั 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดน 

ในกลุ่มประเทศ CLMV 
 

ดา้นการเงิน (Financial Perspective) 
ดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร (Learning and 
Growth Perspective) 
 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (7S Mckinsey ) 
กลยทุธ์และยุทธศาสตร์(Strategy) 
โครงสร้าง (Structure)  
ระบบ (System)  
รูปแบบการบริหาร(Style)  
บุคลากร(Staff)  
ทกัษะ ความสามารถ (Skill)  
ค่านิยมร่วม (Shared values)  

(Robert Waterman,Tom Peter, Julien Phillips, 1980) 
 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (PESTEL Analysis) 
ดา้นการเมือง(Political) 
ดา้นเศรษฐกิจ(Economic) 
ดา้นสังคม(Social) 
ดา้นเทคโนโลยี (Technological) 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental) 
ดา้นกฎหมาย (Legal) 

 

    ขอ้มูลลกัษณะของกิจการ 
อายขุองกิจการ 
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
การมีวิสัยทศัน์ขององคก์ร 
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6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 แบบแผนการวิจยั  
การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
6.2 ประชากรและตวัอยา่ง  
ประชากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในประเทศ CLMV ท่ีจดทะเบียนกับส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ปี 2563 จ านวน 1,277 บริษทัโดยขนาดตวัอย่างสามารถค านวณ         
ได้จากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือน            
ร้อยละ 5  (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา2549) จากผลค านวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 300 บริษทั  

 6.3 เคร่ืองมือวิจยั 
1) น าปัจจยัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและผลการด าเนินธุรกิจ 17 ดา้นไปท า

การสร้างแบบสอบถามและน าไปตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
2) น าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มทดลอง 
3) การจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ภายหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามท่ีไดผ้่าน

การหาคุณภาพของแบบสอบถามจากการ (Try Out) และน าเสนอต่อท่ีปรึกษาแลว้ ขั้นสุดทา้ยจะมาถึงขั้นของการ
จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์น าไปใชจ้ริง       

4) แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็น เคร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรอง และขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจขนส่งสินคา้ขา้มแดนโดยแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการวิเคราะห์ปัจจยัวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองคก์ร และแนวคิดเชิงดุลยภาพ     

6.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล      
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เ ป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยท าการแจก 
แบบสอบถามออนไลน์ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีกลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย อีกทั้งยงัเป็นการลดระยะเวลา
และประหยดัค่าใชจ้่ายในการเก็บขอ้มูล   

6.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล      
6.1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ    
  6.2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในและผล 
การด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้แบบค่าเฉล่ียและค่า                    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

 6.3) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่การวิเคราะห์การมีวิสัยทศัน์ขององค์การจะใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตัว 
(Independent-Samples T-Test)      
  6.4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV แตกต่างกนัหรือไม่  
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6.5) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแประอิสระซ่ึงก็คือปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร
ปัจจยักบัตวัแปรตาม คือ แนวคิดเชิงดุลยภาพ        

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 องคป์ระกอบของปัจจยัในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการด าเนิน

ธุรกิจของผู ้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMVในส่วนน้ีจะแสดงผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน   

  
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในดา้นทกัษะและความสามารถโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์และยุทธ์ศาสตร์ ดา้นโครงสร้างองคก์ร 
ดา้นรูปแบบการบริหาร ดา้นระบบการปฏิบติังาน ดา้นการบริหารบุคคลกร และดา้นค่านิยมร่วมตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
โดยเรียงอันดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นกฎหมายและดา้นส่ิงแวดลอ้มตามล าดบั 
 

ขอ้ท่ี การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน X S.D. ระดบัความเห็น 

1. ดา้นกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ 4.295 0.611 มาก 
2. ดา้นโครงสร้างองคก์ร 4.288 0.669 มาก 
3. ดา้นระบบการปฏิบติังาน 4.259 0.651 มาก 
4. ดา้นการบริหารบุคลากร 4.236 0.637 มาก 
5. ดา้นรูปแบบการบริหาร 4.272 0.630 มาก 
6. ดา้นทกัษะและความสามารถ 4.312 0.657 มาก 
7. ดา้นค่านิยมร่วม 4.165 0.620 มาก 

ขอ้ท่ี การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก X S.D. ระดบัความเห็น 

1. ดา้นการเมือง 4.295 0.611 มาก 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 4.271 0.588 มาก 
3. ดา้นสังคมและวฒันธรรม 4.213 0.661 มาก 
4. ดา้นกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 4.258 0.589 มาก 
5. ดา้นกฎหมาย 4.211 0.596 มาก 
6. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4.176 0.644 มาก 
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 ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้ม
แดนในกลุ่มประเทศ CLMV 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อผลการด าเนินธุรกิจ 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินธุรกิจดา้นกระบวนการภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
 ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการตดัสินใจลงทุนและ
ผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV และทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ขอ้มูลการมีวิสัยทศัน์ขององคก์าร เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการใช ้(Independent- 
 Samples T Test) 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

การมีวิสัยทศัน์ขององคก์ร .331 .565 1.344 312 .180 .15381 

  
 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า T-test = 1.344 และค่า Sig = 0.180 (2-tailed)/2 = 0.09  
ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นสรุปไดว่้าการมีวิสัยทศัน์ขององคก์รส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้ขา้มแดน
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
  
ตารางท่ี 5  แสดงการทดสอบความแตกต่างของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV  
 โดยจ าแนกตามดา้นอายขุองกิจการ โดยใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 1.247 3 .416 1.102 .349 
ภายในกลุ่ม 116.952 297 .377     
รวม 118.199 300       

 
 จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของผู ้ผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าขา้มแดนในกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยจ าแนกตามด้านกิจการมีค่าSig เท่ากับ 0.349 ซ่ึงมากกว่า 0.05 พบว่าผู ้ประกอบการธุรกิจของ                            
ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีมีอายุกิจการต่างกนั ส่งผลต่อผลประกอบธุรกิจขนส่ง
สินคา้ขา้มแดนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ขอ้ท่ี การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก X S.D. ระดบัความเห็น 

1. ดา้นการเงิน 4.101 0.696 มาก 
2. ดา้นลูกคา้ 4.066 0.692 มาก 
3. ดา้นกระบวนการภายใน 4.106 0.708 มาก 
4. ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 4.098 0.690 มาก 
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ตารางท่ี 6  แสดงการทดสอบความแตกต่างของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV 
 โดยจ าแนกตามดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  
 ANOVA) 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม .209 3 .070 .183 .908 
ภายในกลุ่ม 117.990 297 .381     
รวม 118.199 300       

 
 จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยจ าแนกตามดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนมีค่า Sig เท่ากบั 0.908 ซ่ึงมากกว่า 0.05 พบว่าผูป้ระกอบการ
ธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (CLMV) ท่ีมีการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนต่างกนั
ส่งผลต่อผลประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ขา้มแดนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ    
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ดว้ยวิธี Enter ไดผ้ลดงัตารางท่ี 7  
 

ตารางท่ี 7  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดน 
 ในกลุ่มประเทศ CLMV 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .661a .437 .424 .46619 
a. Predictors: (Constant), ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) .715 .238   3.010 .003 

กลยทุธ์และยทุธศาสตร์ (𝑥1) .198 .062 .197 3.193 .002 
ทกัษะ ความสามารถ (𝑥2) .243 .062 .260 3.907 .000 

ค่านิยมร่วม (𝑥3) .292 .059 .295 4.952 .000 
a. Dependent Variable: ผลการด าเนินธุรกิจ  

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ R2 = 0.437 (43.7%) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ

Y = 0.295 (ค่านิยมร่วม)+0.260 (ดา้นทกัษะความสามารถ)+ 0.197 (ดา้นกลยทุธ์และยทุธศาสตร์)  
Y = 0.295 (x1) + 0.260 (x2) + 0.197 (x3) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z =  0.292 (ค่านิยมร่วม)+0.243 (ดา้นทกัษะความสามารถ)+ 0.198 (ดา้นกลยทุธ์และยทุธศาสตร์)  
Z = 0.292  (Z1) +0.243 (Z2) + 0.198 (Z3)  
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 จากสมการปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในประกอบดว้ยกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ทกัษะความสามารถและ
ค่านิยมร่วม ร่วมกนัพยากรณ์ ตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ด้วยการวิเคราะห์การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) ดว้ยวิธี Enter ไดผ้ลดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดน 
 ในกลุ่มประเทศ CLMVส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่ม 
 ประเทศ CLMV 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .707a .500 .491 .43856 

a. Predictors: (Constant), ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) .549 .223   2.458 .015 

ดา้นสังคม (𝑥1) .145 .051 .156 2.836 .005 
ดา้นเทคโนโลย ี(𝑥2) .178 .061 .170 2.913 .004 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (𝑥3) .193 .066 .188 2.911 .004 
ดา้นกฎหมาย (x4) .311 .051 .326 6.059 .000 
a. Dependent Variable: ผลการด าเนินธุรกิจ 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่  R2 = 0.500 (50%) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน

ดิบY = 0.326 (ดา้นกฎหมาย)+0.188 (ดา้นสภาพแวดลอ้ม)+0.170 (ดา้นเทคโนโลยี) +0.156 (ดา้นสังคม) 
Y = 0.326 (x1) + 0.188 (x2) + 0.170 (x3) + 0.156 (x4)  สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.311 (ดา้นกฎหมาย)+0.193 (ดา้นสภาพแวดลอ้ม)+0.178 (ดา้นเทคโนโลยี) +0. 145 (ดา้นสังคม) 
Z = 0.311 (Z1) + 0.193 (Z2) + 0.178 (Z3) + 0.178 (Z4) 
 จากสมการปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสภาพแวดลอ้ม
และดา้นกฎหมาย ร่วมกนัพยากรณ์ ตวัแปรตามคือ ผลการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนใน
กลุ่มประเทศ CLMV 
 

8. อภิปรายผล  
8.1 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะของกิจการท่ี ประกอบดว้ย อายุของกิจการ การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน การมีวิสัยทศัน์ขององคก์รแตกต่างกนัส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนใน
กลุ่มประเทศ CLMV  ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นของอายุกิจการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ              
ผู ้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่แตกต่างกันท่ีรดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                                      



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1035 

ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ไม่แตกต่างกันท่ีรดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05  และด้านการมีวิสัยทศัน์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ                
การด าเนินธุรกิจผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริญา ตงันฤมิตร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมของดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์พบว่า
ผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05   
 8.2 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจ
ของผู ้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ  CLMV สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี                           
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.261 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มธุรดา 
สมัยกุล (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพแดน                
ไทย - กัมพูชา จังหวดัสระแก้ว พบว่าภาพรวมของค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.550 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกบั                     
อศักร ปานเพชร (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ  SMEs ไทย ในการเขา้สู่ตลาด ของกลุ่ม
ประเทศ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม พบว่าภาพรวมของค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.440 อยู่ในระดบัมากส าหรับปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV           
ท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นทกัษะความสามารถ และดา้นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ตามล าดบัการท่ี
บริษทัจะประสบความส าเร็จดา้นของผลประกอบการนั้นตอ้งมีผูน้ าท่ีดีสามารถบริหารจัดการ ตั้งแต่การวาง
แผนการด าเนินงาน การก าหนดวิสัยทศัอย่างชดัเจนและวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อถ่ายทอดให้ตรง
ตามเป้าหมายของการปฏิบติังานให้เท่าทนัสถานการณ์ได้ รวมถึงการส่งเสริมให้กบัพนักงานส าหรับการตอบ
แทนความทุ่มเทความเสียสละต่อผลประกอบธุรกิจของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 8.3  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อผลการด าเ นิน
ธุรกิจขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.237 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อายุส ยุวรี (2560) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเร่ิมตน้ท าธุรกิจแบบ start-up พบว่าภาพรวมของค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.950                  
อยู่ในระดบัมาก ขดัแยง้กบั อศักร ปานเพชร (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่าภาพรวมของค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.620 อยู่ในระดบั      
ปานกลาง ส าหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ท่ีส่งผลมากท่ีสุดในดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นกฎหมาย ตามล าดบั
ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมีความส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจเพราะจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้ประความส าเร็จและลม้เหลว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบับริษทัว่าสามารถ
ปรับตวัและใชป้ระโยชน์การเปล่ียนแปลงไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1) จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัดา้น ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นทกัษะความสามารถ และดา้นกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิของผู ้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการธุรกิจควรให้ความส าคญักับปัจจยัเหล่าน้ี โดยเฉพาะ ด้านค่านิยมร่วมและทกัษะความสามารถ             
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โดยธุรกิจควรมีการก าหนดหน้าท่ีให้ตรงกบัความสามารถของพนกังานตามระดบัต่างๆอย่างเหมาะสมและควรมี
การประเมินผลการปฏิบติังานในทุกๆไตรมาส 

2) จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย ส่งผล
ต่อการด าเนินธุรกิของผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ดงันั้นดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจควร
ให้ความส าคญักับปัจจัยเหล่าน้ี โดยเฉพาะด้านกฎหมายท่ีมีค่าสูงท่ีสุดในปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังนั้นธุรกิจควรมี
การศึกษาดา้นกฎหมาย ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นสังคมอยูส่ม ่าเสมอเพื่อให้ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมากย่ิงขึ้น 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีการจ ากดัขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ดงันั้นในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรขยาย ไปในประเทศในอาเซียนเพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั  
 

10. กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือของดร.สรพล บูรณกูล อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่างๆอนัเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการท าวิจยั อีกทั้งยงัช่วย
แกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกดว้ย ขอขอบคุณดร.สกาวรัตน์ จรุงนนัทกาลและอาจารยเ์กศินี 
สือนิ ส าหรับขอ้แนะน าความช่วยเหลือในทุกๆดา้น ในการท าวิจยั 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 2) เพื่อศึกษาว่า Digital Disruption มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ และส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกชมภาพยนตร์ โดยส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแบบปรนยั (Multiple Choices) ส่วนท่ี 3 เป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางไปชม
ภาพยนตร์เฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง กลุ่มตวัอย่างรับข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด 
ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. เลือกชมในวนั
จนัทร์-วนัศุกร์บ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเลือกไปชมภาพยนตร์กบัเพ่ือน กลุ่มตวัอย่างมกัเลือกชมภาพยนตร์แอ็คชั่น
บ่อยท่ีสุด อุปกรณ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัใช้ในการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์
พกพา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยทดลองใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยจ่ายเงินเพื่อ                      
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ กลุ่มตวัอย่างเคยซ้ือแพค็เกจเพ่ือชมภาพยนตร์ออนไลน์ และส่วนใหญ่ยงัคงเดินทางไปชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งยงัเลือกเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์มากกว่าชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ จากแบบสอบถามพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างเคยทดลองใช้บริการ
เน็ตฟลิกซ์มากท่ีสุด และเป็นสมาชิกเน็ตฟลิกซ์มากท่ีสุดเช่นกนั กลุ่มตวัอย่างชมภาพยนตร์ออนไลน์  เฉล่ีย 4 คร้ัง
ต่อเดือน เลือกชมภาพยนตร์แอ็คชั่นบ่อยท่ีสุด เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ เน่ืองจากความสะดวกในการรับชม และส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
เหตุผลส าคญัท่ีสุด คือ ยงัคงชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เช่นเดิม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในระดบัสูง คือ ความสะดวกในการรับชม  
 
ค าส าคัญ: ภาพยนตร์ ออนไลน์ ดิจิทลั ดิสรัปชัน่ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are as follows: 1) to study the behavior of people in Bangkok's online 
movie viewing service; 2) to study how digital disruption affects the movie viewing behavior of people in 
Bangkok and 3) to study about factors affecting changing viewing habits of movies. This research is a survey 
research and the research tools were questionnaires, which were divided into 3 parts, consisting of part 1 
demographic characteristics, part 2 movie viewing behavior, and part 3 factors affecting movie selection. Part 1 
and part 2 were Multiple Choices, Part 3 is Rating Scale. The research results were found that movie viewing 
behavior was found that the sample group traveled to watch movies on average 1 time per month. The sample 
group received the most news about movies from social networks. The time when the sample group most often 
visits the movie theater is from 6:01 PM to 8:00 PM, most often on Monday - Friday. Most would choose to go 
to the movies with friends. Subjects tend to choose to watch action movies most often. The devices used by the 
sample group to watch movies online were desktop/laptop. Most of the sample groups have tried to use online 
movie viewing service. But most of them never pay to download movies. The sample group used to purchase 
packages to watch movies online and most of them still travel to the cinema. The majority of respondents opted 
to go to the cinema to watch movies online. From the online movie viewing behavior questionnaire The sample 
group had the most trial using Netflix service and is the most Netflix member as well. The sample groups watch 
online movies 4 times per month on average. Choose to watch action movies most often, the most important 
reason that the sample group chooses to watch movies online due to the ease of viewing and for the sample group 
who do not use the online movie viewing service, the most important reason is that I  still like watching movies 
in theaters. And a factor affecting the change in movie viewing behavior at a high level is viewing convenience. 
 
Keywords: movies, online, digital, disruption 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ธุรกิจภาพยนตร์เป็นธุรกิจพิเศษตรงท่ี การจ าหน่ายสินคา้ (ภาพยนตร์) ต้องมีสถานท่ีพิเศษท่ีเรียกว่า 
“ธุรกิจการฉาย” หรือโรงฉายภาพยนตร์ ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นธุรกิจ “ปลายน ้า” ของโครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ 
โดยตน้น ้า คือ ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ กลางน ้าคือ ธุรกิจการจดัจ าหน่าย และ การโปรโมท ดงันั้น ธุรกิจปลายน ้ า
จึงมีตน้ทุนรายจ่ายส าคญั ไดแ้ก่ ค่าเช่าสถานท่ี ค่าดูแลรักษาสถานท่ี และอุปกรณ์การฉาย ค่าจา้งพนกังาน ค่าน ้ า         

ค่าไฟ และค่าเช่า1 ส่ิงใหม่ท่ีส่งผลโดยตรงกบัธุรกิจภาพยนตร์ คือ ส่ืออินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีระบบดิจิทลั  
 การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทลัท าให้รูปแบบการขาย และกลยุทธ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะการเติบโตของการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (Ecommerce) ท่ีมีอตัราสูงขึ้นทัว่โลก
ดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนบริษทัและผูบ้ริโภคมากขึ้นเช่นกนั รูปแบบการให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ใน
ต่างประเทศมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ รูปแบบท่ี 1 การให้บริการดว้ยวิธีดาวน์โหลดเม่ือผูช้ม

 
1  อุณาโลม จนัทร์รุ่งมณีกุล. 2560. ๑๒๐ ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย ในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศกัด์ิโสภา

การพิมพ:์ 185. 
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เลือกซ้ือภาพยนตร์ท่ีตอ้งการ ผูใ้ห้บริการจะส่งขอ้มูลภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผูช้มต้องรอให้ขอ้มูล
ทั้งหมดดาวน์โหลดลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูช้มให้ครบถว้นก่อนท่ีจะชมภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวได ้รูปแบบ
ท่ี 2 คือ การชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ดว้ยวิธีการสตรีมม่ิง (Streaming) ลกัษณะการให้บริการเหมือนการเช่า
ภาพยนตร์เม่ือผูช้มเลือกภาพยนตร์ท่ีตอ้งการแลว้ ผูใ้ห้บริการจะส่งขอ้มูลภาพยนตร์มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ผูช้ม ผูช้มไม่จ าเป็นต้องรอให้ภาพยนตร์ทั้งเร่ืองดาวน์โหลดให้ครบก็สามารถจะชมภาพยนตร์ได้ทันที ผูช้ม
สามารถชมภาพยนตร์ก่ีคร้ังก็ได ้ในเวลาท่ีผูใ้ห้บริการก าหนด เม่ือครบก าหนดการชมท่ีทางผูใ้ห้บริการก าหนดไว ้
ภาพยนตร์เร่ืองนั้นจะหายไปจากคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมัติ ปัจจุบันในประเทศไทยมีผูใ้ห้บริการภาพยนตร์
ออนไลน์แบบสตรีมม่ิงเร่ิมมีการขยายตัวมากขึ้น Hollywood HDTV เป็นผูใ้ห้บริการภาพยนตร์ออนไลน์แบบ
สตรีมม่ิงเจา้แรกในประเทศไทย ดงันั้น การให้บริการชมภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นดูจะมี
ผลกระทบต่อทั้งผูช้ม ผูใ้ห้บริการ ประกอบกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะย่ิงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ผูช้มสามารถเขา้ถึงแหล่งการชมภาพยนตร์ไดง้่ายขึ้นอีกดว้ย ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจจะส ารวจว่าพฤติกรรม
การชมภาพยนตร์ของประชาชนมีความเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากการให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์หรือไม่ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการการชมภาพยนตร์ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อ ศึกษาว่า Digital Disruption มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
  1) แนวคดิเก่ียวกบัดิสรัปชัน่ (Digital Disruption) และแนวคิดเก่ียวกบัการขดัขวางทาง 
  2) พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Behavior) 
  3) แนวคิดการท าการตลาดรูปแบบออนไลน์ 
  4) แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  5) แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 
  6) แนวคิดเก่ียวกบัความแตกต่างของลกัษณะประชากร 
 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฐิตาภา จุลเสนีย ์(2553) ท าการศึกษาเร่ือง “ความเป็นไปไดข้องการจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์โหลด
ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตของ               
กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากยงัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อดีวีดีและวีซีดีเป็นส่วนใหญ่ และมีความชอบ
ในการชมภาพยนตร์ใน โรงภาพยนตร์เป็นอยา่งมาก พฤติกรรมการชมภาพยนตร์และดาวน์โหลดส่ือ เพลง ละคร 
คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์มีมาก แต่พฤติกรรมการซ้ือส่ิงบันเทิงข้างต้นกลบัตรงกันข้าม ลกัษณะของผูใ้ช้บริการ
ภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตจะเป็นวยัรุ่น ระบบการบริการท่ีเหมาะสม คือ ระบบการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
(Streaming) ประเภทภาพยนตร์ท่ีต้องการชมมากท่ีสุด คือ ภาพยนตร์ตลก (Comedy) ด้านผลกระทบต่อช่อง
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ทางการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ในช่องทางอื่น ๆ พบว่าปัจจุบันการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตยงัไม่ส่ง  
ผลกระทบใด ๆ แต่ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ในการจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในการขยายตลาด และการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบั
บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์และผูจ้ดัจ าหน่ายภาพยนตร์   
 วศิน อุ่ยเต็งเค่ง (2559) ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ภาพยนตร์ออนไลน์รูปแบบสตรีมม่ิงในประเทศไทย” ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของการท า
การตลาดยุคใหม่ ท่ีเน้นใช้ทฤษฎี แนวคิดจากออนไลน์ รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการตลาดมาประกอบกบั
เหตุผลเชิงพฤติกรรมการตอบรับของผูบ้ริโภค เพื่อให้เห็นถึงโอกาสของการเติบโตทางอุตสาหกรรม วิเคราะห์    
การเปล่ียนแปลงปรับโครงสร้างของผูใ้ห้บริการดา้นภาพยนตร์ รวมถึงแนวทางการเติบโตของธุรกิจ และการท า
การตลาดท่ีปรับเปล่ียนตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งสัมพนัธ์กนัและกนั ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีช่วยให้เห็นภาพรวมและ
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างธุรกิจภาพยนตร์ และการเปล่ียนการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเน้นออนไลน์เป็น
หลกั 
 ฐิติกร สุทธิสินทอง (2556) วิจยัเร่ือง “การใช้ยูทูปกบัการส่ือสารตลาดของค่ายภาพยนตร์ GTH” จาก             
การวิจยัพบว่า GTH ใชก้ลยทุธ์การตลาดแบบไวรัสเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารผ่านทางคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ยูทูป และแบ่งปันคลิปไปยงัเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ทั้ งเฟซบุ๊กและ                   
ทวิตเตอร์ท าให้เกิดการแพร่กระจายของคลิปต่อ ๆ กนัไปเป็นวงกวา้ง เป็นไปตามลกัษณะของกระบวนการแพร่
ไวรัล (Viral Marketing) และพบว่าผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีไดรั้บชมคลิปวิดีโอมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัสูง 
และการรับชมคลิปวิดีโอก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือรับชมภาพยนตร์ของทางค่ายภาพยนตร์ 
GTH 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560) ทาการวิจัย เร่ือง “120 ปีธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวติัศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคมไทย” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทุนของธุรกิจภาพยนตร์ไทยนั้นมิไดมี้แค่คนชั้นสูงและคนชั้น
กลางดังเช่นงานวิจยัในอดีตอา้งถึง นอกจากน้ียงัพบว่าธุรกิจภาพยนตร์ไทยเป็นธุรกิจก่ึงผูกขาดซ่ึงกิจการท่ีมี
อิทธิพลต่อความอยู่รอดของกิจการสร้างภาพยนตร์ไทย ได้แก่ กิจการโรงภาพยนตร์ และกิจการจัดจ าหน่าย
ภาพยนตร์ เช่น สายหนัง ขอ้คน้พบส าคญั ไดแ้ก่ แมว่้ารัฐจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนผูส้ร้างภาพยนตร์
ไทยรายเล็ก รวมทั้งจดัทายุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 แต่ภาพยนตร์ไทยก็มีแนวโน้ม 
ตกต ่าลงเร่ือย ๆ ข้อเสนอส าคัญท่ีรัฐควรจะด าเนินการรวมทั้งเปิดให้ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ได้แก่ การผลักดัน             
โรงภาพยนตร์ท่ีมีลกัษณะก่ึงการศึกษาก่ึงธุรกิจ เช่น art house การจะท าอย่างไรให้กองทุนภาพยนตร์ไทยใน
อนาคต ไม่ใช่แหล่งเงินทุนของคนเฉพาะกลุ่มท่ีมีเส้นสาย การเปิดพ้ืนท่ีให้ภาพยนตร์ไทยไดยื้นโรงฉายในเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสม การส่งเสริมคนดูให้มีทศันะกวา้งไกล และเปิดใจยอมรับความหลากหลาย ซ่ึงการสร้างสานึกใหม่
เหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งสร้างระบบการศึกษาของไทยทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการบริหารจดัการจากรัฐอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้
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 3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 
1) ลกัษณะทางประชากรของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั 
2) Digital Disruption ท่ีแตกต่ างกัน  พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
3) การใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ท่ี

แตกต่างกนั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 รูปแบบการวิจัย  
   การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ 
ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลจากการใชบ้ริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
  4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
    1) ประชากร 
    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ท่ีใชง้านสังคมออนไลน์ จากสถิติปี                   
พ.ศ. 2561 มีผูล้งทะเบียนใชง้านเฟซบุ๊กท่ียงัการใชง้านปกติ (still active) จ านวน 51 ลา้นคน (สถิติผูใ้ชดิ้จิทลั                       
ทัว่โลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุดในโลก-“กรุงเทพ” เมืองผูใ้ช ้ Facebook สูงสุด https://www.brandbuffet.in.th/ 
2018/02/global-and-thailand-digital- report-2018/. 25 มกราคม 2562) 
    2) กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีบญัชีผูใ้ชบ้ริการเฟซบุ๊ก โดยไม่จ ากดั
เพศ อายุ รายได้ หรือระดับการศึกษา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงต้องใช้สูตรการหาขนาด
ตวัอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการค านวณจากสูตรซ่ึงมีการก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาด                      
ไม่เกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ อุดมศรี, 2533: 133) ผลจากการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง n = 384.16 
คน การวิจัยคร้ังน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน ทั้งน้ีเผื่อส ารองแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงเท่ากับ                         
15 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 คน ในการเก็บข้อมูลจริงจะก าหนดให้เก็บข้อมูลมากกว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี
เหมาะสมประมาณ 4% เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีขอ้มูลท่ีสุ่มมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ดงันั้น 

https://www.brandbuffet.in.th/%202018/02/%20global
https://www.brandbuffet.in.th/%202018/02/%20global
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ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งเก็บขอ้มูลจึงเป็น 385 + 15 (4%) เท่ากบั 400 ชุด โดยอา้งอิงตามจานวนผูล้งทะเบียน
การใชเ้ฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถามตาม

หัวขอ้ต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ทั้งสองส่วนเป็นค าถามแบบ
ปรนัยให้เลือกคาตอบมากกว่า 1 ข้อ (Multiple Choices) และส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ 
ค าถามเป็นแบบประเภทประเมินค่า (Rating Scale)  

การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปหาค่าความเช่ือมั่น 
โดยน าไปทดลอง (Try out) กบักลุ่มมีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้
สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบคั (Cronbach) ท่ีระดบันัยส าคญั .05               
ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.883 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 ดงันั้นจึงสามารถยอมรับแบบสอบถาม 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยกระจายแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะผูมี้บญัชีใช้งานเฟซบุ๊ก เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ด าเนินการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน 2561      

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
เม่ือเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัจะท าการลงรหัส และน าไปประมวลผลดว้ยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติต่อไปน้ี 
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายขอ้มูลลกัษณะทางประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายได้ และระดับความพึงพอใจ ใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage)                    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉล่ีย (Mean) และน าเสนอขอ้มูลในรูปตาราง 

2) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบจ าแนกทางเดียว (one-way-ANOVA) และการทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significance Difference)   
เพื่อใชท้ดสอบตวัแปร เพื่อทดสอบว่าคู่ใดมีค่าเฉล่ียต่างกนั 
 

5. ผลการวิจัย 
 1) กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูห้ญิง จ านวน 209 คน (ร้อยละ 52.30) ผูช้าย 191 คน (ร้อยละ 47.70)   
 อาย ุ15-20 ปีจ านวน 101 คน (ร้อยละ 25.20) อาย ุ21-25 ปี จ านวน 131 คน (ร้อยละ 32.70) อาย ุ26-30 ปี 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.90) อาย ุ31-35 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 6.50) อาย ุ36-40 ปี จ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.60) 
อายุ 41-45 ปี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 7.70) อายุ 46-50 ปี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.70) และอายุมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.70)   
 ระดบัการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  จ านวน 288 
คน (ร้อยละ 72.00) การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 90 คน (ร้อยละ 22.40) ระดบัการศึกษาปวช./ปวส. จ านวน 
18 คน (ร้อยละ 4.70) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.90) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1044 

 ดา้นอาชีพ นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา จ านวน 205 คน (ร้อยละ 51.50) พนกังานบริษทั รับจา้ง จ านวน 77 
คน (ร้อยละ 18.70) ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 33 คน (ร้อยละ 12.10) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนกังานของรัฐ 
และผูท่ี้ประกอบอาชีพส่วนตวั มีจ านวนเท่ากนั คือ 33 คน (ร้อยละ 8.40) และอาจารยม์หาวิทยาลยั จ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 0.90) 
 2) พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางไปชมภาพยนตร์เฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง                              
กลุ่มตวัอย่างรับข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างไปชม
ภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. เลือกชมในวันจันทร์-วันศุกร์บ่อยท่ีสุด                       
ส่วนใหญ่จะเลือกไปชมภาพยนตร์กบัเพ่ือน กลุ่มตวัอย่างมกัเลือกชมภาพยนตร์แอ็คชัน่บ่อยท่ีสุด อุปกรณ์ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมกัใชใ้นการชมภาพยนตร์ออนไลน์ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เคยใชท้ดลองใชบ้ริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดภาพยนตร์ กลุ่มตวัอย่าง
เคยซ้ือแพค็เกจเพ่ือชมภาพยนตร์ออนไลน์ และส่วนใหญ่ยงัคงเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่
ของกลุ่มตวัอยา่งยงัเลือกเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์มากกว่าชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
 จากแบบสอบถามพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเคยทดลองใช้บริการ Netflix                
มากท่ีสุด และเป็นสมาชิก Netflix มากท่ีสุดเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างชมภาพยนตร์ออนไลน์เฉล่ีย 4 คร้ังต่อเดือน                
เลือกชมภาพยนตร์แอ็คชั่นบ่อยท่ีสุด เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
เน่ืองจากความสะดวกในการรับชม และส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใชบ้ริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ เหตุผลส าคญั
ท่ีสุด คือ ยงัคงชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เช่นเดิม 
 3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในระดบัสูง คือ ความน่าสนใจของภาพยนตร์
ทั้งเน้ือหาและนักแสดง (เฉล่ีย 4.72) ความคมชัดของภาพยนตร์ (เฉล่ีย 4.53) บรรยากาศการชมภาพยนตร์ใน          
โรงภาพยนตร์ (เฉล่ีย 4.37) ระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ (เฉล่ีย 4.30) การท ากิจกรรมนอกบา้นร่วมกบัครอบครัว 
หรือคนรัก หรือเพื่อน (เฉล่ีย 4.05) ความสะดวกในการรับชม (เฉล่ีย 3.96) โปรโมชั่นและการประชาสัมพนัธ์ 
(เฉล่ีย 3.75) ความเช่ือว่าภาพยนตร์ตอ้งชมในภาพยนตร์เท่านั้น (3.33) 
 4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์ในระดบัสูง คือ ความสะดวกในการรับชม (เฉล่ีย 
4.63) ความน่าสนใจของภาพยนตร์ ทั้งเน้ือหาและนกัแสดง (เฉล่ีย 4.49) ความคมชดัของภาพยนตร์ (เฉล่ีย 4.20) 
ความเช่ือว่าภาพยนตร์ชมท่ีไหนก็ไดท่ี้ตอ้งการ (เฉล่ีย 4.12) โปรโมชัน่และความเหมาะสมของราคาแพค็เกจ (เฉล่ีย 
4.06) ระบบเสียง รวมถึงการเลือกภาษา ระดบัความดงั (เฉล่ีย 4.01) บรรยากาศการชมภาพยนตร์พร้อมกนัภายใน
บา้น (เฉล่ีย 3.82) การทากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว หรือคนรัก หรือเพื่อน (เฉล่ีย 3.74) 
 5) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.1 ลักษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ คือ รายได้ อาชีพ และระดับ
การศึกษา ในขณะท่ีเพศและอายไุม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  

5.2 การใช้บริการการชมภาพยนตร์ออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์หรือไม่  จากผล 
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และการชมภาพยนตร์ออนไลน์ พบว่า ปัจจยัทั้งสอง
นั้นไม่มีผลต่อกนั 

5.3 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์เปล่ียนแปลงไปเป็นผลเน่ืองจาก Digital Disruption จากผล
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และการชมภาพยนตร์ออนไลน์ พบว่า ไม่สามารถสรุป
ได ้เน่ืองจากเม่ือน าค่าปัจจยัการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์กบัปัจจยัการรับภาพยนตร์ออนไลน์มาค านวณ
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ค่าความสัมพนัธ์ดว้ย Independent t-test พบว่า ปัจจยัทั้งสองไม่มีผลต่อกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดค้่าท่ี 
1.00 ซ่ึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

6. อภิปรายผล  
 ลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ คือ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา 
ในขณะท่ีเพศและอายไุม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 สมมติฐาน Digital Disruption ท่ีแตกต่างกัน พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน พบว่า จ านวนคร้ังของการเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์มีผลต่อ
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์อย่างมีนัยทางสถิติ รวมถึง การรับข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์จากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นหลกั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวศิน อุ่นเตง็เค่ง2 ท่ีศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด
ออนไลน์ท่ีผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงการท าการตลาดยคุใหม่ท่ีเนน้ใชอ้อนไลน์ รวมถึงขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตลาดมาประกอบกบัเหตุผลเชิงพฤติกรรมการตอบรับของผูบ้ริโภค  
 กลุ่มตวัอย่างชมภาพยนตร์ผา่นคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์พกพามากท่ีสุด และมีผลต่อพฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์อยา่งมีนยัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัแนวคิด Digital Disruption อยา่งชดัเจน ดงัเช่นท่ี Clayton Christensen 
ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง The Innovator’s Dilemma อธิบายว่า Disruptive Innovation คือ นวตักรรมไดส้ร้างตลาดใหม่ 
และพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมและสังคม โดยท าให้เกิดผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ ซ่ึงไม่เพียงเป็นผลมาจากการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ยงัรวมถึงการพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ การท่ีผูบ้ริโภคเปล่ียนรูปแบบการชม
ภาพยนตร์จากการเดินทางไปชมท่ี โรงภาพยนตร์เป็นการชมแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็น
ถึง Disruption อยา่งชดัเจน 
 แต่เม่ือพิจารณาผลการวิจัยในหัวข้อการทดลองใช้บริการภาพยนตร์ออนไลน์และการจ่ายเงินเพื่อ              
ดาวน์โหลดภาพยนตร์กลบัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ รวมถึงการซ้ือแพค็เกจชมภาพยนตร์ก็
กลบัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ อีกทั้งยงัคงเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ก็ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยทดลองใชบ้ริการและเป็นสมาชิก Netflix 
มากท่ีสุด ซ่ึงจากการทดลองและการเป็นสมาชิกชมภาพยนตร์ออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์อย่างมี
นยัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาร่วมกบัผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ จะพบว่า 

มีความขดัแยง้กนัอยู ่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์อยูเ่ช่นเดิม3 
 ผลของการใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลเร่ืองความสะดวกใน             
การรับชม แต่กลบัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ส าหรับเหตุผลท่ีไม่ใชบ้ริการการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้น ้ าหนกักบัเร่ืองการให้บริการภาพยนตร์เขา้ใหม่ชา้กว่าโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์ท่ีเขา้
ใหม่ในแต่ละสัปดาห์ยงัคงไดรั้บความนิยม และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงให้ความสนใจชมภาพยนตร์ท่ีเขา้ใหม่
มากกว่ารอบริการจากผูใ้ห้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ 

 
2  วศิน อุ่ยเต็งเค่ง.  2558.  “การศึกษากลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์รูปแบบสตรีมม่ิงใน
ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

3  อาวเวอร์กรีนฟิช. 2560. “DIGITAL DISRUPTION คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการท าธุรกิจ.” สืบคน้เมื่อวนัท่ี 30 มนีาคม 2561, 
จาก https://ourgreenfish.com/th/digital-disruption-คืออะไร-business 
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 การใช้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม พบว่าเม่ือน า ปัจจัยการรับชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และปัจจยัการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์มาพิจารณาร่วมกนักลบัพบว่า ทั้งสองปัจจยั
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาขา้งตน้ เน่ืองจากการศึกษาในแต่ละขอ้มี
ความขัดแยง้กันไปมาตลอดการศึกษา ดังนั้น ผูศึ้กษาไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า พฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์ของกลุ่มตวัอย่างเปล่ียนไป เน่ืองจาก Digital Disruption เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างยงัคงให้ความส าคญักบั
การเดินทางไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์อยูเ่ช่นเดิม ความทนัสมยัของภาพยนตร์เขา้ใหม่ในแต่ละสัปดาห์ยงัคง
เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั แต่ในขณะเดียวกนั กลุ่มตวัอย่างก็ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการชม
ภาพยนตร์ ซ่ึงการชมภาพยนตร์ออนไลน์สามารถตอบสนองความตอ้งการในส่วนน้ีไดอ้ย่างตรงวตัถุประสงค์ 
สะทอ้นให้เห็นว่า สอดคลอ้งกบัจากการเสวนา “หนังไทยกบัภาวะ Digital Disruption” ท่ีจดัโดยสมาคมผูก้  ากบั
ภาพยนตร์ไทย เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2562 ผูร่้วมเสวนาประกอบดว้ยผูก้  ากบัภาพยนตร์ พิธีกรรายการเทคโนโลยี 
ร่วมกนัแสดงความคิดว่า การเขา้มาของผูใ้ห้บริการภาพยนตร์ออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ของการชมภาพยนตร์  
อีกทั้งยงัเป็นช่องทางใหม่ของผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยอีกดว้ย จากทศันะดงักล่าวท าให้เห็นว่า ช่องทางออนไลน์เป็น
อีกทางเลือกหน่ึงของการชมภาพยนตร์ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า การเขา้มาของเทคโนโลยีการชมภาพยนตร์ออนไลน์
เป็นเพียงทางเลือกท่ีท าให้ชมภาพยนตร์ไดส้ะดวกมากขึ้น 
 แมพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้เกิดการให้บริการ
รูปแบบใหม่ เกิดการ Disruption ขึ้นกบัวงการภาพยนตร์ ผูค้นในวงการภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นผูส้ร้างภาพยนตร์            
ผูใ้ห้บริการดา้นต่าง ๆ รวมถึงผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์สามารถท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้ดีขึ้น 
เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการผลิต หรือวางแผนการจดัจ าหน่ายให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยอาศยั
ช่องทางออนไลน์ ร่วมด้วย โดยในปัจจุบันจะเห็นภาพยนตร์ ท่ี เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ใช้แนวทาง                                       
การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากผลการวิจยัพบว่า มีแนวโน้มท่ีประชาชนจะชมภาพยนตร์ออนไลน์มากขึ้น ในขณะเดียวกนั
ก็ยงัคงชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์อยู่ ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์สามารถวางแผนทางการตลาดให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

(2) ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์สามารถปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น 
พฒันาระบบการฉาย การจ าหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ เป็นตน้ 

(3) จากการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของการเลือกชมภาพยนตร์ด้วยวิธีการใดก็ตาม ยงัคงเลือกชม
ภาพยนตร์ เพราะเน้ือเร่ือง และนกัแสดงอยู่เช่นเดิม ดงันั้น ส าหรับผูส้ร้างภาพยนตร์จึงยงัตอ้งให้ความส าคญักบั
เน้ือเร่ืองอยูเ่ช่นเดิม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  การวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดน้าการพฒันาของเทคโนโลยีมาเป็นตวัแปรในการวิจยั เช่น เทคโนโลยีโทรทศัน์
อจัฉริยะ (Smart TV) ซ่ึงมีราคาถูกลง เทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือท่ีการแสดงผลหนา้จอละเอียดขึ้น หนา้จอมีขนาด
ใหญ่ขึ้น เป็นตน้ ซ่ึงอาจน ามาเป็นส่วนร่วมพิจารณาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไดว่้าการพฒันาของเทคโนโลยี 
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ประกอบกบัผูใ้ห้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์มีการแข่งขนัดา้นราคา และเน้ือหาการน าเสนอ (Content) มากขึ้น 
ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ไดใ้นอนาคต 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงด้วยดี เน่ืองจากผูวิ้จัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี                 
ความเช่ียวชาญในดา้นภาพยนตร์ รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค ์อาจารยป์ระจ าสาขานิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ระดบั 9 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีให้ค  าแนะน าขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ          

 การส่ือสารดว้ยภาพเป็นทกัษะพ้ืนฐานของมนุษยใ์นการถ่ายทอดเร่ืองราวจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร                          
การสร้างสรรคภ์าพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิ์ลป์ เป็นการออกแบบส่ือเพื่อสร้างการรับรู้ทางสายตาไปยงั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เน้นส่ือสารดว้ยภาพประกอบมากกว่าการใชต้วัอกัษรในการส่ือสาร ท าให้เกิดความโดดเด่น 
เกิดแรงดูดใจ ตลอดจนการตัดสินใจซ้ือในสินค้าและบริการ ซ่ึงถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการสร้าง
ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ ในยุคปัจจุบนัการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิ์ลป์ 
นิยมใชใ้นช่องทางส่ือสารผ่านส่ืออยา่งแพร่หลาย โดยหากแบ่งตามลกัษณะส่ือ ของการสร้างภาพประกอบในงาน
ออกแบบพาณิชยศิลป์ สามารถแบ่งได ้6 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 1. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2. การออกแบบงาน
โฆษณา 3. การออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 4. การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 5. การออกแบบ
สัญลักษณ์ส่ือสารความหมาย และ 6. การออกแบบนิทรรศการ แต่ถ้าจะแบ่งตามประเภทของวิธีการสร้าง
ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ภาพถ่าย 2. ภาพวาดลายเส้น 
3. ภาพวาดระบายสี 4. ภาพพิมพ ์5. ภาพกราฟิกและภาพวาดดิจิทลั และ 6. ภาพประกอบส่ือผสม ซ่ึงนอกเหนือจาก
น้ีแลว้ ยงัสามารถแบ่งตามรูปแบบเน้ือหาของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ไดอี้ก 3 รูปแบบ 
คือ 1. ภาพประกอบแบบเหมือนจริง 2. ภาพประกอบแบบดดัแปลงธรรมชาติ และ 3. ภาพประกอบแบบอิสระ  
 
ค าส าคัญ:  การสร้างสรรค ์ ภาพประกอบ การส่ือสาร การออกแบบพาณิชยศิลป์ 
 

ABSTRACT 
 Visual communication is a fundamental human skill in conveying stories from message sender to 
message receiver. Creative illustrations in commercial art design is a media design to create visual perception to 
target customers. The communication which is focused on communicating with illustrations rather than using 
characters or letters. It creates remarkable strength, inspiration and buying decisions in products and services. 
The buying decision is the ultimate goal of creating illustration in commercial art design. At the present, the 
creation of illustration in design of commercial art which is widely used of media communication channels. If 
considered to classify by media type of creating illustrations in commercial art design. Therefore, It can be divided 
into six types as follows: 1. Apparel design 2. Advertising design 3. Print and online media design 4. Product and 
packaging design 5. Symbol design to reflect the meaning and 6. Exhibition design.  But if it is classified by the 
method of creating illustration in commercial art design, it can be divided into six types: 1. Photo 2. Line drawing 
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3. Painting 4. Print 5. Graphic and digital drawing and 6. Mixed media illustration. Moreover, there are three 
additional formats for illustration creation in commercial art designs: 1. Realistic illustrations, 2. Modulation 
illustrations, and 3. free-form illustrations. 
  
Keywords:  Creativity   Illustration   Communication   Commercial art design 
 

1. บทน า 
 การส่ือสารเป็นทกัษะเบ้ืองตน้พ้ืนฐานของมนุษย ์ใชส้ าหรับในการถ่ายทอดขอ้มูลจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ
สาร โดยในยุคปัจจุบนั ส่ือใหม่ ถือเป็นส่ิงท่ีเขา้มามีบทบาทในการส่ือสารในยุคดิจิทลัค่อนขา้งมาก ดว้ยเป็นยุค
ของเทคโนโลยีมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การส่ือสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร สะดวก และรวดเร็ว
ด้วยเช่นกนั ซ่ึงการส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต   มนุษยจ์ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่ตลอดเวลา                
การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ การส่ือสารมี
บทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยม์าก        
 การส่ือสาร (Communication)  หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนแนวความคิด ข้อมูล 
ขอ้ความ ขอ้เท็จจริง ท่ีอาจจะส่ือสารในรูปแบบของค า ประโยค ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ ซ่ึงเรียกว่า สาร โดยมี
ฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร ส่งไปยงัอีกฝ่ายท่ีเรียกว่า ผูรั้บสาร โดยผ่านช่องทางส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและสถานการณ์ของการส่ือสาร (นิรันดร์ หวงัจินดานุภทัร, 2561)     
 การส่ือสาร เป็นศาสตร์พ้ืนฐานของมนุษยท่ี์มีความจ าเป็นและมีความส าคญัมากในการด าเนินชีวิต ทั้งใน
ดา้นของการการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท าให้เกิดความเขา้ใจกนัและกนัระหว่างผูส่ื้อสารกบั
ผูรั้บสาร ซ่ึงผูส่้งสารจะมีหน้าท่ีคิดสาระหรือขอ้มูลตั้งตน้ และส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร โดยผ่านองคป์ระกอบต่าง ๆ  
ของการส่ือสาร ตามท่ี กรวิทย ์ชาติเจริญ (2562) ได้กล่าวไวว่้า 4 องค์ประกอบพ้ืนฐานในการส่ือสาร มี ดังน้ี                  
1. ผูส่้งสาร (Sender) 2. สาร (Message) 3. ส่ือหรือช่องทางในการส่ือสาร (Media / Channel) และ 4. ผูรั้บสาร 
(Receiver) นอกเหนือจากองคป์ระกอบพ้ืนฐาน 4 องค์ประกอบท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้ ในการส่ือสาร ยงัมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เข้ามามีบทบาทให้การส่ือสารส าเร็จมากน้อยเพียงใด ก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีก                         
2 องคป์ระกอบ คือ ส่ิงรบกวน (Noise) และ ผลตอบกลบั (Feedback) ดว้ย (สุนทรี มีวิริยะสกุล, 2561) 
 รูปแบบของการส่ือสารของมนุษย ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดงัน้ี   
 1. การส่ือสารในรูปแบบวจันภาษา (Verbal language) หมายถึง ภาษาท่ีเกิดจากภาษาพูดและภาษาเขียน
ของมนุษย ์ท่ีแสดงออกมาในลกัษณะถอ้ยค า เสียงพูด ตวัอกัษรท่ีถูกประดิษฐ์คิดคน้ขึ้น ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนั
ออกไปตามรูปแบบของกลุ่มคน เช้ือชาติ และสังคม มีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัว่า ส่ิงท่ีก าหนดขึ้นเป็นภาษาใช้
แทนมโนภาพของส่ิงของต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นภาษาพูด ท่ีจะตอ้งมีการเปล่งเสียง และอาศยัถอ้ยค าในการใช้
ส่ือสาร กับลกัษณะภาษาเขียน ท่ีจะต้องมีการใช้ตัวอกัษรท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือแทนสัญลักษณ์ของเสียงอย่างมี
กฎเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยกรณ์ท่ีชัดเจน และเป็นระเบียบแบบแผนท่ีคนในสังคมนั้นหรือเช้ือชาตินั้น เกิดการ
เรียนรู้และเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน (สมพงษ ์ด ารงเดช, 2560) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับท่ี นวพรรษ สัตยจิ์ตร (2561) ได้กล่าวว่า วจันภาษา เป็นภาษาท่ีเกิดขึ้นในระบบภาษาของมนุษย ์มีการวาง
ระเบียบแบบแผนร่วมกนั มีขอ้ก าหนดร่วมกนั ในการใชเ้พื่อการส่ือสารอย่างชดัเจน โดยภาษาพูด เป็นภาษาท่ีมี
เร่ืองการใช้เสียงมาเก่ียวข้อง ส่วนภาษาเขียน คือ การก าหนดตัวอกัษรเชิงสัญลักษณ์ใช้แทนความหมายใน                      
การส่ือสาร ถ่ายทอดออกมาในลกัษณะค า ขอ้ความ และรูปแบบประโยค    
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 2. การส่ือสารในรูปแบบอวจันภาษา (Non-verbal language) หมายถึง การส่ือสารโดยไม่ใชภ้าษาท่ีเป็น
ถ้อยค า รวมถึงไม่ใช้ตัวอกัษรท่ีเป็นภาษาของมนุษยใ์นการส่ือสาร จะเป็นการส่ือสารด้วยส่ิงอ่ืน ๆ อนัได้แก่ 
อากัปกิริยา ท่าทาง น ้ าเสียง สายตา สัญญาณ สัญลกัษณ์ วตัถุแทนค าพูด สภาพแวดล้อม หรือการแสดงออก
ทางดา้นอื่นท่ีสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารให้รับรู้ได ้สามารถท่ีจะแปลความหมายได ้และท าความเขา้ใจซ่ึงกนั
และกันระหว่างผูส่้งสารกับผู ้รับสาร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ วิกานดา พลประสิทธ์ิ (2560) ท่ีได้กล่าวว่า                  
การส่ือสารเชิงอวจันะ คือ การใช้ท่าทางท่ีเรียกว่า ภาษากาย (Body language) ในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ออกมาให้เห็น เพื่อส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร ส่วนการใช้วตัถุและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ จะเรียกว่า ภาษ าวตัถุ (Objects)     
เป็นอวจันภาษาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใช้วตัถุ วสัดุอุปกรณ์เพื่อน ามาใช้ส่ือถึงความหมายบางประการ 
ยกตวัอย่าง เช่น สร้อยคอทองค า แสดงถึง ความร ่ ารวย ความมัง่คัง่ มีฐานะ การใส่เส้ือผา้สีด า แสดงความหมายถึง 
การไวอ้าลัย ความรู้สึกเสียใจ การสูญเสีย เป็นต้น โดยท่ีภาษาวตัถุ จะต้องเป็นส่ิงท่ีมีความหมายเป็นสากล                       
เกิดการรับรู้ร่วมกนั และส่ือสารไดเ้ขา้ใจตรงกนั ส่วนภาษาธรรมเนียมและมารยาท คือ ส่ิงท่ีกลุ่มคน สังคม หรือ
ชนชาติ ยึดถือปฏิบติัและตกลงในการด าเนินชีวิตร่วมกนั ถือเป็นส่ิงดีงาม ท่ีควรแก่การปฏิบติัเพ่ือให้เกิดความสงบ
สุขและความดีงามในชุมชนหรือสังคม ไดแ้ก่ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่น เป็นตน้ 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว่้า อวจันภาษา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 1) ภาษากาย 2) ภาษาวตัถุ และ         
3) ภาษาธรรมเนียมและมารยาท  
 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อรวบรวมลกัษณะส่ือของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ 
(2) เพื่อน าเสนอประเภทของวิธีการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ 
(3) เพื่อน าเสนอรูปแบบเน้ือหาของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ 

 

3. การส่ือสารด้วยภาพ 
3.1 แนวคิดการส่ือสารด้วยภาพ       

 การส่ือสารด้วยภาพ (Visual communication) เป็นการส่ือสารเชิงอวจันภาษา โดยจะอาศยัภาพหรือ
สัญลกัษณ์เป็นตวัน าสารอนัเกิดจากผูส่้งสาร ส่งไปยงัผูรั้บสารให้มีความเขา้ใจท่ีตรงตามวตัถุประสงค ์ท าให้เกิด
การรับรู้ เข้าใจ และสามารถแปลควาหมายของสารได้ ผ่านประสาทสัมผสัทางจักษุสัมผสั หรือท่ีเรียกว่า                     
การมองเห็น ซ่ึงธรรมชาติของมนุษย ์ใชก้ารรับรู้ผ่านการมองเห็นกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของประสาทสัมผสัทั้งหมด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัที่ สุจินตนา เด่นคลอ้ย (2560) ไดก้ล่าวถึง การรับรู้ทางสายตา จะช่วยท าให้มนุษยเ์กิดความเขา้ใจ
ในการรับสารมากกว่าประสาทสัมผสัอื่น ๆ กว่า 75 – 80 เปอร์เซ็นต์ ของประสาทสัมผสัทั้งหมดในร่างกายของ
มนุษย ์โดยทัว่ไปแลว้ การส่ือสารดว้ยภาพ จะสามารถช่วยในการถ่ายทอดความหมายของสารหรือเน้ือหาสาระให้
เป็นไปอยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย และน่าจดจ ากว่าการใชภ้าษาพูดหรือการอ่านจากตวัหนงัสือ โดยขวญัชยั ทองสุริยะ 
(2562) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยภาพไวว่้า เป็นการส่ือสารในระบบของสัญญาณ ซ่ึงภาพใน
แต่ละภาพท่ีส่ือสารไปยงัผูรั้บสารนั้น จะให้ความหมายท่ีแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ 3 ประเภท ดงัน้ี คือ ความหมาย
เชิงภาพสัญลกัษณ์ ความหมายแฝงภาษา และความหมายเชิงจิตวิทยาการส่ือสาร    

แนวคิดการส่ือความหมายดว้ยภาพ (Visual Communication) จากงานวิจยัเร่ือง “การส่ือความหมายดว้ย
ภาพของภาพถ่ายรางวลั โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติเน่ืองในงานวนันริศ”  ไตรสิทธ์ิ ศิริธนู และคณะ
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(2561) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการส่ือสาร ท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ ผู ้ส่งสาร (Sender)                    
สาร (Message) ส่ือหรือช่องทาง (Channel) ผูรั้บสาร (Receiver) ผ่านการส่ือความหมายภาพผ่านเคร่ืองหมาย                  
3 หมวดไปยงัผูช้ม คือ 1) เมนูรูปภาพ (Iconic)  2) สัญลกัษณ์ (Symbolic) และ สัญญวิทยา (Semiology) ในภาพถ่าย 
ท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามความรู้พ้ืนฐานของผูช้มแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั และ
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของการส่ือความหมายในระบบของภาพถ่าย โดยความหมายท่ีเกิดขึ้น 
เกิดจากระบบสัญญะท่ีสามารถจ าแนกความหมายออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของรูปร่าง
รูปทรงวตัถุในภาพ 2) ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิคในการถ่ายภาพ และ 3) ความหมายแฝงทางจิตวิทยา
ขององคป์ระกอบดา้นทศันธาตุ   

การส่ือสารดว้ยการมองเห็นภาพ เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งท่ีจะให้เกิดความคิดและความเขา้ใจไปยงัผูรั้บสาร
ด้วยประสาทสัมผสัทางสายตา โดยอาศัยส่ือท่ีมีลักษณะท่ีเป็นภาพ (Image), เคร่ืองหมาย (signs), ตัวพิมพ์ 
(Typography), ภาพวาด (Drawing), ออกแบบกราฟิก (Graphic Design), ภาพประกอบ (Illustration), สี (Color) 
และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Resources) เป็นตน้ ส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร โดยผูรั้บสารจะตอ้งมีความรู้
และประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ การส่ือสารถึงจะประสบความส าเร็จ เพราะถา้หาผูรั้บสารขาดความรู้ หรือไม่มี
ประสบการณ์มากพอ การส่ือสารดว้ยภาพนั้นอาจเกิดความลม้เลวในการส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารได ้  
 3.2 การรับรู้ด้วยภาพ  
 การรับรู้  (Perception) เป็นการน าขอ้มูลดิบ (Raw Data) ท่ีไดรั้บจากระบบประสาทสัมผสัพ้ืนฐานทั้ง                 
5 ของมนุษย ์(Sensation) อนัได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสัมผสั มาจ าแนกแยกแยะ ตลอดจนมีการคดัเลือก                           
โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สารดว้ยระบบการท างานของสมอง แลว้แปลความหมายเพื่อส่งต่อไปสู่การเรียนรู้
ต่อไป (กรวิทย ์รุ่งเรืองพฒัน์, 2560)  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัที่ จิตลดัดา ส่องแสง (2561) ไดก้ล่าวไวว่้า ประสาท
สัมผสัของมนุษย ์ประกอบไปดว้ย 5 ประสาทสัมผสั คือ การมองเห็นดว้ยตา การไดยิ้นเสียงดว้ยหู การไดก้ล่ินผา่น
จมูก การล้ิมรสด้วยล้ิน และการรู้สึกผ่านการจับต้องหรือกายสัมผสั ซ่ึงการรับรู้ท่ีมนุษยรั์บรู้ได้มากท่ีสุด คือ           
การรับรู้ดว้ยภาพ หรือการมองเห็นดว้ยตา ลกัษณะของการรับรู้ดว้ยภาพ จะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของผูส่้งสารได ้จะตอ้งมีลกัษณะส าคญั 6 ประการดงัต่อไปน้ี (สุรัตนชยั ไพศาลทรัพย,์ 2561)   

1. ผูรั้บสารจะตอ้งมีขอ้มูลพ้ืนฐาน หรือตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้ (Knowledge Based) มาบา้งกบัส่ิงท่ีได้
มองเห็น หรือถา้ไม่มีความรู้ อยา่งนอ้ย ผูรั้บสารก็ตอ้งมีประสบการณ์เดิมในเร่ืองนั้นอยูบ่า้ง 

2. จะตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Relational) ของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย จะตอ้งมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวโยงกนัได ้

3. จะตอ้งมีความสามารถในการตั้งสมมติฐานหรือการน าขอ้มูลท่ีเกิดจากกระบวนการรับรู้ดว้ยภาพ
จากหลายแหล่งขอ้มูล มาประกอบดว้ยขอ้วินิจฉัย (Inferential) เพ่ือให้การรับรู้ดว้ยภาพนั้น เกิดความสมบูรณ์ใน
ขอ้มูลมากท่ีสุด 

4. จะตอ้งมีความสามารถในการบวนการแยกแยะ (Categorical) ลกัษณะหรือคุณสมบติัส าคญัของ
ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง โดยอาศยัการมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ ซ ้ ามาแลว้ก่อนหน้าน้ี รวมถึงการน าประสบการณ์
เดิมกลบัมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับรู้ดว้ยภาพมากย่ิงขึ้น  

5. การบวนการรับรู้ดว้ยภาพ จะตอ้งอาศยัการดดัแปลง (Adaptive) ขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมท่ี
เคยเกิดขึ้นมาใชป้ระกอบร่วมกนักบัส่ิงท่ีก าลงัรับรู้ ณ เวลานั้น 
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6. การบวนการของการรับรู้ดว้ยภาพ จะเป็นไปโดยอตัโนมติั ซ่ึงเกิดจากการท างานของสมองใน
การรับรู้ผา่นประสามสัมผสัดว้ยตา โดยรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ร่วมจากการรับรู้จากประสาทสัมผสัอื่น ๆ เพื่อให้กบัรับรู้
มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  

 

4. การสร้างภาพประกอบ  
 ภาพประกอบ (Illustration) โดยความหมาย แปลว่า ภาพท่ีถูกวาดหรือออกแบบขึ้นโดยใชอ้งคป์ระกอบ
ทางศิลปะและหลกัการของการออกแบบ ท าหน้าท่ีเป็นส่ือในการส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ผ่าน
สายตา ท าให้เกิดการตีความหรือความหมายของสารท่ีอยูใ่นภาพได ้ เป็นภาพท่ีสร้างขึ้นเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ตลอดจนถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผูอ้ื่นไดรั้บรู้ได ้โดยการสร้างภาพประกอบจะตอ้งมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ในการส่ือสารอย่างชัดเจน เพ่ือท าให้การส่ือสารด้วยภาพประกอบเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัท่ี ณรงคช์ยั ภาคภูมิ (2561) ท่ีไดนิ้ยามความหมายของค าว่า ภาพประกอบ ไวว่้า ภาพประกอบ เป็น
ส่ือกลางระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ท่ีมีการถอดรหัสเป็นสัญลกัษณ์ภาพจากขอ้ความท่ีเป็นสาระความรู้ท่ี
ตอ้งการส่ือสาร โดยผ่านกระบวนการทางศิลปะ ท าให้เกิดเป็นภาพท่ีส่ือสารความหมายได้ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด
ลายเส้นดินสอ และภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นตน้       
 การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิ์ลป์ เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการส่ือสารแบรนด ์สร้าง
การรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดรายไดก้บัธุรกิจและบริการ ปัจจุบนัการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบ
พาณิชยศิ์ลป์นิยมใช้การส่ือสารผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ือโฆษณาออนไลน์ ดิจิทัล
โปสเตอร์ ภาพวิดีโอ และภาพการ์ตูนอนิเมชั่น เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ธนกร นุ่นสงค์ (2562) ท่ีไดก้ล่าวถึง      
การออกแบบพาณิชยศิลป์ (Commercial art design) ว่า เป็นงานศิลปะประเภทหน่ึง ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ              
การออกแบบเพื่อการสนบัสนุนทางดา้นการคา้และบริการ เป็นการสร้างภาพประกอบเพื่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายทางธุรกิจ ให้มีความสนใจใจสินคา้และบริการ โดยการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ 
นิยมออกแบบออกมาในรูปแบบของเคร่ืองหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ งานออกแบบโฆษณา               
งานออกแบบฉลากสินคา้ เพื่อใชส่ื้อสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อให้สามารถรับรู้ไดถึ้งการส่ือสารของเจา้ของ
ธุรกิจ ผสานกบักลยทุธ์ทางการตลาด ในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ตลอดจนบรรจุภณัฑใ์ห้มีความน่าสนใจ สวยงาม 
ดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคอุปโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ     
 4.1 ลักษณะส่ือของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ 
 ลกัษณะของส่ือในการออกแบบพาณิชยศิลป์ เป็นการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นไปในทางดา้นการคา้ เป็น       
การออกแบบภาพประกอบเพื่อส่งเสริมให้การค้าขายหรือธุรกิจและบริการบรรลุเป้าหมาย เป็นการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนเสนอภาพลกัษณ์ของสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึง อนุพงษ ์หวงัวิริยะ 
(2559) ไดก้ล่าวไวว่้า รูปแบบของการออกแบบพาณิชยศิลป์ สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะส่ือไดด้งัต่อไปน้ี   
 1. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (Apparel design) เป็นการออกแบบภาพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงทอ
เพื่อน ามาใชใ้นการนุ่มห่มปกคลุมร่างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสม และเกิดความคุม้ค่าในการน าไปใช้
งานไปอยา่งยาวนาน นกัออกแบบจะตอ้งมีการค านึงถึงความสวยงามเหมาะสม สมยันิยม ตลอดจนบุคลิกภาพของ
ผูส้วมใส่ ทั้งน้ีนกัออกแบบจะตอ้งมีการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ ถึงลกัษณะทางกายภาพและจิตภาพ ว่าลูกคา้
มีความชอบในเร่ืองใด ลกัษณะนิสัยเป็นแบบใด รูปร่างมีลกัษณะอยา่งไร เพื่อน าหลกัการไปใชใ้นการออกแบบให้
เหมาะสมกบัผูส้วมใส่ ช่วยอ าพรางส่วนท่ีบกพร่องทางร่างกาย และช่วยเสริมจุดเด่นให้ลุกคา้มีบุคลิกภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 
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การออกแบบเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย อาจจะมีความหมายรวมไปถึงองคป์ระกอบอื่น ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ให้เคร่ือง
แต่งกายนอกเหนือจากเส้ือ กางเกง กระโปรง มีความสมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น เช่น การออกแบบรองเทา้ ถุงเทา้ ถุง
มือ เคร่ืองประดบัต่าง ๆ ท่ีใส่เสริมเคร่ืองแต่งกายหลกั เป็นตน้  ซ่ึงการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เป็นงานออกแบบท่ี
มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว นกัออกแบบจะตอ้งออกแบบให้ทนัสมยั ตามความนิยมของสังคมเสมอ และจะตอ้งเป็น
คนท่ีช่างสังเกต ศึกษาเทรนดต์่าง ๆ ทั้งในปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ      
 2. การออกแบบงานโฆษณา (Advertising Design) เป็นงานออกแบบท่ีเน้นในเร่ืองของการใช้
ความคิดสร้างสรรคม์าใชส้ร้างภาพประกอบเพื่อการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การออกแบบโฆษณา
ทางโทรทศัน์ โฆษณาหนงัสือพิมพ ์โฆษณาบนส่ือออนไลน์ เป็นตน้ การออกแบบโฆษณา เป็นการออกแบบเพื่อ
เรียกร้องความสนใจจากผูพ้บเห็น มีลกัษณะท่ีโดดเด่นสะดุดตา ทั้งการส่ือสารดว้ยภาพประกอบและตวัอกัษร           
ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสร้างการจดจ าได้รวดเร็ว โดยฟ้าลดา พิพฒัน์รัตนสกุล (2560) ได้กล่าวไว้ว่า                 
การออกแบบงานโฆษณาท่ีดี จะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด ท่ีท าให้
เกิดผล 4 ประการส าคญั ดงัน้ี  
 2.1 การดึงให้เกิดความตั้งใจ การออกแบบงานโฆษณาท่ีดีตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มลุกคา้เป้าหมายได ้เช่น การออกแบบภาพประกอบท่ีมีความทนัสมยั ใช้สไตลภ์าพท่ีเหมาะสมและก าลงัเป็น              
ท่ีนิยม เช่น ภาพสไตล์มินิมอล ภาพสไตล์โมเดิร์น และสไตล์วินเทจ เป็นต้น อีกทั้งยงัตอ้งความเหมาะสมใน           
การเล่าเร่ืองผา่นรูปแบบช่องทางส่ือต่าง ๆ ดว้ย    
 2.2 การท าให้เกิดความสนใจติดตาม การโฆษณาตอ้งเน้นให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ เพื่อให้เกิดความสนใจติดตาม 
 2.3 การกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ การสร้างภาพประกอบที่เสนอจุดขาย
ท่ีชัดเจนของงานโฆษณา แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินคา้หรือบริการในประเภทเดียวกนั ท าให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการนั้น    
 2.4 การกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้หรือบริการ การออกแบบโฆษณาจะตอ้งเชิญชวนให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมตอบสนอง โดยซ้ือสินคา้หรือบริการ     
 3. การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ (Print and online media design) เป็นการออกแบบ
ภาพประกอบในส่ือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิมพ ์แต่ในยุคปัจจุบนัส่ือส่ิงพิมพห์ลายรูปแบบมีการปรับ
เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ดว้ยการตอบสนองกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทลั ท่ีนิยมรับข่าวสาร
ผ่านระบบออนไลน์ท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวกสบาย ตลอดจนสามารถเลือกเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ี
ตนองสนใจได ้ส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์จึงไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก การออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบ     
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ งานออกแบบตวัอกัษร การออกแบบภาพประกอบ งานออกแบบโปสเตอร์         
งานออกแบบบตัรประเภทต่าง ๆ งานออกแบบเพจเฟซบุ๊ก และออกแบบเวบ็ไซต ์เป็นตน้  
 4. การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ (Product & Packaging design) การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
หมายถึง กระบวนการทางความคิดและการวางแผนเพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทยห์รือเพื่อใช้
แกปั้ญหาบางประการในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์อาจจะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์เดิม          
ท่ีมีอยู่แล้วให้ตอบโจทย์และอ านวยความสะดวกต่อผู ้บริโภคให้เหมาะสมและดีย่ิงขึ้น ส่วนประกอบใน                      
การออกแบบภาพประกอบในงานออกแบบผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การออกแบบตราสินคา้ การออกแบบฉลากสินคา้ 
และการออกแบบส่ือโฆษณาสินค้า เป็นต้น ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การวางแผนและ                                
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การสร้างสรรคผ์ลงาน สินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ ให้เห็นถึงหน้าท่ีการท างานเพื่อใชใ้นการห่อหุ้ม บรรจุ หรือปกป้อง
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ โดยจะมีประโยชน์ทางดา้นความสวยงาม ความคงทน ตลอดจนท าให้ไม่เกิดความเส่ียงหรือ
เป็นอนัตราย ช ารุด แตกหกัเสียหาย  

5. การออกแบบสัญลักษณ์ส่ือสารความหมาย (Symbol design to reflect the meaning) เป็นการ
ออกแบบภาพประกอบท่ีเนน้เร่ืองการส่ือสารความหมาย เป็นรูปแบบต่าง ๆ ให้ผูรั้บสารเขา้ใจไดง้่ายโดยไม่ตอ้งมี
ข้อความบรรยายประกอบ ได้แก่ เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เคร่ืองหมายจราจร พิกโตแกรม (Pictogram) 
ตลอดจนเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีอาจปรากฎในธุรกิจและบริการ เป็นตน้   

6. การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition design) เป็นการออกแบบเก่ียวกบัพ้ืนท่ีในการจดัแสดงผล
งานเพื่อการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ มีทั้งท่ีเป็นรูปแบบนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ การออกบูธ และ
การออกแบบตกแต่งหน้าร้าน เป็นตน้ การออกแบบนิทรรศการจะช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงการออกแบบท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้สินคา้มีความน่าสนใจ และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

4.2 ประเภทของภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์    
 ในการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ นักออกแบบสามารถใช้ภาพประกอบได้
หลากหลายรูปแบบ แต่หากมีการเลือกประเภทและรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของงาน ก็จะย่ิงท าให้การส่ือสาร
ด้วยภาพประกอบมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ดังท่ี สมพร โชคอนันต์ (2562) ได้กล่าวไวว่้า การสร้าง
ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ท่ีดี จะตอ้งมีการศึกษารายละเอียดของงานให้รอบคอบ มีการศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานของสินคา้หรือบริการให้ครบถว้น เพ่ือจะไดเ้ลือกประเภทและรูปแบบของภาพประกอบมาใช้ใน
งานออกแบบพาณิชยศิลป์ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยประเภทของภาพประกอบในการออกแบบพาณิชยศิลป์ สามารถ
จ าแนกออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี          

1. ภาพถ่าย (Photo) เป็นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ ท่ีอาศยักระบวนการขั้นตอน
และกรรมวิธีทางการถ่ายภาพ เป็นภาพประกอบท่ีมีลกัษณะเด่นหลายประการ ทั้งในแง่ของความสมจริง และ 
ความละเอียดของผลงาน สามารถส่ือสารอารมณ์และความรู้สึกได้สมจริงมากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกับ
ภาพประกอบประเภทอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้งานออกแบบภาพประกอบงานออกแบบพาณิชยศิลป์ เพราะ
สามารถท าไดส้ะดวก และรวดเร็ว ให้ความรู้สึกสมจริงในสินคา้หรือบริการท่ีน ามาใชเ้ป็นตน้แบบในการสร้าง
ภาพประกอบ และดว้ยในยุคสมยัท่ีมีการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ปัจจุบนัการถ่ายภาพก็นิยมใช้กล้องใน
รูปแบบดิจิทัลอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถผลิตผลงานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตกแต่งเพ่ิมเติมในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ง่าย และสามารถน าไปใช้งานได้ทันทีในไม่ก่ีนาที  อีกทังยงัสามารถผลิตงานในจ านวนมาก          
ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

2. ภาพวาดลายเส้น (Line drawing) เป็นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ท่ีต้องอาศยั
ทกัษะทางดา้นศิลปะค่อนขา้งสูง เพราะนกัออกแบบหรือศิลปิน จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัทศันธาตุในการออกแบบ 
อนัไดแ้ก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวสัมผสั และพ้ืนท่ีว่าง เป็นตน้ รวมถึงความรู้เก่ียวกบัหลกัในการออกแบบ 
ไดแ้ก่ เอกภาพ ดุลยภาพ ขนาด สัดส่วน และการสร้างจุดเด่น เป็นตน้ เพ่ือน าทั้งทศันธาตุและหลกัในการออกแบบ
มาใชส้ร้างภาพประกอบให้มีความสวยงามเหมาะสม ภาพวาดลายเส้น เป็นวิธีสร้างภาพประกอบพ้ืนฐานเร่ิมตน้ท่ี
เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ตามหลกัฐานท่ีปรากฏบนฝาผนงัถ ้า สอดคลอ้งกบัท่ี ดลรวี สิริกาญจน์ 
(2561) ได้กล่าวว่า ภาพวาดลายเส้น เป็นศิลปะการออกแบบภาพประกอบพ้ืนฐานท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อน
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ประวติัศาสตร์ ยุคท่ีมนุษยย์งัไม่ไดมี้การคิดคน้ตวัอกัษร ก็จะนิยมส่ือสารเป็นภาพขีดเขียนตามฝาผนงัถ ้าเพ่ือเป็น
การบอกเล่าเร่ืองราว โดยอาศยัเคร่ืองมือง่าย ๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดลายเส้นได ้  

การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ประเภทภาพวาดลายเส้น สามารถแบ่งประเภท
ของภาพวาดลายเส้นได้ 3 ประเภท คือ  1) ภาพหุ่นน่ิง (Still-life drawing) เช่น วาดวตัถุในธรรมชาติ ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ 2) ภาพลายเส้นคน (Human drawing) 3) การวาดเส้นภาพทิวทศัน์ (Landscape) เช่น 
การวาดภาพสถานท่ีต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ภูเขา น ้าตก อาคาร และบา้นเรือน เป็นตน้  

3. ภาพวาดระบายสี (Painting) เป็นการสร้างภาพประกอบท่ีมีความสลับซับซ้อนมากขึ้ นกว่า
ภาพวาดลายเส้น นกัออกแบบจะตอ้งมีทกัษะและความรู้เร่ืองสี เขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กบัภาพประกอบ
ในงานออกแบบพาณิชยศิ์ลป์ เป็นการวาดรายละเอียดเพื่อให้เกิดความสวยงามดว้ยสี อาศยัการใชพู้่กนั หรือวสัดุ
ชนิดอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสีจะตอ้งอาศยัทกัษะในเร่ืองการควบคุมสีและเคร่ืองมือท่ีมากกว่า           
การวาดผลงานภาพประกอบจะมีความสมบูรณ์ และสวยงามกว่างานวาดภาพลายเส้น แต่อาจะขึ้นอยู่กบัเน้ือหา
ของภาพประกอบดว้ยว่ามีความเหมาะสมกบัภาพประกอบประเภทภาพวาดระบายสีมากน้อยเพียงใด งานจึงจะ
ส าเร็จตามวตัถุปประสงค์ของการออกแบบพาณิชยศิลป์ โดยสีท่ีนิยมน ามาใช้ในการสร้างภาพประกอบในงาน
ออกแบบพาณิชยศิลป์ ไดแ้ก่ สีน ้ า สีไม ้และสีอคริลิค เป็นตน้ ซ่ึงจะให้อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกนัออกไป
ตามธรรมชาติของสีแต่ละชนิด ภาพวาดระบายสีท่ีเป็นท่ีนิยม ในงานออกแบบพาณิชยศิลป์มกัจะนิยมวาดภาพ
ประเภท ภาพหุ่นน่ิง ภาพคน และวิวทิวทศัน์ เช่นเดียวกนักบัการวาดภาพลายเส้น  
 4. ภาพพิมพ ์(Print) เป็นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ท่ีตอ้งอาศยักระบวนการและ
เคร่ืองมือท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน มีความละเอียดอ่อนและขั้นตอนในการท างานมากพอสมควร เป็นการสร้าง
ภาพประกอบท่ีจะต้องมีการผลิตแม่พิมพเ์กิดขึ้นมาก่อนการสร้างผลงานภาพประกอบจริง การผลิตภาพพิมพ์ 
สามารถใชเ้ทคนิคไดห้ลากหลาย เช่น ภาพพิมพไ์ม ้ภาพพิมพโ์ลหะ และภาพพิมพจ์ากวสัดุต่าง ๆ เป็นตน้ การสร้าง
ภาพประกอบประเภทน้ี ตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญค่อนขา้งสูง ดงันั้นจึงเป็นท่ีนิยมเฉพาะ
กลุ่มของนกัออกแบบบางกลุ่มเท่านั้น  

 5. ภาพกราฟิก และภาพวาดดิจิทลั (Graphic and digital drawing) เป็นภาพประกอบท่ีอาศยัเทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์ในการใชผ้ลิตภาพ อาศยัทกัษะในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ นกัออกแบบ
กราฟิกส่วนใหญ่จะมีทกัษะการวาดภาพประกอบประเภทอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้น้ีแลว้เป็นอย่างดี เพียงแต่
เปล่ียนเคร่ืองมือมาใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างผลงาน ขอ้ดีของการสร้างภาพประกอบประเภทน้ี คือ สามารถท า
ผลงานไดอ้ย่างรวดเร็ว มีโปรแกรมท่ีเอ้ืออ านวยในการวาดและลงสีให้เลือกหลากหลาย สามารถท าซ ้ าในปริมาณ
มากไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ส้ินเปลืองวสัดุท่ีเป็นกระดาษและสี สามารถปรับแกไ้ขผลงานไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถ
น าไปใชง้านจริงไดห้ลากหลายช่องทาง และท่ีส าคญัสามารถน าไปพฒันาผลิตเป็นภาพประกอบบนส่ือทัว่ไป และ
ส่ือออนไลน์ได้อย่างทันสมัย สะดวกสบาย จึงได้รับความนิยมจากนักสร้างภาพประกอบในยุคปัจจุบันเป็น           
อยา่งมาก  

6. ภาพประกอบส่ือผสม (Mixed media illustration) เป็นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ 
ท่ีมีการน าความหลากหลายของภาพประกอบทุกประเภท มาผสมรวมกนั อาศยัเทคนิคและวิธีการในการสร้าง
ประกอบหลายๆ ดา้นมาผสมรวมกนัจนเกิดเป็นผลงาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือคือ ภาพประกอบส่ือผสม นกัออกแบบ
นิยมสร้างภาพประกอบประเภทน้ีให้มีลกัษณะเป็นงาน 3 มิติ ส่งผลให้ผลงานมีความน่าสนใจ โดดเด่น สามารถ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและผูรั้บสารไดเ้ป็นอย่างดี ในกระบวนการขั้นตอนผลิตผลงาน จะตอ้งมีการน าประเภทของ
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ภาพประกอบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกนัในผลงานช้ินเดียวกนั ทางดา้นงานออกแบบพาณิชยศิลป์นิยมน า
สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งมาใช้ในการสร้างภาพประกอบ ซ่ึงนักออกแบบ
ภาพประกอบประเภทน้ี ตอ้งมีทกัษะเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์ในการออกแบบผลงานให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ า
แบบใคร สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดจนสร้างจิตนาการในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.3 รูปแบบของภาพประกอบ        
การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ นกัออกแบบสามารถเลือกใชรู้ปแบบของภาพให้

เหมาะสม ตามรูปแบบของเน้ือหาท่ีตอ้งการเล่าเร่ือง โดยรูปแบบในการสร้างภาพประกอบ สามารถแบ่งเป็นหมวด
ใหญ่ได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี          

1. ภาพประกอบแบบเหมือนจริง (Realistic illustrations) เป็นรูปแบบของการสร้างภาพประกอบใน
งานออกแบบพาณิชยศิลป์ท่ีตอ้งการความเสมือนจริง มีความเป็นธรรมชาติ ตอ้งอาศยัความถูกตอ้งของภาพสินคา้
หรือผลิตภณัฑ์ ให้อารมณ์ความรู้สึกเพื่อสารไปยงักลุ่มลูกคา้อย่างชัดเจน ธรรมชาติโดยทัว่ไปของลูกคา้มีความ
คาดหวงัท่ีจะเห็นหรือไดสั้มผสัสินคา้ท่ีเหมือนจริง ก่อนตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้สินคา้ ส่วนใหญ่แลว้รูปแบบ
ภาพประกอบแบบเหมือนจริงจะนิยมใช้ภาพประเภทภาพถ่าย โดยไปใช้ประกอบในงานส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ เช่น 
นิตยสาร หนงัสือ และส่ือออนไลน์ เป็นตน้  

2. ภาพประกอบแบบดดัแปลงธรรมชาติ (Modulation illustrations) เป็นภาพประกอบท่ีออกแบบ
ขึ้นเพ่ือใช้บอกเล่าเร่ืองราวเน้ือหาต่าง ๆ ของงานออกแบบพาณิชยศิลป์ท่ีไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติ แต่เป็น               
การสร้างสรรคข์ึ้นเพ่ิมเติมจากจินตนาการ แสดงผ่านผลงานออกมาโดยการอา้งอิงแรงบนัดาลใจท่ีมีในธรรมชาติ
หรือไม่มีก็ได ้มกัถ่ายทอดออกมาเป็นภาพการ์ตูน ภาพลอ้เลียน และภาพเลียนแบบธรรมชาติ เป็นตน้ มีความน่ารัก 
มีกการปรับให้มีความทนัสมยัเหมาะกบัสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั ไดรั้บความนิยมในกลุ่มคนอย่างแพร่หลาย 
เพราะเอกษณ์เฉพาะของงานจะมีความสวย น่ารัก ซ่ึงตอบโจทยก์บักลุ่มเป้าหมายท่ี ใช้ส่ือและส่ือออนไลน์ใน            
ยุคปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบรูปแบบน้ี ยงันิยมน าไปปรับใช้ในการสร้างผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย
มากมาย สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าและบริการมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น สติกเกอร์ไลน์ (Sticker line),                    
ภาพการ์ตูนดิสนีย ์(Disney) และภาพกราฟิกในงานส่ือและส่ือออนไลน์ เป็นตน้    

3. ภาพประกอบแบบอิสระ (Free-form illustrations) เป็นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชย
ศิลป์รูปแบบท่ีไม่มีก าหนดรูปแบบตายตวั เป็นรูปแบบท่ีไม่แสดงเร่ืองราวเน้ือหาออกมาเป็นรูปธรรม นิยมใชเ้ล่า
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึก เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบันามธรรม (Abstract) แสดงออกมาในรูปแบบ
ของลวดลายส่ือสารอารมณ์ความรู้สึก อาจเป็นภาพท่ีไม่มีความชดัเจน ตอ้งอาศยัประสบการณ์และความรู้สึกของ
ผูรั้บสารเป็นผูต้ดัสิน วิเคราะห์ ตีความหมายไดห้ลากหลาย เน้นสร้างความสวยงามของสีสันของภาพประกอบ
มากกว่าการบอกเล่าเน้ือหาในงานออกแบบพาณิชยศิลป์   
 

5. สรุป 
5.1 ลกัษณะส่ือของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์  มีทั้งหมด 6 ลกัษณะส่ือ คือ       

1. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2. การออกแบบงานโฆษณา 3. การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์                
4. การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 5. การออกแบบสัญลกัษณ์ส่ือสารความหมาย และ 6. การออกแบบ
นิทรรศการ 
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5.2 ประเภทของวิธีการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1. ภาพถ่าย 2. ภาพวาดลายเส้น 3. ภาพวาดระบายสี 4. ภาพพิมพ ์5. ภาพกราฟิกและภาพวาดดิจิทลั และ           
6. ภาพประกอบส่ือผสม  

5.3 รูปแบบเน้ือหาของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ สามารถแบ่งได ้3 รูปแบบ 
คือ 1) ภาพประกอบแบบเหมือนจริง 2) ภาพประกอบแบบดดัแปลงธรรมชาติ และ 3) ภาพประกอบแบบอิสระ 

 

6. ข้อเสนอแนะ       
6.1 การสร้างสรรค์ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์ นักออกแบบจะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล

พ้ืนฐานของสินคา้และบริการให้มากพอสมควร ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานให้
ชดัเจน รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสามารถตอบโจทยใ์น
การส่ือสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และส าเร็จตามจุดประสงค์ในการสร้างภาพประกอบในงาน
ออกแบบพาณิชยศิลป์          
 6.2 การสร้างสรรคภ์าพประกอบที่ดี ควรเลือกลกัษณะของส่ือให้เหมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการส่ือสาร 
รวมถึงการเลือกรูปแบบวิธีการสร้างภาพประกอบและรูปแบบของเน้ือหาของภาพประกอบให้ถูกตอ้ง จะช่วย
เสริมให้การออกแบบพาณิชยศิลป์เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น การออกแบบงานโฆษณา  
ควรเลือกวิธีการสร้างภาพประกอบประเภทภาพถ่าย เพ่ือให้เกิดเป็นรูปแบบเหมือนจริง ในการสร้างความเช่ือมัน่
ในสินคา้และบริการ เพราะธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย ์หากไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงดว้ยตา แรงดึงดูดใจในการซ้ือ
สินคา้และอ านาจในการตดัสินใจซ้ือก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ย  
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ติ๊กต็อก ส่ือบันเทิงขวัญใจเจเนอเรชัน Z  
TIKTOK : ENTERTAINMENT MEDIA FOR GENERATION Z 

 

นับทอง  ทองใบ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

Nubthong.th@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอ รูปแบบ วิธีการส่ือสารของแอปพลิเคชันต๊ิกต็อก   ท่ี

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนเจเนอเรชนั Z  ซ่ึงพบว่าต๊ิกต็อกมีลกัษณะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผสมหลายส่ือ
เขา้ดว้ยกนั  จุดเด่นคือมีรูปแบบเป็นคลิปวิดีโอขนาดส้ัน  ออกแบบเน้นความง่าย  เพราะมีเคร่ืองมือเสริมดา้นการ
ถ่ายท า และการตดัต่อส าเร็จรูปเอ้ือให้ผูใ้ชง้านเป็นนกัสร้างสรรคค์อนเทนตไ์ดเ้บด็เสร็จภายในแอปพลิเคชนั  มีการ
น าเสนอผ่านหน้าจอดว้ยภาพขนาดใหญ่ ตวัอกัษรน้อย เน้นการติดแฮชแท็ก   ซ่ึงการออกแบบท่ีเน้นความง่าย 
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคน Gen Z ท่ีตอ้งการส่ิงท่ีง่ายไวก่้อน  และท าให้ต๊ิกต็อกดึงดูดผูส้ร้างคอนเทนตห์นา้
ใหม่ไดดี้  อีกทั้งยงัเป็นพ้ืนท่ีช่วยสร้างตวัตนให้คนธรรมดากลายเป็นคนดงัขึ้นมาไดง้่ายๆ     นอกจากน้ีต๊ิกต็อกยงั
แสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในโลกออนไลน์ควรเน้นความจริงใจ  เปิดเผยให้เห็นวิถีชีวิตในดา้นตลก 
ขบขนัเพื่อแสดงความเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบ ท่ีสามารถสร้างความบนัเทิง และความสุข ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีคน 
Gen Z แสวงหา    
 
ค าส าคัญ:    ต๊ิกตอ็ก  เจเนอเรชนั Z  ส่ือสังคมออนไลน์  แอปพลิเคชนั ส่ือบนัเทิง      
   

ABSTRACT 
 The object of this article is to present the format of communication of TikTok Application which 
complies with the Gen Z behavior. The format of TikTok is the modern media which combine many forms  of 
media altogether. The outstanding point is the short video-sharing content with simply design as they provide the 
optional service tools for producing and editing in template form. This is very user-friendly design that users are 
able to completely create contents within the App.The presentation of the large images with little wordings 
through screen and hashtagging are the simply designs which get along well with Gen Z  preference prioritizing 
and ease.   TikTok gets much attraction from the new content creators as well as to be the space for creators to 
make themselves from “Nobody” to “Somebody” more easily than any other media. Moreover, Tiktok also shows 
that the online content creators should be more realistic and reveal their real lifestyle in the funny way to sincerely 
show the incomplete aspects of humanity but can also make entertaining and bring much joy that are the important 
things which Gen Z is looking for. 
 
Keywords: TikTok, Generation Z, Social Media, Application, Entertainment Media  
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1. บทน า 
ในเวลาน้ีส่ือท่ีครองใจคน Gen Z  (Generation Z)  คงตอ้งยกให้ TikTok แอปพลิเคชันจากประเทศจีน 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  ท่ีเปิดให้ใชบ้ริการเม่ือปี พ.ศ. 2559 และแมใ้นสายตาผูใ้หญ่หลายคน TikTok  
อาจเป็นส่ือท่ีดูไร้สาระ เพราะลกัษณะเน้ือหา (content) ในระยะแรกท่ีช่วยให้แอปพลิเคชนัจากจีนสามารถสร้าง
กระแสโด่งดงัในชัว่ขา้มคืนมกัเป็นคลิปวิดีโอลิปซิงค ์(Lip-synced)  การขยบัปากให้เขา้กบัเพลง  และการเตน้ตาม
นกัร้องดงัท่ีเนน้แต่เพียงการสร้างเสียงหวัเราะ  จนหลายคนตีตราว่า Tiktok  เป็นแอปพลิเคชนัส าหรับ “ตลาดล่าง” 
บา้ง “สก๊อย” บา้ง   เพราะมีเน้ือหาวนเวียนอยูแ่ค่การโชวท์กัษะร้อง เตน้ เล่นดนตรี เท่านั้น (“ปรากฏการณ์ TikTok 
จากแอปท่ีคนหาว่าสก๊อย สู่แพลตฟอร์มท่ีทุกคนตอ้งเล่นยาม “กกัตวั”, 2563)         

แต่ปัจจุบนัอตัราการเติบโตของ TikTok ทัว่โลกกลบัเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมียอดผูใ้ช้งานครบ 100 
ลา้นคน ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี ในขณะท่ี เฟซบุ๊ก (Facebook)  ตอ้งใชเ้วลา 4 ปี 6 เดือน  และทวิตเตอร์ (Twitter ) 
ใชเ้วลาถึง 5 ปี 5 เดือนจึงจะไดย้อดผูใ้ชง้านหลกัร้อยลา้น โดย We Are Social บริษทัผูร้วบรวมขอ้มูลการใช้งาน
ของส่ือดิจิทลัทัว่โลก เม่ือเดือนเมษายน 2563 ระบุว่าสถิติผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั Tiktok จาก 155 ประเทศ มีจ านวน
มากถึงราว 800 ลา้นราย  เป็นแอปพลิเคชันท่ีมีผูด้าวน์มาใช้งานสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1  โดยกลุ่มอายุท่ีใช้ Tiktok   
มากท่ีสุดคือช่วง 18-24 ปี หรือช่วง Gen Z  ถึงร้อยละ 60  โดยส่วนใหญ่ใชเ้วลากบัแอปเฉล่ียราว 52 นาทีใน 1 วนั  
(Beaden, 2020)  

ความนิยมของแอปพลิเคชนั Tiktok  เกิดจากสาเหตุอะไร คือค าถามส าคญัของบทความช้ินน้ี ท่ีตอ้งการ
ส ารวจ  Tiktok  ในมุมมองท่ีมากกว่าแค่แพลตฟอร์มความบนัเทิงไร้สาระ  แต่เพื่อขยายความเขา้ใจส่ือแพลตฟอร์ม
ใหม่น้ีว่ามีรูปแบบ  วิธีน าเสนอท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั และมีพลงัเขา้ถึงคนในยุคปัจจุบนัอยา่งไร  เพราะส่ือใหม่ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมย่อมเป็นภาพแทนในการส่องสะทอ้นความคิด ค่านิยม วฒันธรรมกระแสใหม่  ซ่ึงช่วยให้ผูผ้ลิต
ย่อมไดเ้ห็นแนวทางการสร้างสรรค์ส่ือให้สอดคลอ้งกบัคนรุ่นใหม่ได้ โดยยึดกรอบแนวคิดส่ือแบบวฒันธรรม
ศึกษาร่วมสมยั (Contemporary Cultural Studies)  สายเบอร์มิงแฮม (The Birmingham school) ท่ีให้ความสนใจใน
การศึกษาวฒันธรรมย่อยของกลุ่มวยัรุ่น แนวคิดการศึกษาส่ือบนัเทิง  รวมทั้งลกัษณะเฉพาะตัวของคน Gen Z               
ในการวิเคราะห์     

 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการส่ือสารของแอปพลิเคชนั TikTok  
(2) เพื่อวิเคราะห์หาอตัลกัษณ์ของแอปพลิเคชนั TikTok  ท่ีสอดคลอ้งกบัคนเจเนอเรชนั Z 

 

3. TikTok :  รูปแบบ และวิธีการส่ือสาร  
3.1 TikTok: ส่ือไฮบริดจ์ข้ามแพลตฟอร์ม  

 TikTok ประกอบดว้ยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีทั้งภาพเคล่ือนไหว  เสียงเพลง ดนตรีประกอบ และขอ้ความ  
โดยแม ้TikTok จะมีลกัษณะตามรูปแบบของส่ือใหม่ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554: 99-103) ท่ีหยิบยกเอาจุดเด่น
ของส่ือสังคมออนไลน์หลายประเภทเขา้ดว้ยกนั   คือมีความเป็น Social Networking  หรือ เครือข่ายทางสังคมใน
อินเทอร์เน็ต ท่ีเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลเพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนั เหมือนเช่น 
เฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม แต่ TikTok ก็ไม่ไดเ้น้นเน้ือหาประเภทชีวิตประจ าวนั (Lifestyle)  ของผูใ้ช้งานเป็น
หลกั   เพราะมีรูปแบบวิดีโอท่ีมุ่งเนน้เน้ือหาหลายรูปแบบ  เหมือนเช่นยทููบ (Youtube)  อีกทั้งยงัมีความเหมือนส่ือ
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ท่ีครองใจคนรุ่นใหม่แบบเกม (Gaming) ท่ีผูใ้ชง้านสามารถสนุกกบัการทา้ทาย จากการแข่งขนัหรือการชาเลนจ์ 
(Challenges) รูปแบบต่างๆ ได ้ และขณะเดียวกนัก็ยงัมีลกัษณะของส่ือดั้งเดิมเช่น มิวสิกวิดีโอ  ท่ีเนน้เพลงช่วยเล่า
เร่ือง รวมทั้งยงัมีความเป็นรายการโทรทัศน์  ประเภทการแสดงทักษะเฉพาะตัวรูปแบบต่างๆ (Talent Show)   
รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัในส่ือเดียว        

ดว้ยความแตกต่างเฉพาะตวัของ TikTok  ท่ีมีทั้งขอ้ความ ภาพ และเสียงและเน้ือหาไม่ซ ้ าส่ือบนัเทิงท่ี
กล่าวมาจึงอาจเรียกไดว่้าเป็นส่ือบนัเทิงท่ีผสมผสานขา้มสายพนัธ์ุกบัส่ืออื่นๆ  และท าหน้าท่ีทั้งแบ่งปันขอ้มูล
ควบคู่กบัการสร้างสรรคเ์น้ือหาใหม่ๆ โดยเป็นส่ือท่ีช่วยสร้างและประกาศตวัตน  (Identity Network)  ของผูใ้ชง้าน
เหมือนเช่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัช่วยประกาศผลงาน (Creative Network)  ให้แก่ผูใ้ชง้านไป
พร้อมกนัเหมือนเช่นยูทูบ  ซ่ึงลกัษณะของส่ือผสมท่ีปรับแต่งขา้มสายพนัธ์ุก็เป็นลกัษณะของส่ือใหม่ท่ีพยายาม
ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีส่ือสารเพื่อให้เขา้กบัวิถีชีวิต และช่วงชิงพ้ืนท่ีในการน าเสนอเน้ือหาสารให้เขา้ถึงคนรุ่นใหม่
มากขึ้น 

3.2 ความยาวจ ากัด แต่เน้ือหาเปิดกว้าง  
จุดแตกต่างของ TikTok   ซ่ึงฉีกไปจากกรอบของส่ือภาพเคล่ือนไหวประเภทวิดีโอ ท่ีมกัเน้นอิสระของ

ผูใ้ชง้านในการสร้างคอนเทนต์ โดยไม่จ ากดัความยาวเช่น Youtube หรือ Netflix คือ TikTok เลือกจะจ ากดัความยาว
ของการโพสตวิ์ดีโอให้เป็นคลิปส้ันๆ เพียง 15 วินาที หรือ 60 วินาที  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีทา้ทายคอนเทนตค์รีเอเตอร์ 
(Content Creator) ในการสร้างผลงานให้เขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ตอ้งกระตุน้ให้คนมีส่วนร่วม (Engagement)  
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใน 1-2 วินาทีแรก (พลสัน นกน่วม, 2558: 59)  ดงันั้นลกัษณะคอนเทนต์ท่ี
ไดรั้บความนิยมใน TikTok  จึงมกัเป็นการร้องเพลง   การเตน้  การแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ  เช่นเล่นตลก 
แสดงมายากล  ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความสนุกสนาน ดว้ยท่าทาง ความเคล่ือนไหวของร่างกาย และโดยเฉพาะเร่ือง
ตลกแบบลอ้เลียน  เพราะตามแนวคิดเร่ืองการสร้างอารมณ์ขนั ระดบัขั้นของตลกแบบลอ้เลียนเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงคน
ไดง้่าย เพราะผูช้มไม่ตอ้งอาศยัทั้งพ้ืนความรู้และระยะเวลาในการท าความเขา้ใจ ดงันั้นเราจึงเห็นว่าการสร้างสรรค์
วิดีโอต้นแบบจากคนดัง (Influencer)  โดยการอดัคลิปโตต้อบมักไดรั้บความนิยมเพราะไดฐ้านการรับชมจาก 
Influencer ตน้แบบอยูแ่ลว้      

3.3 แฮชแท็กสร้างกระแส 
นอกจากการรูปแบบการส่ือสารดว้ยภาพเคล่ือนไหวแลว้  การส่ือสารดว้ยตวัอกัษร และขอ้ความขนาด

ส้ัน ก็มีส่วนช่วยสร้างความสนใจไดไ้ม่แพก้นั  เพราะการโพสต์วิดีโอทุกคร้ัง สามารถพิมพข์อ้ความส้ันๆ ลงไป
ผ่านการติดแฮชแท็ก (# Hashtag)  ซ่ึงเหมือนกับการก าหนดค าส าคัญเพ่ือเน้นย  ้าข้อความต่างๆ ในโพสต์ให้
เหมาะสม ดว้ยการใชค้  าฮิตท่ีอยู่ในกระแสเพื่อช่วยให้เกิดการคน้หาคอนเทนต์ไดง้่ายขึ้นในโลกออนไลน์  แมก้าร
ติดแฮชแท็กไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะต่างเป็นเทคนิคท่ีส่ือรูปแบบอื่นๆ อย่างทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมให้
ความส าคญัอย่างมากมาก่อนแล้ว    แต่การติดแฮชแท็กใน TikTok  นั้นน่าสนใจตรงท่ีสามารถพฒันามาเป็น
เคร่ืองมือการตลาดท่ีช่วยโปรโมทคอนเทนต์และอยา่งไดผ้ล   เกิดกิจกรรมแฮชแทก็ ชาเลนจต์่างๆ  ท่ีกระตุน้ใหค้น
ทั้งสร้างและติดตามคอนเทนต์  เปรียบเหมือนการจดัชุดของคอนเทนต์ให้เป็นหมวดหมู่เดียวกนั ซ่ึงช่วยให้เกิด
ความต่อเน่ืองของการรับสาร  จนเป็นสาเหตุให้คอนเทนตใ์น TikTok สามารถยึดครองกระแสความสนใจของคน
ไดย้าวนานมากขึ้น  เหมือนเช่นในช่วงกกัตวัของคนทั้งโลกจากไวรัสโคโรนา  TikTok ไดส้ร้างกิจกรรมชาเลนจ์
ด้วยแฮชแท็กต่างๆ  เช่น #เมษาAtHome  หรือ #ขยบัต้านโรค  รวมทั้งการติดแฮชแท็ก #TikTokUni   เพื่อล้าง
ภาพลกัษณ์แอปพลิเคชนัระดบัล่างดว้ยการเชิญชวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือในแวดวงต่างๆ มาสร้างคอนเทนตท์าง
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การศึกษาจนท าให้ #TikTokUni  กลายเป็นแฮชแท็กยอดฮิตมียอดผูเ้ขา้ชมรวมกว่า 1.7 พนัล้านคร้ัง  (“ส่อง 5                             
แฮชแท็กฮิต TikTok คร่ึงแรกปี 2020”, 2563) ดงันั้นแม ้TikTok จะเป็นส่ือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีดูเหมือนเปิดกวา้ง
ทางความคิดแก่คนรุ่นใหม่  แต่แทจ้ริงแลว้ วิธีการติดแฮชแท็กของ TikTok ท่ีพยายามจดัหมวดหมู่ เน้ือหาคอน
เทนต์ก็ไม่ต่างอะไรจากความพยายามสร้างวาระความส าคญัของสาร (Agenda Setting) จากโลกแห่งธุรกิจส่ือ
บนัเทิงท่ีหวงัจะสร้างความเขม้ขน้ของเน้ือหาสารเพ่ือช่วงชิงพ้ืนท่ีในการควบคุมการเปิดรับสารของผูใ้ช้ส่ือท่ี
เกิดขึ้นทุกยคุทุกสมยันัน่เอง (Dearing & Roger ,1996: 8-12)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตวัอยา่งการติดแฮชแทก็เพื่อสร้างกระแสของคอนเทนตค์รีเอเตอร์ใน Tiktok 
(“เล่นแอป 'TikTok' ยงัไงให้แจง้เกิดเป็นไอดอลคนใหมบ่นโลกโซเชียล”, 2563)  

ท่ีมา: จาก https://www.trueplookpanya.com/blog/content/79807 
 

4. TikToK : จากมุมของ Gen Z 
 จากรูปแบบ และลกัษณะเน้ือหาของ TikTok  ท่ีกล่าวมาน้ีหากมองในมิติของผูรั้บสาร จะเห็นไดว่้า 

TikTok  สอดคลอ้งกบัความคิด และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z  หลายประการ จากรายงานเจ
เนอเรชนัซี เอเชียแปซิฟิก (“Generation Z: APAC”, 2020) โดยวนัเดอร์แมน ธอมสัน อินเทลลิเจนซ์ (Wunderman 
Thompson Intelligence) ท่ีไดศึ้กษากลุ่ม Gen Z  4,500 คน ในช่วงอาย ุ13 – 23 ปี จาก 9 ประเทศของเอเชีย รวมทั้ง
กลุ่มตวัอยา่งในไทยจ านวน 500 คน เพื่อคน้หาพฤติกรรม ความคิด และแรงขบัเคล่ือนของคน Gen Z   และรายงาน
ของศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ หรือ TCDC ท่ีไดร้วบรวมแนวทางการออกแบบในงานศิลปะเชิงสร้างสรรคต์าม
แนวโน้มโลกและตามกลุ่มช่วงอายุในปี 2564   (“เจาะเทรนด์โลก 2021: Reform this Moment”, 2563)  พบว่ามี
หลายประเด็นท่ี Tiktok มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัคน Gen Z ดงัน้ี  
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1.  ง่ายไวก่้อน   
กลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่วมทน้ไปดว้ยความรู้สึกเหน่ือยกายใจ ท่ีเกิดจากความเร่งรีบ  ชีวิตเต็มไปดว้ย

ความกดดนั ลกัษณะอาการแบบน้ีเรียกว่า The Compressionalist  คือผูท่ี้มีความตอ้งการ  “อะไรก็ได ้ขอให้ชีวิตง่าย
ขึ้น”  ดงันั้นวิธีคิดแบบ น้อยไดม้าก (Less-is-More)  หรือ ท าให้ง่ายไวก่้อน  (Make it Easy)  จึงเป็นแนวโน้มใน
การออกแบบส่ือสมยัใหม่ท่ีตอ้งออกแบบให้ใชง้านไดง้่าย (Friendly User) ซ่ึง TikTok เองก็สะทอ้นความคิดแบบ
ง่ายไวก่้อนหลายประการ 

1.1 การสร้างเคร่ืองมือส าเร็จรูปเพื่อการสร้างสรรควิ์ดีโอ  โดย TikTok เพ่ิมเคร่ืองมือในการถ่ายท า
การตดัต่อคลิปวิดีโอ รวมไปถึงการใชเ้อฟเฟกต ์การใส่ฟิลเตอร์ สติกเกอร์ รวมทั้งคลงัเพลงดงัท่ีมีลกัษณะส าเร็จรูป 
(Template)  แต่หลากหลายให้ผูใ้ชง้านไดส้นุกกบัการเลือกทดลอง  ลงมือท าไดเ้บด็เสร็จโดยไม่ตอ้งเสียเวลาออก
จากแอปพลิเคชันเพื่อไปถ่ายท าหรือตดัต่อโดยใช้โปรแกรมจากแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ก่อนจะน า
ผลงานมาอปัโหลดอีกคร้ังเหมือนเช่นยูทูบ  รวมทั้งยงัมีคลงัเพลงให้เลือกจ านวนมาก โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองผิด
ลิขสิทธ์ิเหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆ  ความไม่ยุง่ยากซบัซอ้นจากการมีเคร่ืองมือมารองรับที่ท  าให้ผูใ้ชง้านไม่ตอ้งมอง
หาไกลตวัไปจากแอปพลิเคชนัน่ีเองจึงเป็นการออกแบบท่ีช่วยให้คนเขา้ถึง TikTok ไดง้่ายตามไปดว้ย 

1.2 การออกแบบหน้าจอเน้ือหาหลกัท่ีปรากฏแก่ผูใ้ช้งาน (Interface) เน้นภาพขนาดใหญ่ แสดง
คอนเทนต์แนวตั้งขนาดเต็มจอ  มีขอ้ความ (Caption) และแฮชแท็กไวส่้วนทา้ย  มีตวัช้ีวดัไม่ก่ีตวัไวด้า้นขา้ง คือ
ไลก์ (Like) คอมเมนต์ (Comment) และ แชร์ (Share) โดยไม่แจง้ยอดผูเ้ขา้ชม (View) ผูติ้ดตาม (Follower) และ              
ผูเ้ป็นสมาชิก (Subscribe)  เหมือนแพลตฟอร์มอื่น     

การออกแบบของ TikTok ท่ีลดความส าคญัของตวัช้ีวดัทางออนไลน์ต่างๆ (Social Proof)  ส่งผลให้
เม่ือคนไม่ค่อยเห็นปุ่ มเหล่าน้ี การตามกดรับเป็นสมาชิกหรือคอมเมนตน์อ้ยลง ผูส้ร้างคอนเทนตท่ี์ไดรั้บความนิยม
ใน TikTok จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีฐานเป็นคนดงั ท่ีมีผูติ้ดตามมาแลว้  และยอ่มเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้วิดีโอท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งแทจ้ริงมีโอกาสแจง้เกิดมากขึ้น  ซ่ึงก็ส่งผลให้คนธรรมดาท่ีไม่ไดเ้ป็นคนดงั หรือคนท่ีไม่เคยคิดลงมือท า
คลิปวิดีโอมาก่อน เกิดมีก าลงัใจในการสร้างสรรคค์อนเทนตข์องตวัเองมากกว่าส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ผ่านการ
สร้างแฮชแทก็ชาเลนจข์องตวัเองหรือร่วมชาเลนจด์งัท่ีก าลงัเป็นกระแส  เพื่อบ่งบอกถึงไลฟ์สไตลใ์นรูปแบบของ
ตวัเอง  ซ่ึงหากสร้างสรรคค์ลิปไดโ้ดนใจผูใ้ชง้านคนอื่นๆ ก็อาจจะกลายเป็นครีเอเตอร์ท่ีโดดเด่น เรียกไดว่้าใครๆ 
ก็สามารถโด่งดงัได ้(Somebody)   แบบขา้มคืนแมไ้ม่มีผูติ้ดตามเลยก็ตาม  
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ภาพที่ 2 หนา้จอหลกั “For You” ในแอปพลิเคชนั Tiktok แสดงความเรียบง่าย เนน้ภาพใหญ่ ตวัอกัษรนอ้ย 
(“ความนิยมของ TikTok กบัจุดจบของคอนเทนตเ์รียกยอด Like”, 2563)  

ท่ีมา: https://www.marketingoops.com/exclusive/tiktok-and-the-end-of-vanity-metric 
 

ความง่ายท่ีเอ้ือต่อการลงมือสร้างสรรคเ์น้ือหาน่ีเองจึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีช่วยให้ผูใ้ช ้TikTok อยาก
เปล่ียนสถานะจากเพียงแค่ผูช้ม ผูใ้ช ้และผูแ้ชร์ คลิปวิดีโอแบบส่ืออื่นๆ (เช่นยทููบ) มาเป็นผูส้ร้างคอนเทนตเ์สียเอง 
ซ่ึงก็เป็นลกัษณะส าคญัของส่ือใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการผลิตซ ้ า ดดัแปลง หรือต่อยอดตวัส่ือนั้นๆ ผ่านการตีความ
ใหม่ๆ โดยผูรั้บสารมีสถานะเป็นผูส่้งสารภายในตวัคนเดียวกนั  (User-Generate Content หรือ UGC) (Kaplan & 
Haenlein, 2010: 59-68)     TikTok  จึงเป็นส่ือท่ีช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้งานอย่างแพร่หลาย จนดึงดูด
คอนเทนตค์รีเอเตอร์ทัว่โลกจนเพาะสร้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่อนัรวดเร็ว   

2. คิดแลว้ลงมือท าเลย ไม่รีรอความผิดพลาด 
Gen Z เม่ือคิดแลว้จะลงมือท าตามความคิดทนัที เรียกว่าเรียนรู้ไปพร้อมลงมือท า  (Learning by doing)  

และมีความมุ่งมัน่ใฝ่ฝันจะประสบความส าเร็จ (Passion to Success) ไม่กลวัความลม้เหลว และกลา้ลองผิดลองถูก 
ซ่ึงต่างจาก Gen Y ท่ียงัให้เวลากบัการรวบรวมขอ้มูล (Curating) และน ามาประยกุต์  แต่ Gen Z ชอบท่ีจะสร้างส่ิง
ใหม่ (Creating) ขึ้นมาเลย   ดงันั้นจึงเกิดคอนเทนตใ์หม่ๆ ท่ีเกิดจากความกลา้ลงมือท าของคนเจน Z  อยู่เสมอโดย
ท่ีบางอย่างท่ีหากท าเองคนเดียวอาจส าเร็จช้า หรือไม่สามารถท าเองคนเดียวได้ก็จะชักชวนคนอื่นๆ มาช่วยกนั  
(Collaboration)  ดังนั้นรูปแบบของการติดแฮชแท็กท้าทาย (Challenge) การเช้ือเชิญให้คนอยากท าตาม หรือ
ฟังกช์นัการชวนผูใ้ชง้านอื่นๆ มาท าเน้ือหาคู่กนั (Duet)  จึงเป็นหวัใจส าคญัอีกประการท่ีช่วยให้มีผูผ้ลิตคอนเทนต์
หมุนเวียนออกมาจ านวนมาก  คลิปใน TikTok จึงดึงดูดความสนใจไดไ้ม่ยาก เพราะมีความสดใหม่ จากการผลดั
กนัเป็นผูก้ลา้ลองผิดลองถูกสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ   

3. คนธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา : Real is the new perfect 
ในยุคออนไลน์ท่ีทุกคนมีส่ืออยู่ในมือ และทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ไดเ้อง Gen Z ผูเ้กิดมาพร้อม

ความเคยชินกับเทคโนโลยี จึงไม่หลงเช่ือใครง่ายๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เพราะพวกเขารู้ดีว่าทุกส่ิงท่ี 
ปรากฏผ่านโลกออนไลน์นั้นลว้นผ่านการคิดและตกแต่งมาอย่างดีแลว้    ดงันั้น Influencer จึงไม่ไดมี้พลงัโน้ม
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น้าวใจคน Gen Z เท่ากับคนธรรมดา (Real People)  ท่ีไม่สมบูรณ์แบบ เพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองคือ              
ความสมบูรณ์แบบท่ีดูจริงใจ และน่าเช่ือถือส าหรับ Gen Z TikTok  จึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีท าให้คนธรรมดา
กลายเป็นคนไม่ธรรมดาท่ีส าคญั และมีคนเร่ิมติดตามขึ้นมาได ้ กระทัง่คนดงัอย่างดาราก็ยงัเลือกจะใช้ TikTok                  
มาเปิดเผยตวัตนอีกดา้นท่ีลดทอนการปรุงแต่ง หรือสวมบทบาทในโลกการแสดง เพื่อให้กลายเป็นคนดงัติดดินท่ีมี
รอยร่ัว และอารมณ์ขนั (ต่างจาก Instagram ท่ีเน้นภาพสวยมากกว่าข า) เพื่อให้คน Gen Z ยอมรับและเขา้ถึงได้               
ง่ายขึ้นนัน่เอง    
 

5. TikTok : จากมุมบทบาทหน้าที่ของส่ือบันเทิง 
  ทศันะของคน Gen Z มองว่าความร ่ ารวยไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุด   เพราะนิยามความส าเร็จของ Gen Z คือ
ความตอ้งการมีความสุข มากเท่าๆ กบัความตอ้งการประสบความส าเร็จ  โดยจากผลส ารวจ เจเนอเรชนัซี เอเชีย
แปซิฟิก (“Generation Z: APAC”, 2020) พบว่า Gen Z ในประเทศไทยให้คุณค่ากบัการแสวงหาความสุขในชีวิต
มากถึงร้อยละ 36 ในขณะท่ีต้องการความร ่ ารวยเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น ซ่ึงหากมอง TikTok ในฐานะของส่ือ
บนัเทิงท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีช่วยเป็นหลุมหลบภยัทางจิตใจ (Escapism)   เป็นกลไกท่ีช่วยท าให้คนหลบหนีจากภาวะ
แปลกแยกของสังคม และหน้าท่ีในการทดแทนอารมณ์ท่ีขาดหายไปจากพ้ืนท่ีของชีวิตประจ าวนัท่ีราบเรียบ 
ซ ้ าซาก จากระบอบทุนนิยม จะเห็นไดว่้า TikTok ไดเ้ติมเต็มหน้าท่ีเขา้งตน้ และสร้าง “ความสุข” จากการใช้ส่ือ  
ซ่ึงหากอิงจากแนวคิดการวิเคราะห์ส่ือบนัเทิงของ กาญจนา แกว้เทพ (2545: 54-78) และ สมสุข หินวิมานและคณะ  
(2558: 528-529)  จะพบความสุขท่ีไดรั้บจากการเล่น TikTok ดงัน้ี 

1. สุขใจท่ีไดเ้ป็นตวัเอง  
ในขณะท่ีส่ือบนัเทิงแบบภาพเคล่ือนไหวส่วนใหญ่ช่วยให้เกิดความสุขใจจากการได้เป็นผูเ้ฝ้าดู ผูช้ม  

และสุขใจท่ีไดจิ้นตนาการ ท าหน้าท่ีในการขายฝัน เติมเต็มจินตนาการของผูช้ม เหมือนเช่นการดูมิวสิกวิดีโอ 
ละคร หรือภาพยนตร์ แลว้เอาตวัเองเขา้ไปแทนภาพตวัเอก ความสุขใจท่ีไดเ้ฝ้าฝันเป็นตวัเอกในโลกสมมติของใคร
สักคนท่ีไม่อาจเป็นจริงไดใ้นโลกแห่งความจริงแบบในอดีตนั้นไดแ้ปรเปล่ียนไปเป็น ผูช้มท่ีลุกขึ้นมา “ขอเป็นตวั
เอกเสียเอง”  เพราะคน Gen Z มีลกัษณะของผูรั้บสารแบบเป็นผูก้ระท า (Active Audience)  มากกว่าเป็นผูต้ั้งรับ 
(Passive Audience) ความสุขของผูช้มท่ีกลายมาเป็นผูส้ร้างคอนเทนตใ์น TikTok เสียงเองจึงเป็นความสุขท่ีไดจ้าก
การมีพลงัในการควบคุมคอนเทนต์ดว้ยตวัเอง  และยงัเป็นความสุขท่ีไดรั้บจากความพอใจในความเป็นตวัเอง 
(Social Satisfaction)  ไดเ้ติมความเป็นตวัเอง และไดรั้บรู้สถานภาพของตนเองในสังคมใหม่อยา่ง TikTok  

2. สุขท่ีไดส้ร้างสรรคแ์ละต่อตา้น 
แนวคิดเร่ืองผูใ้ช้ส่ือบนัเทิงเพื่อแสวงหาความสุขตามกลุ่มวฒันธรรมใหม่ๆ   เช่นส านักเบอร์มิงแฮม 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2545: 68) มองว่าส่ือใหม่ๆ ท่ีวยัรุ่นแสวงหาและเลือกใช ้มกัเป็นส่ือท่ีต่อตา้นการครอบง าของ
สังคม การใช้ TikTok ของวยัรุ่นเองก็เช่นกัน พวกเขามองว่าแม้คนต่างเจเนอเรชันอาจคิดว่า TikTok เป็นเวที
แสดงออกท่ีไร้สาระ แต่นั่นกลบัเป็นเร่ืองดีส าหรับ Gen Z เพราะ TikTok ไดก้ลายเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะกลุ่มส่วนตวั 
เป็นชุมชนส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถแสดงพลงัอ านาจดว้ยการเป็นตวัตนอีกดา้นท่ีแสดงออกไม่ไดใ้นสังคมจริง  
ด้วยการสร้างสรรค์ความตลก ความเพ้ียน แหกคอก  หลุดโลกออกจากกรอบของสังคม ท่ีถูกขีดไวท้ั้ งจาก                       
ครูอาจารยท่ี์โรงเรียน หรือผูป้กครองท่ีบา้น การสร้างชุมชนเฉพาะกลุ่มเช่นน้ีจึงเป็นแนวทางการเติบโตของ
วฒันธรรมยอ่ย ๆ ของส่ือใหม่ในปัจจุบนั 
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3. สุขท่ีไดเ้ลียนแบบ  
จากบทความการออกแบบและการน าเสนอเน้ือหาเพ่ือกลุ่มเจเนอเรชนัวาย (มานินทร์ เจริญลาภ, 2560)  

พบว่า Gen Y  ให้ความส าคญักบัคอนเทนต์ท่ีให้ความคิดสร้างสรรค์  แต่ขณะเดียวกันคน Gen Z กลบัยอมรับ                            
การเลียนแบบ  ใน TikTok เราจะเห็นการสร้างคอนเทนตเ์ลียนแบบของนกัร้องดงั การเตน้ตามศิลปินหรือไอดอล
ขวญัใจให้เหมือนท่ีสุดอยูบ่่อยคร้ัง แถมคลิปเหล่านั้นกลบัโด่งดงัเสียย่ิงกว่าคลิปตน้ฉบบัเสียอีก การเลียนแบบให้
เหมือนต้นฉบับใน TikTok ได้กลายมาเป็นศิลปะ และความสร้างสรรค์ประการหน่ึง  เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว                      
การเลียนแบบแม้จะมุ่งเน้นการท าท่าทางให้เหมือนต้นฉบับ แต่ก็ยงัมีความแตกต่างของรูปร่าง หน้าตา และ
รูปลกัษณ์ภายนอกของผูเ้ลียนแบบ อาจมองไดว่้าใน TikTok การเลียนแบบ (Copy) ท่ีเติมความตลก (Comedy)  
เขา้ไป เป็นส่ิงสร้างสรรค์ (Creative) ท่ีไดรั้บการยอมรับ (Copy + Comedy = Creative) ซ่ึงก็น่าสนใจว่าปัจจุบนั
แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ แมจ้ะยอมรับเร่ืองความเป็นตวัเอง เคารพความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) แต่ก็              
ยอ้นแยง้ในแง่การยอมรับเอาวฒันธรรมการลอ้เลียน เหมือนเช่น มีม (Meme) รูปแบบของ ความคิดทางวฒันธรรม 
ท่ีปรากฏในรูปสัญลกัษณ์เช่นภาพน่ิง หรือคลิปวิดีโอตดัแต่งตลกท่ีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์    
ซ่ึงผูถู้กลอ้เลียนในมีมหลายคนกลบัยอมรับกบัการถูกลอ้เลียน แถมยงัช่ืนชอบเพราะเป็นคนดงั ไดมี้ตวัตนในโลก
ออนไลน์เสียดว้ยซ ้า   
    

6. สรุป 
ความนิยมของ TikTok  ในวนัน้ี เกิดจากรูปแบบ วิธีการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ความคิด และ

ความเช่ือของคน Gen Z  ซ่ึงแมจ้ะไม่ใช่กลุ่มส าคญัท่ีมีก าลงัซ้ือส าหรับนกัการตลาด แต่ในฐานะนกันิเทศศาสตร์ 
คนรุ่นใหม่เหล่าน้ีกลบัเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนวฒันธรรมของวยัรุ่น  ท่ีมีพลงัมากพอจะบ่งบอก หรือช้ีน า
ความเป็นไปของสังคมได้เป็นอย่างดี    ซ่ึงจากการวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการส่ือสารใน TikTok นั้นพบว่า                           
มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัและบ่งบอกแนวโนม้การสร้างส่ือและคอนเทนตใ์ห้สอดคลอ้งกบัคนเจเนอเรชนั Z  ไดด้งัน้ี 

1. ส่ือบนัเทิง และความตลกขบขนั เป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างคอนเทนตใ์ห้ถูกใจวยัรุ่นในปัจจุบนั  
เพราะเร่ืองตลกไม่ใช่เร่ืองไร้สาระ  แตเ่ป็นส่ิงมีคุณค่า เพราะการสร้างเสียงหวัเราะเป็นการสร้างความสุข

อยา่งหน่ึง ซ่ึงความสุขก็เป็นส่ิงท่ีคนเจน Z  แสวงหา และให้ความส าคญัมากกว่าความร ่ารวย    
2. เรียบง่ายไวก่้อน  จึงตอบโจทยค์นรุ่นใหม่  
TikTok  แสดงให้เห็นว่าการออกแบบเน้ือหา (Content) ให้เขา้ใจง่ายเป็นส่ิงส าคญั  ย่ิงง่าย ย่ิงเกิดการผลิต 
ซ ้ า และท าตามแบบ เหมือนเช่นการเตน้ หรือการร้องเพลง  นอกจากน้ีการออกแบบรูปแบบ (Form)               

การใชง้านให้เป็นวิดีโอแนวตั้ง เน้นภาพขนาดใหญ่ ลดจอแสดงผลท่ีเป็นขอ้ความโดยไม่จ าเป็น  การมีเคร่ืองมือ
ถ่ายท า และเอฟเฟ็กต์เสริมการตดัต่อภาพและเสียงจ านวนมากให้เลือก  ท่ีส าคญัคือการก าหนดความยาวของคลิป
วิดีโอท่ีสร้างสรรคใ์นเวลาจ ากดัเพียง 15 หรือ 60 วินาที   ทั้งหมดน้ียอ่มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนท่ีคุน้ชินกบัการ
ดูวิดีโอในยทููบรู้สึกว่าการท าคลิปใน TikTok เป็นเร่ืองง่าย ไม่ตอ้งพิถีพิถนัมากนกั และผลกัดนัให้เกิดผูก้ลา้จะโดด
ลงมาเป็นนกัสร้างคอนเทนต์หนา้ใหม่เสียเอง  

ซ่ึงรูปแบบการใช้งานและการออกแบบคอนเทนต์ให้บนัเทิงและง่ายไวก่้อนของ TikTok ท่ีกล่าวมา
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยทุธิพงศ ์แซ่จิว  (2555: 82-84)  ท่ีศึกษาการส่ือสารตราสินคา้บุคคลผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนดงัขา้มคืนท่ีไดรั้บการยอมรับจ านวน 5 คน และพบว่าคนดงัในโลกออนไลน์เหล่านั้นลว้นมี                 
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จุดร่วมในการน าเสนอเน้ือหาสารท่ีเหมือนกนัคือการสร้างความบนัเทิง และการสร้างสารท่ีส้ัน เขา้ใจง่ายเช่นกนั  
ซ่ึงความง่ายน่ีเองยอ่มส่งผลต่อแนวทางการสร้างตวัตนของคอนเทนครีเอเตอร์ในยคุน้ี 

3. ความจริงใจแบบดิบๆ หรือความเรียล (Real) คือส่ิงส าคญั 
การเผยให้เห็นวิถีความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัท่ีไม่จ าเป็นตอ้งจดัฉาก หรือไม่ตอ้งการความสมบูรณ์

แบบให้มากจนเกินไปของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่ีเล่าเร่ืองราวใน Tiktok กลายเป็นส่ิงดึงดูดแฟนๆ มากขึ้น เพราะ
การเป็นคนธรรมดาท่ีสามารถดงัไดใ้นชั่วขา้มคืนใน TikTok ย่อมแสดงให้เห็นว่า สถานะความเป็นศิลปินคนดงั
แบบไอดอลในอุดมคติ  กบั แฟนคลบัท่ีมีความสุขกบัการไดเ้ฝ้าฝัน  หรือจินตนาการคนดงัท่ีเอ้ือมไม่ถึงนั้นลด
นอ้ยลง โดยสถานะของไอดอลไดข้ยบัเขา้ใกลค้นธรรมดามากขึ้น เพราะผูเ้สพคอนเทนตเ์องสามารถสลบับทบาท
ไปเป็นผูส้ร้างคอนเทนต์ไดง้่ายดายและมีโอกาสดงัไดไ้ม่แพศิ้ลปิน ซ่ึงหมายความว่าคนธรรมดาๆ ก็สามารถเล่ือน
สถานะไปเป็นคนมีช่ือเสียงไดใ้นโลกของ TikTok     
            จากรูปแบบ และวิธีการส่ือสารของ TikTok ขา้งตน้ คงช่วยท าให้เห็นถึงลกัษณะของส่ือบนัเทิงท่ีไดรั้บ
ความนิยมในกลุ่ม Gen Z ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิต ในการสร้างสรรค์ส่ือให้สอดคลอ้งกบักลุ่มผูรั้บสาร          
แต่ขณะเดียวกนัส าหรับวงวิชาการแลว้ยงัมีส่ือบนัเทิงรูปแบบอื่นๆ อีกมากท่ีรอคอยให้ท าความรู้จกั ศึกษากนัใน 
อีกหลายแง่มุม  เพื่อช่วยกนัคน้หาภาพสะทอ้นของความคิด  และวฒันธรรมยอ่ย  ท่ีแตกต่างกนัของคนหลากหลาย
เจเนอเรชนั ไม่เฉพาะแต่เพียง Gen Z เท่านั้น  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับนกัวิชาการ 
การหาค าตอบเร่ืองความนิยมของ TikTok  นอกเหนือจากการศึกษาแง่มุมของรูปแบบส่ือท่ีสอดคลอ้งกบั

ผูรั้บสาร Gen Z แลว้ ควรมีการวิเคราะห์ลกัษณะ และประเภทของเน้ือหาท่ีปรากฏใน TikTok  รวมทั้งจดัหมวดหมู่
ประเภทเน้ือหาท่ีไดรั้บความนิยม ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวม รูปแบบและกลวิธีการส่ือสารของ TikTok  มากขึ้น   

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิตและนกัการตลาด 
 ปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีท าให้  TikTok ได้รับความนิยม คือกลยุทธ์ด้านการตลาด  ซ่ึงหากมี
การศึกษาในประเด็นดงักล่าวจะช่วยหาค าตอบเร่ืองความนิยมใน TikTok ไดร้อบดา้นขึ้น  
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บทคัดย่อ 
บทความเร่ืองการศึกษาการจดักิจกรรมละคร “รู้จกัฉนั รู้จกัเธอ” ในรูปแบบออนไลน์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษากระบวนการการจดักิจกรรมละคร ‘ รู้จกัฉัน รู้จกัเธอ ’ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมในคร้ังน้ีผลท่ี             
ผูศึ้กษาตอ้งการจะให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บก็คือตอ้งการให้พวกเขาไดรู้้จกัตนเองมากขึ้น และกลา้ท่ีจะเปิดใจเล่า
เร่ืองของตนเองให้เพื่อนใหมไ่ดรู้้จกัอีกดว้ย แต่ดว้ยเป็นการจดักิจกรรมผา่นการออนไลน์ จึงเป็นการยากท่ีจะท าให้
ผูเ้ข้าร่วมเปิดใจ ดังนั้นผูศึ้กษาจึงต้องปรับเปล่ียนการเรียนการสอนและวางแผนใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การจัด
กิจกรรมคร้ังน้ีไม่น่าเบ่ือ และสัมฤทธ์ิผลตามท่ีไดว้างไว ้ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกให้มีทีมงานเขา้มาช่วยในการท างาน   
คร้ังน้ี กระบวนการท่ีผูศึ้กษาได้จากการท างานคร้ังน้ีคือถา้เราวางแผนการท างานไดเ้ป็นอย่างดี จากปัญหาท่ีถูก
ก าหนดไวต้ั้งแต่แรก ก็จะท าให้การด าเนินงานในวนัจริงเกิดปัญหาขึ้นน้อยมาก และการท างานก็เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน  

หลงัจากจบจากกิจกรรมน้ี ผลการตอบรับของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกัตนเองมากขึ้น ได้รู้จักเพ่ือน       
บางคนเพ่ิม แต่ไม่สามารถจ าเพื่อนไดค้รบหมดทุกคน ซ่ึงก็เป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาไดว้างไว ้ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้ว่าเรา
ตอ้งรู้จกัเปิดใจตนเองก่อนในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์ อีกทั้งการวางแผน 
การส่ือสาร และการมีทีมงานท่ีดีก็จะท าให้งานส าเร็จไดง้่ายขึ้น และเม่ือถึงเวลาของด าเนินกิจกรรม การยกตวัอยา่ง
จากครูผูส้อนท่ีตอ้งมีความชดัเจนก็จะท าให้เด็กเขา้ใจ ไวใ้จและกลา้ท่ีจะเปิดเผยตวัเองเช่นกนั อีกทั้งความใส่ใจ
ของตวัผูส้อนและทีมงานท่ีตอ้งมีเพ่ิมมากขึ้นก็ท าให้การจดักิจกรรมคร้ังน้ีส าเร็จไปไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ผูศึ้กษา
ไดว้างไว ้

 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์, กิจกรรมละคร 
 

ABSTRACT 
Education organizing a play named "Getting to know me, Getting to know you" on an online platform. 

The objective is to study the organization process of a play "Getting to know me, Getting to know you" through 
an online platform.    In this activity, the educator's aim for attendees was to gain a better understanding of 
themselves. In addition, to be brave enough to share their very own story with their new friends. However, using 
the online platform made it hard for the attendees to open up.  Hence, the educator must change the teaching 
technique and create new teaching plans so the activity won't be boring and achieve the desired goal. 
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The educator needed help from assistants.   The learning experience for an educator is if the educator 
planed well in advance, operation on an opening day rarely encountered any problem.  To illustrate, the step by 
step preparation and the discussion of finding the solution to the problem that might occur on an opening 
day.   Thus, on an opening day, the operation went, swimmingly.  Nevertheless, attentiveness, observation, and 
levity are very important as well. 

After the activity ended, the majority of the attendees did gain a better understanding of 
themselves.  They get to know some friends but they cannot remember everyone. This is went hand in hand with 
what the educator had already anticipated. The educator has learned that the educator must first open herself up 
to the ever-changing of teaching through an online platform. Plans, communication, and great teamwork made 
the activity easier to achieve. Moreover, during the activity sharing clear examples from the educator helped them 
to understand, to trust, and to open up about themselves. Furthermore, the added attentiveness of educator and 
assistants contribute to the success of the objective as set by the educator  

 
Keywords: Online class, Drama Activity 

 

1. บทน า 
สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดมี้การจดักิจกรรมศิลปะการแสดงใน

ภาคฤดูร้อนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาจริงให้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในทุกๆ ปี ซ่ึงโดยปกติแลว้ การจดั
กิจกรรมจะถูกจดัขึ้นท่ีบริเวณสาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ และตวัผูศึ้กษานั้นไดรั้บมอบหมายให้สอน
วิชาการแสดง โดยจุดมุ่งหมายหลกัจะเพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้จกัตวัเอง รู้จกัเพ่ือน และรู้พ้ืนฐานดา้นการแสดง  

แต่ดว้ยสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ท าให้ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยั             
ศรีปทุมปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ผูศึ้กษาในฐานะครูผูส้อนจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับตวัและปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลยัไดแ้นะน า
ให้ใช้โปรแกรม Zoom ในการท าการเรียนการสอนคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสามารถบรรจุนักศึกษาไว้
พร้อมๆกนัไดเ้ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัสามารถพูดคุยและเปิดบทเรียนสอนไดไ้ปพร้อมๆกนั แต่เน่ืองดว้ยวิชาการ
แสดงเป็นวิชาท่ีเน้นดา้นปฏิบติัเป็นหลกั ต้องอาศยัการส่ือสารท่ีพบเจอกนัจริงๆ เพราะผูส้อนตอ้งคอยสังเกต            
ทั้งทางสายตา ท่าทาง และปฏิกิริยาตอบกลบัของผูเ้รียน เพื่อให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเหตุน้ีเม่ือ
เกิดสถานการณ์ Covid19ขึ้น และทางมหาวิทยาลยัปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น จึงถือไดว่้าเป็น
เร่ืองยากส าหรับการสอนวิชาน้ี เพราะขอ้จ ากดัของการท่ีไม่ไดพ้บเจอกนัจริงๆ และสามารถส่ือสารผ่านกนัไดแ้ค่
ทางคอมพิวเตอร์หรืองานหนา้จอโทรศพัทเ์ท่านั้น  

จึงท าให้ผูศึ้กษาตอ้งปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นโดยน าแบบฝึกหดัทางดา้นการแสดงท่ีเคย
สอนมาปรับใช้ในการท ากิจกรรมคร้ังน้ี ให้ช่ือกิจกรรมว่า “รู้จักฉัน รู้จักเธอ”โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้
นกัศึกษาไดรู้้จกัตนเอง จนน าไปสู่การแนะน าตนเองให้เพ่ือนๆไดรู้้จกั อีกทั้งยงัท าให้ตนเองไดรู้้จกัเพื่อนๆทุกคน
มากขึ้นอีกดว้ย 

ถึงแมว่้าผูศึ้กษาจะมีแบบฝึกหดัท่ีสรุปแลว้ว่าจะจดัท าในกิจกรรมคร้ังน้ี แต่เน่ืองดว้ยจ านวนนกัศึกษาท่ีมี
มากถึง 60 คน และมีเวลาในการกิจกรรมเพียง 2 ชั่วโมง จึงท าให้ผูศึ้กษาจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนและวางแผน
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กระบวนการคร้ังน้ีใหม่ ให้น่าสนใจและสามารถท าให้นกัศึกษาอยู่ตั้งแต่ตน้จนจบกิจกรรมให้ได ้อีกทั้งยงัตอ้งได้
ตามวตัถุประสงค์ท่ีผูศึ้กษาวางไวอ้ีกด้วย ดังนั้นผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาการจัดกิจกรรมละครคร้ังน้ี เพื่อเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษากระบวนการการจดักิจกรรมละคร ‘ รู้จกัฉนั รู้จกัเธอ ’ในรูปแบบออนไลน์ 
(2) เพื่อศึกษาปัญหาและเป็นแนวทางการจดักิจกรรมละครรูปแบบออนไลน์ในคร้ังต่อไป 

 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
กฤษณา สิกขมาน (2554) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี               

การออกแบบ การเรียนการสอนไวอ้ย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายการจดัการเรียน              
การสอนไวอ้ย่างชัดเจน จัดการเรียน การสอนตามหลกัทฤษฎีทางการศึกษา หลกัการเรียนการรู้และจิตวิทยา
การศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และถ่ายทอดกลยทุธ์การสอน
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงในปัจจุบนัเน้นไปท่ีการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จึงท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้โดยไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา เน้ือหาบทเรียนของอีเลิร์นน่ิงจะอยู่ใน
รูปแบบส่ือผสมอิ เล็กทรอนิกส์ (Electronic Multimedia)  ซ่ึงออกแบบไว้ในลักษณะ ซอฟต์แวร์รายวิชา 
(Courseware) ประกอบดว้ยส่ือผสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และท่ีส าคญั คือ ผูเ้รียน สามารถ
โต้ตอบกบับทเรียนและผูส้อนได ้การบริหารจดัการอีเลิร์นน่ิงใช้ซอฟต์แวร์ประเภทบริหารจดัการการเรียนรู้ 
(Learning Management System : LMS) ท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเกือบทุกขั้นตอนแทน                 
การปฏิบติัดว้ยมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

ผูศึ้กษาเล็งเห็นว่าการโต้ตอบกันได้ของการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์น้ีเป็นส่ิงท่ีตอบสนอง
กิจกรรมคร้ังน้ีได้เป็นอย่างดี เพราะรูปแบบกิจกรรมต้องการการตอบรับอย่างทนัท่วงที แต่ข้องควรระวงัคือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผูเ้รียน และสถานท่ีท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู่ซ่ึงอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของการเรียนการสอน
ได ้

ตัวละคร 
ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึง คือโครงเร่ืองจะอยู่ต่างหากจากตวัละครไม่ได ้เพราะโครงเร่ืองท่ีดีควรสร้างขึ้นมา

จากการกระท าและลกัษณะนิสัยของตวัละคร และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะท่ีตวัละครก็จะไม่มีความหมายอะไร
เลยหากไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงเร่ือง บทละครท่ีดีนั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งมีทั้งโครงเร่ืองท่ีดี และการวางตวัละคร
ท่ีเหมาะสม นพมาส แววหงส์ (เร่ืองเดิม: 11) อธิบายว่าเราสามารถวิเคราะห์ตวัละครไดโ้ดยพิจารณาลกัษณะของ 
ตวัละครจากดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. รูปลกัษณ์ภายนอก ซ่ึงหมายถึงรูปร่างหนา้ตา เพศ  อาย ุความสูงต ่าด าขาว กิริยาอาการ 
2. สถานะทางสังคม ซ่ึงหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเช่ือทางศาสนา ความเก่ียวพนัในครอบครัว และสังคม

แวดลอ้ม 
3. จิตวิทยา ซ่ึงรวมถึงภูมิหลงัท่ีมีส่วนก าหนดนิสัยใจคอ  ทศันคติ ความปรารถนาในส่วนลึก ความชอบ

ความเกลียด 
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4. คุณธรรม ซ่ึงหมายถึงส านึก และความละอายต่อบาป ความยติุธรรม ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี 
การวิเคราะห์ตวัละครจะท าให้นกัแสดงไดรู้้จกัตวัละครในทุกๆแง่มุมและสามารถเป็นแสดงตวัละคร

เหล่านั้นได ้และกิจกรรมในคร้ังน้ีก็มีจุดประสงคใ์ห้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์เพ่ือนเช่นกนั 
  ละครประยุกต์ หรือ Applied Theatre 

ค าว่า “ละครประยุกต”์ กลายเป็นค าศพัทเ์กิดใหม่และเร่ิมมีนกัวิชาการดา้นศิลปะการละครใชค้  าค  าน้ีเพ่ิม
มากขึ้น ผูท่ี้ผลกัดันและพยายามสร้างค านิยาม ค าจ ากัดความ และพยายามสร้างพ้ืนท่ีในทางวิชาการส าหรับ 
Applied Theatre หรือแปลเป็นไทยว่าแบบตรงตวั ก็คือ “ละครประยุกต์”  ผูส้ร้างศพัท์และนิยามศัพท์ค  าน้ีขึ้นมา
ไดแ้ก่ ดร.ฟิลิป เทเลอร์  มีการใชค้  าว่า  “ละครประยกุต”์ เพ่ิมมากขึ้น และบางคร้ังค าน้ีครอบคลุมลกัษณะของละคร
นอกกรอบ หรือละครท่ีไม่เป็นตามแบบฉบบั ท่ีจริงแลว้ ละครประยุกต์น่าจะเป็นเพียงวิธีการของการน าละครไป
ใชใ้นกิจการ กิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากละครตามแบบฉบบั และอาจเป็นค าท่ีรวมพวก  รวมกลุ่มกิจกรรมละครท่ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีหลากหลาย และรูปแบบท่ีแตกต่างเหล่าน้ีไวใ้นล้ินชกัเดียวกนั 

Helen Nicholson ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ละครประยุกต์หรือ Applied Theatre เอาไวว่้าเป็นค าศพัท์
จดัหมวดหมู่เร่ืองของการน าศิลปะการละครไปประยุกต์ใช้ เพื่อจุดประสงค์อื่นๆอนันอกเหนือไปจากการให้       
ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียว  แมจ้ะเป็นค าศพัทท่ี์ใหม่แต่ก็ครอบคลุมถึงวิธีการน าศิลปะการละครไปใชน้อกกรอบ
ละครตามแบบฉบบั  ละครประยุกต์จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากขึ้นเร่ือย ๆ  และมกัถูกน าไปใช้เพื่อการพฒันา
บุคคล  ชุมนุมและสังคมในแต่ละดา้นยกตวัอย่างเช่น การน าละครไปประยุกต์ใชเ้พื่อการพฒันา  ผูมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมในโรงเรียน ละครในคุก ละครเพื่อการรณรงคสุ์ขภาพ  ละครบ าบดัดา้นจิตวิทยา และละครเพื่อการศึกษา 
เป็นตน้ 

โดยผูเ้ขียนไดน้ าหลกัการการแสดง และละครประยุกต์ดงักล่าวเข้ามาเพื่อศึกษาและหาแนวทางท่ีจะ
เช่ือมโยงให้ศิลปะการแสดงสามารถเป็นประโยชน์และถูกน าไปใชใ้นอาชีพน้ีได ้
 ผูศึ้กษาเลือกทฤษฎีละครประยุกต์มาใช้ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเล็งเห็นแลว้ว่ากิจกรรมในคร้ังน้ีไม่เน้นท่ีตัว
ผูเ้รียนตอ้งเล่นละครไดเ้ป็นหลกั แต่เน้นท่ีผูเ้รียนจะไดรู้้จกัตนเองมากขึ้น อีกทั้งไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ๆเพื่อการอยู่
ร่วมกนัไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ของละครกับชีวิตมนุษย์ 
การศึกษาศิลปะการละครเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนอยา่งไร หนงัสือเรียนศิลปะการละครเบ้ืองตน้ 1-2 ตอนท่ี 1 

(เร่ืองเดิม: 7-9) อธิบายว่าการศึกษาวิชาศิลปะการละคร คือการศึกษาให้เขา้ใจชีวิตมนุษย ์ปฏิกิริยาท่ีมนุษยมี์ต่อ
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนมนุษยด์ว้ยกนัซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจ
ตนเอง และผูอ่ื้น การมีมนุษยสั์มพนัธ์ท่ีดีควรเป็นผลท่ีไดรั้บจากวิชาศิลปะการละคร เพราะการศึกษาวิชาน้ีคือ            
การคน้หาความจริง หลกัปรัชญาและแนวทางชีวิตท่ีเห็นไดจ้ากการแสดงออกของมนุษยท์ุกยุคทุกสมยัในรูปของ”
ละคร 

การศึกษาวิชาศิลปะการละคร ถา้ท าไดอ้ย่างถูกตอ้งก็น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากส าหรับเยาวชนซ่ึงอยู่
ในวยัท่ีพฒันาความคิดอ่าน รสนิยม จิตใจ และความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ การอ่านบทละคร ถา้จะอ่านให้
เขา้ใจลึกซ้ึง ผูอ่้านตอ้งขวนขวายหาความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นประวติัศาสตร์ ปรัชญา สังคม ภาษาและวรรณคดี 
มิฉะนั้นความเขา้ใจจะอยูใ่นวงแคบ หรืออาจอ่านละครบางเร่ืองไม่เขา้ใจเลย ในขณะเดียวกนับทละครสมยัต่างๆจะ
สะทอ้นแนวโน้มของความคิด ความเช่ือ และรสนิยมของสมยันั้นๆ ซ่ึงเม่ืออ่านบทละครของสมยัใดก็ยอ่มช่วยให้
เขา้ใจปฏิกิริยาของมนุษยท่ี์มีต่อสังคมและสภาพแวดลอ้มของสมยันั้น ดงันั้นผูอ่้านจึงสามารถหาความรู้ทางดา้น
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ประวติัศาสตร์ ปรัชญา และสังคมจากบทละครได ้ศิลปะในดา้นการแสดงก็เช่นเดียวกนั ถา้ไดรั้บการฝึกฝนอย่าง
ถูกวิธี ก็จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกั              
การแสดงออก การพูด การวางตวัในท่ีชุมชนอย่างถูกตอ้งแลว้ ศิลปะของการแสดงยงัส่งเสริมความสามารถ และ
จินตนาการในทางสร้างสรรค ์ตลอดจนความสนใจในมนุษย ์และธรรมชาติแวดลอ้ม ท าให้สามารถเขา้ใจ และ
ปรับตวัให้เขา้กบัผูอ้ื่นได ้ซ่ึงจะช่วยให้เยาวชนเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  สตานิสลาฟสกี (Stanislavsky) ผูเ้ขียน
ต าราว่าดว้ยการแสดงท่ีส าคญักล่าวว่า ครูท่ีดีท่ีสุดของการแสดงก็คือชีวิตและธรรมชาติของมนุษย ์ในการฝึกหัด
นกัแสดงของเขา สตานิสลาฟสกีไม่ยอมให้ผูใ้ดเลียนแบบนักแสดงอ่ืนไม่ว่าจะเก่งกาจแค่ไหน  เขาใชวิ้ธีสอนให้
นักเรียนการแสดงรู้จกัสังเกตธรรมชาติของมนุษยใ์นความเป็นจริง และน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บมาใช้ในการแสดง 
แทนท่ีจะตกแต่งกิริยา ตีสีหน้า ยกมือยกไม้ตามแบบฉบับละครเก่า ฉะนั้น เม่ือนักแสดงต้องการแสดงบทใด               
ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ให้เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงนิสัย อารมณ์ จิตใจ รสนิยม และปฏิกิริยาตอบโตข้องตวัละครท่ีมีต่อ
เหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีบทละครก าหนดให้  การ”ตีบทแตก” หรือเขา้ใจบทที่จะแสดงอยา่งดีว่าตนเป็นใคร 
มีความตอ้งการอะไรบา้ง มีนิสัยอย่างไร การศึกษาระดบัใด รสนิยมอย่างไร มีความสัมพนัธ์กบัตวัละครอ่ืนๆทั้งท่ี
ปรากฏและไม่ปรากฏตวับทเวทีอยา่งไรบา้งนั้น ก็คือความสามารถท่ีจะสวมวิญญาณของตวัละครในเร่ืองสามารถ”
เอาใจเขามาใส่ใจเรา”ได ้ซ่ึงนอกจากจะน าไปสู่การแสดงท่ีสมจริง และเป็นธรรมชาติแลว้ ยงัฝึกให้นกัแสดงคนนั้น
เกิดอุปนิสัยท่ีพยายามเขา้ใจผูอ้ื่น คน้หาเหตุผลของการกระท า และไม่ตดัสิน หรือประณามใครอยา่งรวดเร็วโดยใช้
ตนเองเป็นบรรทดัฐาน  ลกัษณะนิสัยเช่นน้ีจะช่วยท าให้เยาวชนเป็นผูมี้ใจกวา้ง เห็นใจผูอ่ื้น มีเหตุมีผล และมีความ
สนใจท่ีจะแสวงหาความจริงเก่ียวกบัมนุษยแ์ละชีวิต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และการคบหาสมาคม
กบัผูอ้ื่นเป็นอนั 

เน่ืองจากกิจกรรมคร้ังน้ีเน้นหลกัไปท่ีการรู้จกัตนเองและผูอ่ื้น ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงตอบโจทยข์องการท า
กิจกรรมน้ี เพราะจะท าให้ผูเ้รียนรู้จกัการวางตวั การส่ือสาร การแนะน าตัว การเปิดใจ และรวมถึงการการอยู่
ร่วมกนักบัผูอ้ื่นอีกดว้ย 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 กิจกรรมละคร ‘ รู้จักฉัน รู้จักเธอ ’ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน ผา่นโปแกรมออนไลน์ท่ี
มีช่ือว่า Zoom  โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นทั้งหมด 3  ช่วง ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วงการเตรียมจดักิจกรรม (Pre Production) 
2. ช่วงการจดักิจกรรม (Production) 
3. ช่วงหลงัจดักิจกรรม (Post Production) 
1) ช่วงการเตรียมจัดกิจกรรม (Pre Production) 

  ค าว่าละครส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ได้นั่นก็คือตวัละคร เพราะตัวละครถือว่าเป็นตัวขบัเคล่ือนท่ีท าให้ละคร
เกิดขึ้น ดงันั้นจึงท าให้เกิดทฤษฎีวิเคราะห์ตวัละคร และทฤษฎีน้ีก็ท าให้นกัแสดงตอ้งฝึกวิเคราะห์ตวัละคร ไดท้  า
ความรู้จกักบัตวัละคร เพราะตวัละครก็ถือไดว่้าเป็นมนุษยค์นหน่ึง และน่ีเองท่ีท าให้นักแสดงโดยส่วนใหญ่ได้
มองเห็นแลว้ไดรู้้จกัตวัเอง และผูอ้ื่นมากขึ้น ดัง่ค  าท่ีว่า “ดูละครยอ้นดูตวั”หรือ “ชีวิตคนย่ิงกว่าละคร” ดงันั้นการ
จดักิจกรรมคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงไม่ไดห้วงัผลในเร่ืองของการแสดง แต่หวงัผลให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 ไดรู้้จกัตนเองและ
รู้จกัเพื่อนๆในแง่มุมท่ีมากกว่าแค่ช่ือนามสกุล และช่ือเล่น แต่เป็นในแง่มุมท่ีละเอียดอ่อนกว่านั้นในเวลาท่ีถูก
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ก าหนดไว ้ผูศึ้กษาจึงน าทฤษฎีละครประยุกต์เขา้มาปรับใชใ้นการจดักิจกรรมคร้ังน้ีแทน โดยแบบฝึกหดัท่ีผูศึ้กษา
ไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่ตน้นั้นมีช่ือว่า “กระดาษบอกตวัเอง”  ซ่ึงวิธีการเล่นกิจกรรมมีดงัน้ี 
 1.ให้นกัศึกษาเตรียมกระดาษ A4 ของตวัเองคนละ 1 แผน่ 
 2. ให้นกัศึกษาท าอะไรกบักระดาษ A4 ของตวัเองก็ได ้ท่ีสามารถบ่งบอกตวัตนของเราเองไดม้าก
ท่ีสุด เช่น ถา้รู้สึกว่าตอนน้ีชีวิตตวัเองไม่มีความสุขเลย โดนท าร้ายตลอดเวลา ก็อาจจะขย  ากระดาษของตวัเองให้
เป็นกอ้นกลมๆได ้(โดยขั้นตอนน้ีครูผูส้อนจะอธิบายและท าให้ดูเป็นตวัอยา่งก่อน) 
 3. ให้นกัศึกษาอธิบายตวัตนของตนเองผา่นการจดัการกระดาษของตวัเองให้เพื่อนๆ และครูผูส้อนฟัง 
  ซ่ึงแบบฝึกหดัน้ีจะเป็นแบบฝึกหัดท่ีไม่ซับซ้อนมาก เพราะใชก้ระดาษมาเทียบเคียงท าให้ผูเ้รียนได้
ระบายเร่ืองของตนเองออกมาลงท่ีกระดาษ และยงัสามารถให้ผูเ้รียนกล้าบอกตัวตนหรือเร่ืองราวของตัวเอง
บางอยา่งกบัเพื่อนๆมากกว่าการแนะน าตวัปกติ 
  เม่ือผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกแบบฝึกหัดในคร้ังน้ีแล้ว ขั้นตอนต่อไปผูศึ้กษามองเห็นว่าการท่ีผูเ้รียนมี
จ านวนถึง 60 คน ถา้ผูศึ้กษาด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ีเพียงคนเดียว คงไม่สามารถควบคุมผูเ้รียนไดอ้ย่างทัว่ถึง เพราะ
เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นผูศึ้กษาจึงได้คดัเลือกทีมงานเพื่อเขา้มาช่วยผูศึ้กษาจ านวน 5 คน ซ่ึง
ทีมงานท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกมาก็คือรุ่นพี่ชั้นปีท่ี4 และชั้นปีท่ี3 นัน่เอง สาเหตุท่ีผูศึ้กษาเลือกรุ่นพ่ีมาเป็นทีมงานนั้น ก็
เน่ืองจากว่ารุ่นพ่ีทั้งหมดเคยผ่านการท าแบบฝึกหัดน้ีมาแลว้ และเม่ือเป็นรุ่นพี่รุ่นนอ้งกนัแลว้ ก็จะท าให้นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี1 ไม่ได้รู้จักเพียงแค่เพื่อนของตนเองเท่านั้น แต่กลับได้รู้จักกับรุ่นพี่ของตนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย และเม่ือ
มหาวิทยาลยัเปิดการเรียนการสอนตามปกติก็จะท าให้รุ่นนอ้งสนิทกบัรุ่นพ่ีไดเ้ร็วมากย่ิงขึ้น เม่ือผูศึ้กษาไดค้ดัเลือก
รุ่นพี่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นัดประชุมงานเพ่ืออธิบายวตัถุประสงค์ของกิจกรรม ส่ิงท่ีน้องๆจะไดรั้บจากการท า
กิจกรรมคร้ังน้ี เพ่ือให้ทีมงานเขา้ใจร่วมกนัและตรงกนัจะไดท้  างานไปในทิศทางเดียวกนัได ้ดงันั้นปัญหาท่ีผูศึ้กษา
รู้สึกเป็นกงัวลก่อนหนา้น้ี จึงไดถู้กน ามาพูดคุยปรึกษากนัในกลุ่มการท างานเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และนกัศึกษาชั้นป่ีท่ี1ไดรั้บผลในส่ิงท่ีผูศึ้กษาตอ้งการ ซ่ึงปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการท ากิจกรรมคร้ังน้ีมีดงัน้ี  

1. มีความกงัวลว่านกัศึกษาจะไม่ขา้ใจแบบฝีกหดัท่ีให้ท า เพราะท าผา่นออนไลน์ 
2. มีความกงัวลว่านกัศึกษาจะไม่ให้ความร่วมมือและไม่เปิดใจเล่าเร่ืองของตนให้คนอื่นทราบ 
3. นกัศึกษาจะรู้สึกเบ่ือหน่ายเพราะกว่ากิจกรรมจะจบตอ้งใชเ้วลานาน 
4. ดว้ยความท่ีตอ้งท ากิจกรรมกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงถือว่าเป็นนักศึกษาใหม่ท่ีทั้งอาจารยแ์ละรุ่น

พีเ่องก็ยงัไม่รู้จกั จึงกลวัว่าจะจ านกัศึกษาไดไ้ม่ครบ และไม่สามารดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
และเม่ือไดไ้ล่เรียงปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตอนท ากิจกรรมเรียบร้อยแลว้ จึงปรึกษากนัว่าจะแกไ้ข

ปัญหาตรงน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง โดยการประชุมเตรียมงานน้ีไดใ้ช่เวลาประชุมทั้งหมด 3 คร้ังดว้ยกนั จนไดข้อ้สรุปใน
การแกปั้ญหาดงัน้ี 

1. ใช้วิธีให้อาจารยแ์ละรุ่นพ่ีท าตวัอย่างให้ดูก่อน เพ่ือให้นักศึกษาท าความเขา้ใจก่อนเร่ิมท าของ
ตวัเอง และคอยสอบถามใส่ใจอีกคร้ังว่านกัศึกษาเขา้ใจหรือไม่ 

2. ให้อาจารยแ์ละรุ่นพ่ีเปิดใจเล่าของตวัเองก่อนทั้งเร่ืองความทุกข์และเร่ืองความสุข และเม่ือถึง
เวลาของนกัศึกษาเล่าก็ให้อาจารยแ์ละรุ่นพี่คอยสนบัสนุนและให้ก าลงัใจ 

3. ให้อาจารยแ์ละรุ่นพ่ีคอยช่วยกนัสังเกตตลอดว่ามีนอ้งคนไหนเร่ิมไม่ให้ความสนใจ และคอยปลุก
เร้า กระตุน้ สร้างความสนุกสนานอยูต่ลอด 
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4. เน่ืองดว้ยรุ่นพี่มีจ านวน 5 คน จึงเลือกท่ีจะแบ่งกลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 12 
คน และให้รุ่นพี่เป็นคนดูแลรุ่นนอ้งในกลุ่มของตนเอง โดยใชวิ้ธีให้เปิดกลุ่มในแอปพลิเคชนัไลน์ และดึงนอ้งของ
ตนเองเขา้ไปในกลุ่มก่อนวนัท่ีมีการกิจกรรม ต่อจากนั้นให้เขา้ไปท าความรู้จกักบัน้องของตวัเองไวก่้อน เช่นให้
นอ้งทุกคนแนะน าตนเองเพื่อให้พี่และเพื่อนๆในกลุ่มไดรู้้จกักนั ท าให้รุ่นนอ้งรู้สึกไวใ้จรุ่นพ่ีมากขึ้น และท าให้รุ่น
พี่ไดรู้้จกัและจ าช่ือรุ่นน้องไดก่้อนการจดักิจกรรมอีกดว้ย ท่ีส าคญัเม่ือรุ่นพี่ไดแ้ทรกซึมเขา้กลุ่มแลว้ ก็จะสามารถ
ตรวจสอบจ านวนไดว่้ามีรุ่นนอ้งก่ีคนท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี เพราะเวลาของการจดักิจกรรมมีแค่ 2 
ชม.ดงันั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านวณเวลาให้ช่วงของการอธิบายตวัตนของรุ่นนอ้งทีละคนตอ้งอยู่ในเวลาท่ีได้
วางไว ้

หลงัจากวางแผนแกปั้ญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแลว้ ทางผูศึ้กษาเองมีความรู้สึกว่าแค่แบบฝึกหัดเดียว
อาจจะเพียงพอแลว้ส าหรับกิจกรรมในคร้ังน้ี เพราะจริงๆแลว้เด็กวยัรุ่นยุคใหม่ยุคดิจิทลัน้ีให้ความส าคญักบัการ
คน้หาตนเองเป็นอย่างมาก ผูศึ้กษาจึงตอ้งการต่อยอดกิจกรรมน้ีเพ่ิมเผื่อให้เป็นตน้ทางท่ีช่วยให้นกัศึกษาไดรู้้จกั
ตนเองเพ่ิมขึ้นไดอี้กดว้ย ตอ้งยอมรับว่ายุคน้ีเป็นยุคของโซเชียลมิเดีย เยาวชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะโพสต์เร่ืองของ
ตวัเองผา่นช่องทางต่างๆ ผูศึ้กษาก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีมีความช่ืนชอบท่ีจะลงรูปภาพของตนเองในเฟสบุ๊ก พร้อมดว้ย
แคปชนัสนุกสนานต่างๆ แต่ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยส าหรับผูศึ้กษาเลยคือการเขียน # ทุกคร้ังในการลงรูปหรือเน้ือหาต่างๆ
ของตนเองลงในเฟสบุ๊ก โดยผูศึ้กษามี # ประจ าของตนเองคือ #เป็นครูหรือเป็นตลก โดย # น้ี ผูศึ้กษาคน้พบจาก
ตวัเองว่าเป็นคนท่ีประกอบวิชาชีพครู แต่เป็นครูท่ีไม่ชอบความตึงเครียดจนเกินไป ส่วนใหญ่จะสอดแทรกมุขตลก
ไปพร้อมกบัการสอนหนังสือ จึงไดค้ิด # น้ีขึ้นมาเป็นของตนเอง และใช้ # น้ีมาแลว้เป็นเวลา 3 ปีดว้ยกนั และ
หลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดใ้ช้ # น้ี ผลตอบรับคือมกัจะมีคนรู้จกัเขา้มาทกัทายหยอกลอ้กบั #ประโยคท่ีผูศึ้กษาใช้ หรือ
มกัจะตั้งค  าถามกบัผูศึ้กษาบ่อยคร้ังว่าตกลงเป็นครูหรือเป็นตลก จนท าให้ผูศึ้กษารู้สึกว่าการใช ้# น้ีก็สามารถท าให้
เราเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีจดจ าของบุคคลอ่ืนได ้อีกทั้งยงัท าให้ผูอ่ื้นรู้จกัเราไดง้่ายขึ้นอีกดว้ย  

และน่ีเองจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูศึ้กษาคิดว่าจะน ามาเพ่ิมเป็นอีกหน่ึงกิจกรรม ต่อจากกิจกรรมพบั
กระดาษบอกตวัเอง เพราะเม่ือผูเ้รียนไดเ้ล่าและรู้จกัตนเองผ่านกระดาษแล้ว ก็คงตอ้งการท่ีจะบอกตวัตนของ
ตวัเองเพ่ือให้คนอ่ืนไดรู้้จกัตนเองผา่นโลกโซเชียลนัน่เอง ซ่ึงเม่ือผูศึ้กษาไดป้รึกษาทีมงานถึงการท ากิจกรรมน้ี ทุก
คนก็เห็นดว้ย เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าต่อเน่ืองจากกิจกรรมแรกได ้อีกทั้งยงัสามารถเป็นผลงานของผูเ้รียน
แต่ละคนไดอ้ีกดว้ย แต่ดว้ยเวลาท่ีมีจ ากดัแค่ 2 ชม. จึงท าให้กิจกรรม # น้ีไม่สามารถท าไดเ้ลยในวนัเดียวกนั ทุกคน
จึงปรึกษากนัและลงความเห็นว่าให้นอ้งน ากลบัไปท าเป็นการบา้น โดยให้มีวนัและเวลาในการโพสต์ท่ีพร้อมกนั 
วิธีการคือก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมจะให้น้องๆไปเตรียมรูปภาพของตนเองไว ้จะเป็นรูปท่ีบ่งบอกความเป็นตนเอง
มากท่ีสุด หรือจะเลือกรูปท่ีตนเองรู้สึกมัน่ใจท่ีจะโพสต์ลงก็ได ้แลว้แต่ความสะดวกของน้องๆ ซ่ึงตวัผูศึ้กษาจะมี
ตวัอยา่การโพสตข์องตวัเองอยูแ่ลว้ จึงไดใ้ห้การบา้นรุ่นพี่ไปหารูปภาพของตวัเอง พร้อม # ท่ีบอกความเป็นตวัเอง
มากท่ีสุดเช่นกนั เพื่อเป็นตวัอยา่งให้นอ้งๆอีกทางหน่ึงดว้ย  
 เม่ือสรุปงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทีมงานทุกคนจึงแยกย้ายเข้ากลุ่มงานของตนเองและมอบหมาย
งานให้น้องๆ คือ 1.ให้เตรียมกระดาษA4คนละ 1 แผ่น 2.ให้เตรียมรูปท่ีรู้สึกว่ามั่นใจท่ีสุด หลังจากนั้นก็ท า                     
การตรวจสอบจ านวนว่าน้องจะเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดก่ีคน แลว้จึงมีการประชุมเตรียมงานคร้ังสุดทา้ยก่อนเร่ิม
กิจกรรมจริง การประชุมคร้ังสุดทา้ยเกิดขึ้นเพ่ือนเตรียมความพร้อมของทุกส่วน และตรวจสอบจ านวนนักศึกษา          
ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมจริงๆ 
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อีกทั้งยงัมีการวางแผนในการเรียงล าดบัการแนะน าตนเองของน้องอีกดว้ย ว่าจะเรียงล าดบักนัอย่างไรเพื่อไม่ให้
เกิดบรรยากาศท่ีเงียบหรือเกิดความเบื่อหน่ายขึ้น ดงันั้นจึงตกลงกนัท่ี เรียงล าดบัโดยเร่ิมจากคนท่ี1 ของทุกๆกลุ่ม
ไล่ตามล าดบัไปเร่ือยๆจนครบก่อน จึงค่อยเร่ิมท่ีคนท่ีสองจากกลุ่มแรก และไล่คนท่ีสองของทุกกลุ่มเหมือนคร้ัง
แรก และคอยให้รุ่นพี่คอยสังเกตน้องในกลุ่มท่ีของตวัเองท่ีนัง่ฟังว่ายงัอยู่ร่วมกบักิจกรรมหรือไม่ และเรียงล าดบั
ไปเช่นน้ีจนกว่าจะถึงคนสุดทา้ย เม่ือวางแผนตกลงกนัจนไดส้รุปงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงแยกยา้ยเพื่อพบกนัใน
วนัจริง โดยนดัหมายเจอกนัก่อนหน่ึงชัว่โมงในโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานสถานการณ์
ล่าสุดก่อนกิจกรรมจะเกิดขึ้น และท าการนดัน้องๆทุกคนก่อนเวลาคร่ึงชัว่โมงเช่นกนั เพ่ือเผื่อเวลาในกรณีท่ีบาง
คนมีปัญหาในการเช่ือต่อกบัโปรแกรมหรืออินเทอร์เน็ต จะไดท้  าให้กิจกรรมไม่ล่าชา้ออกไป โดยตวัผูศึ้กษาและ
ทีมงานไดเ้ปิดกลุ่มไลน์ทีมงานไวเ้พ่ือใช้ในการส่ือสารกนัในวนัจริง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาขึ้นหน้างาน และตอ้ง
แกไ้ขสถานการณ์ให้ทนัเวลา 

2) ช่วงการจัดกิจกรรม (Production) 
กิจกรรม “รู้จกัฉนั รู้จกัเธอ” ถูกก าหนดให้จดัขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. และถึงแมว่้าทางผูศึ้กษาจะ

เผื่อเวลาในการนดันกัศึกษาไวก่้อนคร่ึงชัว่โมงแลว้ก็ตาม แต่เน่ืองดว้ยเป็นการจดักิจกรรมท่ีจดัขึ้นผา่นโปรแกรม 
Zoom ท่ีนักศึกษาทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเช่ือมต่อ โดยก่อนหน้าน้ีทางสาขาส่ือสารการแสดงได้มี                   
การปฐมนิเทศและประชุมนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 ผ่านโปรแกรมน้ีไปบา้งแลว้ เลยท าให้นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้
โปรแกรมน้ีได้โดยท่ีไม่ต้องสอนก่อนล่วงหน้า ดังนั้นปัญหาจึงไม่ใช่ท่ีนักศึกษาไม่รู้จักโปรแกรมหรือใช้
โปรแกรมไม่เป็น แต่จะเป็นปัญหาท่ีการเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตมากกว่า 

ดังนั้นปัญหาแรกท่ีเกิดขึ้นในคร้ังน้ีก็ยงัเป็นการท่ีต้องรอผูเ้รียนทุกคนเขา้มาในโปรแกรมซ่ึงใช้เวลา
พอสมควรในการรวมผูเ้รียนให้ครบ ซ่ึงวิธีแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทีคือให้รุ่นพี่ประจ ากลุ่มไต่ถามนอ้งในกลุ่มผา่นไลน์
ของกลุ่มตนเองว่าท่ียงัไม่เขา้ร่วมกิจกรรมคือเกิดปัญหาอะไรขึ้น และจะสามารถเขา้ร่วมไดห้รือไม่ โดยมีน้อง
จ านวน 3-4 คน ท่ียงัไม่สามารถเช่ือมต่อได ้นัน่หมายถึงว่าจะไดเ้ร่ิมกิจกรรมเวลาจึงถูกเล่ือนออกไปเล็กน้อย คือ
เวลา16.15น. แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าผูเ้รียนเขา้ครบแลว้ทุกคน เพราะการเช่ือมต่อของบางคนก็ยงัไม่ส าเร็จ อีกทั้ง
ยงัมีผุเ้รียนอีกจ านวน 3 คน ท่ีติดธุระและขอเขา้ร่วมกิจกรรมสาย ผูศึ้กษาจึงใชวิ้ธีการให้รุ่นพี่อธิบายกิจกรรมไวใ้น
กลุ่มไลน์ของตนเองก่อนน้องเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมเพราะเม่ือเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้เข้าใจ และ
สามารถท ากิจกรรมและอยู่ร่วมในกิจกรรมน้ีไดเ้ลย เม่ือกิจกรรมเร่ิมขึ้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเม่ือผูศึ้กษาเห็นเวลาท่ีถูก
เล่ือนออกมานั้น จึงตอ้งสอบถามทุกคนในทนัทีว่าถา้กิจกรรมจะเลิกชา้กว่าท่ีก าหนดไว ้จะมีคนไหนไม่สามารถ
ร่วมกิจกรรมไดจ้นจบหรือไม่ ซ่ึงผลตอบรับก็เป็นท่ีพึงพอใจเพราะมีเพียงนกัศึกษาเพียง 2 คนท่ีตอ้งขอออกก่อน 
เพราะตอ้งไปท างาน จึงไม่ไดเ้ป็นปัญหาใหญ่ท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาในขณะนั้น 
   ผูศึ้กษาเร่ิมต้นด้วยการแนะน าตนเอง และทีมงานอีกคร้ังกับนักศึกษาทั้งหมดเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นให้
นกัศึกษาเปิดใจมากขึ้น รู้สึกคุน้เคยมากขึ้น หลงัจากนั้นผูศึ้กษาจึงอธิบายกิจกรรมกระดาษบอกตวัเองให้ทุกคนฟัง 
เพื่อท าความเขา้ใจร่วมกนั และเม่ือทุกคนเขา้ใจแลว้ จึงให้เวลาทุกคนในการพบักระดาษ 5 นาที เพราะเราล่าชา้มา
มากแลว้และเราค านวณเวลาไวแ้ลว้ว่า  1 คนตอ้งไม่เกิน 2 นาที ต่อจากนั้นผูศึ้กษาจึงเร่ิมกิจกรรมน้ีท่ีตวัผูศึ้กษาเอง 
เพื่อท าให้ผูร่้วมกิจกรรมรู้สึกเปิดและไวใ้จผูศึ้กษาในฐานะอาจารยท่ี์ควบคุมกิจกรรมในวนัน้ีทั้งหมด ส่ิงท่ีผูศึ้กษา
พบัและส่ือสารถึงตวัเองให้ทุกคนฟังนั้นเป็นทั้งเร่ืองสุขและเร่ืองทุกขข์องตวัเอง เช่นช่วงน้ีครูรู้สึกว่าชีวิตตัวเอง
วุ่นวายและเศร้ามาก รู้สึกท าอะไรไปก็ไม่มีใครรักเลย ดงันั้นรูปทรงกระดาษท่ีออกมาจึงมีลกัษณะยบัยู่ย่ีแบบน้ี 
เพราะการท่ีผูศึ้กษาเปิดตวัแบบน้ีกบัทุกคนเพ่ือให้ทุกคนรู้สึกว่าตวัเคา้เองก็ควรจะจริงใจและคน้หาตวัเองผ่าน
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กระดาษน้ี และกลา้ท่ีจะเล่าเร่ืองของตนเองให้เพื่อนๆ รุ่นพี่ และอาจารยไ์ดฟั้ง เพราะส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัของการละคร
คือถ้าเรารู้จักตนเอง เราก็จะสามารถรู้จักผูอ้ื่น เสมือนได้รู้จักตัวละคร และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ความสุข  
 หลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดเ้ล่าเร่ืองของตนเองผ่านกระดาษให้ทุกคนไดรั้บฟังแลว้นั้น คนต่อไปท่ีไดว้างแผน
ไวน้ั้นคือรุ่นพ่ีอีก 2 คนท่ีจะเล่าเร่ืองของตนเองเพื่อจุดประสงคเ์ดียวกนั คือให้น้องๆ เร่ิมเปิดใจมากขึ้นและค่อยๆ
กลา้เปิดตวัเองมากขึ้นเร่ือยๆ แตเ่ราจะเร่ิมตน้ให้รุ่นพ่ีไดเ้ล่าแค่ 2 คนก่อน แลว้เด๋ียวช่วงกลางๆ จะเพ่ิมพ่ีๆอีก 2 คน
เขา้ไปเพื่อให้บรรยากาศไม่น่าเบ่ือ หรือช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากย่ิงขึ้น และพี่คนสุดทา้ยให้เป็นคน
ปิดทา้ยการเล่าน้ีเพ่ือท่ีเราจะไดค้วบคุมกิจกรรมน้ีไดอ้ย่างสวยงาม และเม่ือรุ่นพ่ีไดเ้ล่าครบทั้ง 2 คนแลว้นั้น ก็ถึง
เวลาของน้องคนแรกท่ีจะตอ้งเล่าและเรียงตามคิวไปเร่ือยๆ ซ่ึงการเล่าเร่ืองของคนแรกถือว่ามีความส าคญัมาก 
เพราะถา้คนแรกกลา้เล่า กลา้เปิดใจและกลา้เปิดเผยตนเองให้เพ่ือนๆนั้น ก็จะท าให้เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีคนต่อๆไป
จะกลา้ส่ือสารเร่ืองของตวัเองกบัเพื่อนๆ เช่นกนั และเม่ือคนแรกเล่าจบนั้นถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีมาก เพราะคน
แรกกลา้เล่าเร่ืองของตนเองในเชิงลึกเลย นัน่ก็คือเล่าว่าตนเองเป็นคนท่ีท าอะไรก็ไม่เคยดี และช่วงน้ีก็เศร้ามากๆ 
เพราะไม่ประสบความส าเร็จอะไรซกัอยา่ง แต่เพื่อไม่ให้บรรยากาศเศร้าจนเกินไป เม่ือนกัศึกษาเปิดใจเล่าเรียบร้อย
ก็เป็นหนา้ท่ีของผูศึ้กษาท่ีจะตอ้งปิดจบของแต่ละคนและชกัชวนให้เพื่อนๆ ทุกคนคลอ้ยตามไปกบัคนท่ีเล่า เช่นถา้
เพื่อนเล่าว่าอยู่ในช่วงเวลาท่ีเศร้าหรือน้อยใจหรือไม่มีความสุข ผูศึ้กษาก็จะให้ก าลงัใจและให้เพื่อนช่วยกนัมอบ
ก าลงัใจกนัอีกทางดว้ย หลงัจากนั้นผูศึ้กษาก็ตอ้งเช่ือมต่อคนต่อไปอยา่งรวดเร็ว โดยท่ีไม่ท าให้คนท่ีเล่าก่อนหนา้น้ี
รู้สึกว่าตวัเองถูกละทิ้งเพราะตอ้งแข่งกบัเวลาท่ีมีจ ากดั และการท่ีมีทีมงานมาช่วยนั้นถือว่าเป็นการดีมาก เพราะจะ
คอยรับส่งบทสนทนาการส่ือสารต่างๆ กบัผูศึ้กษาไดเ้ป็นอยา่งดี และเม่ือทีมงานสามารถจ าช่ือเล่นของนอ้งในกลุ่ม
ตวัเองไดด้ว้ย จึงเกิดการกระตุน้เรียกนอ้งๆ อย่างสม ่าเสมอ ย่ิงท าให้บรรยากาศยงัคงอยูใ่นระดบัที่ดึงให้ทุกคนอยู่
ในกิจกรรมได ้ความใส่ใจและการสังเกตผูร่้วมกิจกรรมเป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษามองเห็นว่ามีความส าคญัมากส าหรับ
กิจกรรมน้ี เพราะถา้ขาดไปก็จะท าให้ผูร่้วมกิจกรรมหลุดไปจากกิจกรรมไดเ้ลย ดงันั้นระหว่างท่ีผูศึ้กษาด าเนิน
กิจกรรมอยู่นั้น ก็ยงัคงตอ้งคอยสังเกตผูร่้วมกิจกรรมอยู่ตลอด เพ่ือให้การจดักิจกรรมคร้ังน้ีลุล่วงไปได ้แต่ในอีก
ทางหน่ึงทางผูร่้วมกิจกรรมเองก็ดูสนุกและให้ความสนใจกบักิจกรรมคร้ังน้ี  อาจเป็นเพราะว่าเป็นคร้ังแรกท่ีพวก
เขามีโอกาสไดพู้ดคุยและท าความรู้จกัจริงๆ ก่อนท่ีจะใชชี้วิตร่วมกนัในร้ัวมหาวิทยาลยัอีก 4 ปี กิจกรรมน้ีเลยเป็น
ท่ีสนใจส าหรับเด็กๆนัน่เอง เม่ือเป็นเช่นน้ีการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีจึงด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนทุกคนกลา้ท่ีจะ
เล่าเร่ืองของตวัเองออกมาบา้งไม่มาก็น้อย จึงท าให้ภาพโดยรวมไม่มีปัญหาใหญ่อะไรท่ีท าให้ผิดแผนตามท่ีได้
เตรียมการไว ้และเม่ือเล่าจนครบแลว้ ผูศึ้กษาจึงให้การบา้นในการโพสต์รูปพร้อม # ของตนเอง ในคร้ังแรกท่ีได้
ยินผูศึ้กษาประกาศนั้นก็มีเสียงของความวิตกกงัวลบา้ง แต่เม่ือผูศึ้กษาและทีมงานยืนยนัจะว่าช่วยทุกคนอยา่งเตม็ท่ี 
ทุกคนก็เลยตอบตกลงโดยไม่มีอาการต่อตา้นใดๆอีก และกิจกรรมน้ีก็เสร็จส้ินในเวลา 18.30 น. 

3) ช่วงหลังจัดกิจกรรม (Post-Production) 
หลงัจากท่ีนกัศึกษาไดรั้บการบา้นแลว้ ในกลุ่มไลน์ของรุ่นพี่ก็มีการตอบรับที่ดี มีนอ้งคอยสอบถาม หรือ

ให้รุ่นพี่ช่วยเลือกว่าจะตั้ง # ประจ าตวัของตนเองอยา่งไรดี ท าให้รุ่นพี่ก็รู้สึกดีกบัรุ่นนอ้งท่ีใหค้วามสนใจ ก็เป็นการ
สานสัมพนัธ์อีกทางระหว่างรุ่นพี่กบัรุ่นน้องอีกดว้ย โดยทางทีมงานไดจ้ดัเวลาให้นอ้งๆ ไดโ้พสต์ในวนัและเวลา
เดียวกนัเพราะให้เกิดผลบนโลกโซเชียลนัน่เอง โดยให้โพสต์ภาพตวัเองพร้อม#ท่ีบอกตวัเอง และทุกคนตอ้งใส่ #
รู้จกัฉนัรู้จกัเธอ ดว้ย 
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นอกจากนั้นผูศึ้กษามีค าถามให้ทีมงานได้ไปถามน้องๆถึงส่ิงท่ีได้รับในกิจกรรมคร้ังน้ี เพราะเป็น
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผลตอบรับท่ีไดโ้ดยโดยรวมมีดงัน้ี 1. ท าให้ตวัเองไดรู้้จกัตนเองมากขึ้น 2.ไดรู้้จกั
เพ่ือนบางคนมากขึ้นแต่จ าไม่ไดทุ้กคน 3. จ าไดเ้ฉพาะเพื่อนบางคนท่ีมีความโดดเด่นออกมา 4.ไดใ้ชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 5. เป็นกิจกรรมท่ีไม่ยากเกินไปและเขา้ใจไดง้่าย 6. บางคนมีหลุดจากกิจกรรมบา้งแต่รุ่นพี่ก็เรียกมา
และสามารถร่วมกิจกรรมต่อได ้ 

ส่วนทางดา้นทีมงานนั้นก็ถือว่าไดฝึ้กประสบการณ์การเป็นผูช่้วยสอน และไดท้  าความรู้จกักบัน้องๆ 
มากขึ้นอีกดว้ย 
 

5. สรุป 
  การจดักิจกรรมทางการแสดงนั้น โดยปกติถา้จะท าให้สัมฤทธ์ิผลก็ควรจะเป็นการเรียนการสอนท่ีไดพ้บ
เจอตวัตนกนัจริงๆ แต่ดว้ยสถานการณ์ของโรคระบาดนั้น จึงท าให้เกิดเง่ือนไขของการสอนทางออนไลน์ขึ้น ส่ิงท่ี
ผูศึ้กษาไดก้บัตวัเองในขั้นตน้นั้น คือการตอ้งเปิดใจกลา้ท่ีปรับเปล่ียนระบบการเรียนการสอนท่ีตนเองเคยไดท้  ามา 
และมองให้มนัเป็นความทา้ทายท่ีไดท้ดลองอะไรใหม่ๆ และเม่ือปรับใจตนเองไดน้ั้นก็จะมองเห็นโอกาสและ
หนทางในการท ากิจกรรมอย่างมากมาย ซ่ึงโดยสรุปของกิจกรรมน้ีผูศึ้กษามีมุมมองว่าการจดักิจกรรมออนไลน์น้ี
การวางแผนและการส่ือสารกนัส าคญัมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารกบัทีมงานหรือการส่ือสารกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ก็ตาม และการอธิบายวิธีการของกิจกรรมตอ้งชดัเจนและตอ้งเป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ การวางแผนเตรียมงาน
ท่ีดีและไดที้มงานท่ีรู้ใจก็จะท าใหง้านด าเนินไปอยา่งราบร่ืนไดง้่าย และเน่ืองดว้ยกิจกรรมน้ีพูดถึงเร่ืองส่วนตวัและ
จิตใจของบุคคล ผูศึ้กษาจึงตอ้งใส่ใจและสังเกตเป็นสองเท่ากว่าการเจอกนัตวัต่อตวัในห้องเรียน เพราะเป็นเร่ืองท่ี
ละเอียดอ่อนท าให้ไม่สามารถละสายตาจากกิจกรรมน้ีไดเ้ลย 
 ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดผูศึ้กษาคิดว่าความจริงใจท่ีเราตอ้งการจะให้กิจกรรมน้ีเกิดผลท่ีดีกบัตวัผูเ้ขา้ร่วม และถา้
เราส่งต่อความจริงใจน้ีถึงเขา แมจ้ะผ่านจากจอคอมพิวเตอร์ แต่ถา้เขาสัมผสัไดเ้ราจะไดรั้บความจริงใจและความ
ไวใ้จกลบัมาถึงเราและส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคน ซ่ึงน่ีถือว่าเป็นหัวใจหลกัของการจดักิจกรรมคร้ังน้ี และกิจกรรม
ทางการแสดงก็สามารถจดัท าขึ้นในรูปแบบออนไลน์ได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่ิงท่ีจะเป็นแนวทางในคร้ังต่อๆไปไดค้ือ 
1.  ควรท าความรู้จักและเรียนรู้การใช้โปรแกรมออนไลน์  ต้องรู้ข้อจ ากัดของการใช้โปรแกรมเพื่อ           

การวางแผนในการท างานให้ไดป้ระสิทธิภาพ 
2. ถึงแม้ว่ากิจกรรมจะเน้นปฏิบัติเป็นหลัก แต่การเรียนการสอนออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคจน                    

ไม่สามารถท าไดเ้ลย ผูส้อนควรลงมือท าให้เห็นชดัเจนก่อนก็จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามได ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและก าหนดสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบติังานอาชีพผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และเพื่อสร้างโมเดลส าหรับกรอบมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะ
และเกณฑ์การปฏิบติังานผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method Research) แบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
จดัสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 34 คน
ท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานจดัอบรมผูป้ระกาศฯ บุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้  าเนินรายการ นกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และน าค าตอบที่ไดไ้ปด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณโดยสร้าง
เคร่ืองมือแบบประเมินระดบัความส าคญัสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Competency and Performance 
Criteria) ผูป้ระกาศฯ  เพื่อการสร้างโมเดลส าหรับเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพการเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์  

ผลการสนทนากลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์                 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความรู้และทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะการส่ือสาร การอ่าน
ออกเสียงและอกัขรวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วนของทศันคติของผูป้ระกาศนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์
สังคม และการรู้เท่าทนัส่ือในฐานะคนท่ีท างานส่ือสารมวลชน  

ส่วนผลวิจยัเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑ์ปฏิบติังาน พบว่า ค่าเฉล่ียรวมท่ีมีค่า
คะแนนสูง 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 

1. ความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑป์ฏิบติังานดา้นความรู้ ดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. ความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑป์ฏิบติังานเก่ียวกบัทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 
3. ความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑป์ฏิบติังานเก่ียวกบัดา้นทศันคติในการท างานอาชีพผูป้ระกาศ 
 

ค าส าคัญ: โมเดล, ผูป้ระกาศฯ, สมรรถนะ, กรอบมาตรฐานวิชาชีพ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study and identify the competencies and performance criteria for 
anchors working in broadcasts and to construct a model for a framework for professional standards in accordance 
with the identified capacity and criteria. The research employs mixed research methodology, using both 
quantitative and qualitative methods. The qualitative methods focus on data collection through focus group 
interviews with a sample population of 34 people that were chosen through purposive sampling. The sample 
population represents agencies involved in the training of broadcasters, hosts, moderators, academics, and other 
professionals involved in broadcasts. The data was then processed quantitatively by building a tool to evaluate 
the importance of competencies and performance criteria for broadcaster, which will then be used to create a 
model for a framework for professional standards in accordance with the identified capacity and criteria. 
 The focus group interviews found that the majority attached primary importance to morality, ethics, 
creativity, and social responsibility. Secondary to these were knowledge, language skills, communication skills, 
clear and correct pronunciation. As for the outlook of anchors, the qualities that are sought after are: neutrality, 
positive thinking, social creativity, and media expertise, as a professional working in the broadcasting. 
 As for the results regarding the importance of the competencies and performance criteria, the average 
scores had the following order of importance: 
 1. Importance of competencies and performance criteria regarding knowledge, morality, ethics, and 
social responsibility. 
 2. Importance of competencies and performance criteria regarding linguistic and communication skills. 
 3. Importance of competencies and performance criteria in outlook as a professional broadcasters. 
 
Keywords: Model, Broadcaster, Competencies, Professional Qualification Framework 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การส่ือสารในยคุดิจิทลัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง การยึดติดกบัทฤษฎีหรือแนวคิดการส่ือสาร
แบบเดิม ท่ีมีองคป์ระกอบเร่ิมจากผูส่้งสารหรือแหล่งสาร ส่งข่าวสาร ผา่นส่ือไปถึงผูรั้บสาร และรอฟังผลสะทอ้น
กลับมาคงไม่จริงอีกแล้ว  เน่ืองจากผูรั้บสารในโลกยุค Digital Disruption ล้วนมีพฤติกรรมการเสพส่ือและ                   
การส่ือสารตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรม การเกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆของส่ือดิจิทลัท่ีเขา้ถึงผูรั้บ
สารทุกวยัไดง้่ายและรวดเร็ว  สามารถทลายก าแพงท าลายลา้งการผูกขาดของส่ือ พ้ืนท่ีส่ือแบบเดิมๆ โดยยุคน้ี             
ทุกคนสามารถเป็นส่ือได ้ผลิตเน้ือหา (Content) ลงบนพ้ืนท่ีส่ือออนไลน์ แบบฟรี ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการซ้ือ
ส่ือ ดงัท่ีมีการกล่าวว่า โลกของการส่ือสารยคุดิจิทลั ใครๆก็เป็นส่ือได ้ แต่การส่ือสารไม่ใช่เร่ืองของการน าเสนอท่ี
น่าสนใจดึงความนิยม (Rating) หรือการสร้างยอด Like Share เพียงเท่านั้น อีกทั้งปัจจุบนัผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน าเสนอ
ข่าวสารไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูป้ระกาศข่าวหรือส่ือมวลชนเท่านั้น เป็นยุคท่ีส่ือมีลกัษณะ Personal Broadcast ใครๆ                
ก็เป็นผูป้ระกาศ หรือพิธีกรไดใ้นหลากหลายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีจึงเป็น
เหตุก่อให้เกิดกระแสวิพากษวิ์จารณ์เชิงลบต่อส่ือในดา้นมาตรฐานวิชาชีพ การพูด อ่าน ออกเสียงภาษาไทย และ
การใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามอักขรวิธีท่ีปรากฏเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองของจริยธรรม 
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จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการก าหนด
มาตรฐานการท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบติัการเขา้
สู่วิชาชีพการเป็นผูป้ระกาศฯ ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม  

 ดังนั้น เร่ืองของมาตรฐานความเป็นส่ือมืออาชีพยงัคงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
วิชาชีพท่ีส่งผลต่อประเทศ สังคมส่วนรวม คือ อาชีพผูป้ระกาศ เป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีควรไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากการไดรั้บบตัรผูป้ระกาศ ซ่ึงก็ยงัเป็นค าถามในใจผูป้ระกาศทั้งหลายว่า              
บัตรผูป้ระกาศท่ีได้รับมานั้นมีศกัด์ิและสิทธิเหมือนอย่างวิชาชีพแพทย ์สถาปนิก พยาบาล ครู นักบัญชี ท่ีมี                
การรับรองโดยสภาวิชาชีพอยา่งไรบา้ง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัและบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระกาศ แต่ยงัขาดการสร้าง
กรอบมาตรฐานวิชาชีพให้ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เป็นอาชีพท่ีมีการรับรองตาม
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบติัการเขา้สู่วิชาชีพการเป็นผูป้ระกาศอย่างมีศกัยภาพและคุณภาพตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีเกณฑ์การไต่ระดับตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีความมั่นใจใน               
การก าหนดแนวทางการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพราะเห็นคุณค่าของการท างาน รักในอาชีพ ในงานท่ีท า         
สร้างเกียรติภูมิ และภาคภูมิใจในวิชาชีพ ความมีศกัด์ิและสิทธิของผูท่ี้ท  างานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์  นอกเหนือจากการมีบตัรผูป้ระกาศฯ อีกดว้ย  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาและก าหนดสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบติังานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ 

(2) เพื่อสร้างโมเดลส าหรับเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัแนวโนม้โลกดา้นส่ือสารมวลชน ท าให้เห็นการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากผลกระทบท่ี
เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ก่อเกิดส่ือใหม่ (New Media) คือส่ือดิจิทัลท่ี มี                            
ความหลากหลายของส่ือในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้ ส่ือกบัผูใ้ช้มีปฏิสัมพนัธ์กัน 
(Interactivity)  เป็นการส่ือสารจากหน่วยเดียว บุคคลเดียว กระจายสารไปสู่กลุ่มหมู่มาก (One-to-Many)                      
แต่ส่ือใหม่นั้ นผูส่้งสารไม่จ าเป็นต้องเป็นผูส่ื้อสารระดับมืออาชีพท่ีมีอ านาจ และสิทธิในการส่งสารแบบ                          
นกัส่ือสารมวลชน แต่เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปเท่านั้น หรือส่ือสารกระจายสารจากกลุ่มคนไปยงักลุ่มอ่ืน (Many-
to-Many) ท่ีเรียกว่าระบบเครือข่าย (อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้, 2556: 67-71) 

จากแนวคิดดงักล่าวท าให้ย่ิงมองเห็นสถานการณ์ท่ีตรงกบัความจริงท่ีว่า ใครๆก็เป็นส่ือได ้ กล่าวคือ  
การเกิดปรากฏการณ์ท่ีผูรั้บสารทุกคนสามารถสร้างเน้ือหาได ้(User-generated content- UGC) ซ่ึงการท่ีผูรั้บสาร
สามารถเปล่ียนสถานะมาเป็นผูส่้งสารได้นั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตาม เช่น การขาดบรรณาธิการซ่ึง          
ท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ฝ้าประตู (Gate-keeper) ท่ีคอยตกแต่งตน้ฉบบั ปรับภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจแกไ้ขค าผิด 
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รวมทั้งกลัน่กรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา จึงส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการท าหน้าท่ีใน
บทบาทของส่ือ (กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 41)  ดงันั้น จึงตอ้งกลบัมาให้ความส าคญัการท าหน้าท่ีของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ผูป้ระกาศ” ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ซ่ึงก็ไม่อาจหลีกเล่ียงการใชส่ื้อดิจิทลั
ในการท าหนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการเขียนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
 การจดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชเ้ทคนิควิเคราะห์หน้าท่ี (Functional Analysis) เป็นการวิเคราะห์อาชีพ
จากการระดมสมองของบุคลากรในกลุ่มอาชีพ เพ่ือก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและเน้ืองาน (Work content) โดยเร่ิมตน้
สร้างแผนภาพการจดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชห้นา้ท่ีงาน (Functional Map) (พรภทัรา ฉิมพลอย, 2561: 33) 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 การจดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชห้นา้ท่ีงาน (Functional Map) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏงานวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวิทยุและโทรทศัน์ 

ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั (2562: 181) และงานวิจยัเร่ืองดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ของสุปราณี 
ศิริสวสัด์ิชยั ชเนตตี ทินนาม และ ต่อตระกูล อุบลวตัร (2559: 12)  ผลการวิจยัสรุปไดว่้า ดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพ
ของผูป้ระกาศไทย แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 43 ดชันีช้ีวดั พบว่าดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทยท่ีมีระดบั
ความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิในระดบัสูงมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ดชันี ดงัน้ี ค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 2 ดัชนี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน  และ                   
2) สามารถออกเสียงควบกล ้ าได้ ส่วนค่าเฉล่ียสูงท่ีรองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 3 ดัชนี คือ                   
1) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ไดถู้กตอ้ง 2) สามารถอ่าน ตีความ และจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีน าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาอนัส้ัน  และ 3) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีไหวพริบดี กลา้ตดัสินใจกบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 

จากการศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ืองน้ี สามารถน ามาใช้เป็น
กรอบความคิดในการวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม การจดักลุ่มสมรรถนะ
ของผูป้ระกาศเพ่ือใช้ในการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของอาชีพผูป้ระกาศและจากการศึกษาเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และแนวทางการก าหนดสมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เพื่อใชใ้นการเขียนและการก าหนดแนว
การด าเนินการเพื่อสร้างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
รวมทั้งน ามาสร้างสมรรถนะและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ซ่ึงน ามาใชก้ าหนดสมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยอีกดว้ย โดยสรุปสามารถจดัอาชีพของผูป้ระกาศ
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ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพเป็น 3 อาชีพ ดังน้ี  1. อาชีพผูป้ระกาศข่าวหลกั (News anchor)   2. อาชีพผูน้ าเสนอข่าว 
(News presenter/ News reader)  และ 3. อาชีพผูร้ายงานข่าว (News reporter)  

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   
 

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
         การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผู ้ประกาศ และเกณฑ์แนวทางการประเมินระดับ
ความส าคญัของสมรรถนะอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์   
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ นกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
        กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกาศในส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทศัน์ นกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ หน่วยงานจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯท่ีลงนามความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 34 คนเพื่อเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 
เก่ียวกบัสมรรถนะของผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา 
(Quota sampling) ในกลุ่มอาชีพผูป้ระกาศในส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทศัน์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หน่วยงานจัดอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ จ านวน 250 คนเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นต่อสมรรถนะและเกณฑก์ารปฏิบติังาน 
        4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. ก าหนดประเด็นค าถามสมรรถนะของผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ใน
การสนทนากลุ่ม จ านวน 6 ค  าถามหลกั 
 2. น าค าตอบและประเด็นท่ีได้รับจากการสนทนากลุ่มมารวบรวมเป็นสมรรถนะและเกณฑ์                     
การปฏิบติังาน (Competency and Performance Criteria) 

สมรรถนะและ
เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน            
ผู้ประกาศ

ความรู้ด้านกจิการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทศัน์

ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาและ
การส่ือสาร

ทัศนคติและความรับผดิชอบต่อสังคม

โมเดลกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูป้ระกาศใน
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน ์
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 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบติังาน (Competency and 
Performance Criteria) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับแบบ Likert scale เพื่อให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละคนให้น ้าหนกัความส าคญัของแต่ละสมรรถนะและให้ขอ้เสนอแนะ  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Competency and Performance 

Criteria) 
ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ใชก้ารจดัสนทนากลุ่ม ((Focus Group Interview) 

เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในสายงานอาชีพผูป้ระกาศ เพื่อก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและ
เน้ืองานในการไดม้าซ่ึงการสร้างแผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) โดยจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย
รายช่ือของหน่วยงานจัดอบรม นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยมี
ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม และผูบ้ันทึกจากฟังและการสังเกตการณ์ในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีประเด็นค าถามในการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 6 ค  าถาม โดยใชเ้วลาประมาณ 90 นาที ส่วนการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดยอาศยัแบบสอบถาม
ใชก้ารแจกให้กลุ่มตวัอย่างตามหน่วยงานจดัอบรมผูป้ระกาศฯ สถาบนัการศึกษา และองคก์รส่ือวิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน์ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความหมายเน้ือหาท่ีได้รับจากกลุ่มสนทนา

เก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและเน้ืองานในการไดม้าซ่ึงการสร้างแผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) 
ส่วนความคิดเห็นท่ีเป็นเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มาวิเคราะห์ และน าผลท่ีไดจ้าก             
การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างเป็นแผนภาพหนา้ท่ีงานและร่างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกาศฯ 

 
5. ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)  

ผลวิจยั พบว่าส่วนใหญ่ผูร่้วมสนทนากลุ่มให้ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์
เร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความรู้และทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะการส่ือสาร   
การอ่านออกเสียงและอกัขรวิธีท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัค าราชาศพัท์ ความรอบรู้เก่ียวกบัพิธีการต่างๆ 
สามารถการสรุปจบัใจความจากท่ีฟังได ้ประมวลน าเสนอได ้ ความสามารถดา้นภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน  การพฒันาตวัเอง เรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้ความสามารถการคน้ควา้หาขอ้มูล ความรู้รอบตวั 
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั การเขียนข่าว การส่ือข่าว กฎหมาย การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า บุคลิกภาพ 
มารยาทในสังคม วฒันธรรมไทย ส่วนของทศันคติของผูป้ระกาศนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์
สังคม  และการรู้เท่าทนัส่ือในฐานะคนท่ีท างานส่ือสารมวลชน 

จากผลการวิจยัทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณน ามาใชเ้พื่อการสร้างโมเดลกรอบมาตรฐาน 
วิชาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ดงัแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 3 FUNCTIONAL MAP AND FUNCTIONAL ANALYSIS 
 
 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

บทบาทหลัก 
Key Roles 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
บุคลากรผูป้ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์เป็นมือ
อาชีพดว้ยความรู้ ทกัษะการเป็นผู ้
ประกาศ ยึดมัน่คุณธรรมและ
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
มีพลวตัทนัโลกยคุดิจิทลั 

01 ปฏิบติังานดา้น  
ผูป้ระกาศข่าวในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

011 
 
012 
 
013 

จดัวาระข่าว 
 
น าเสนอรายงานข่าว 
 
ประเมินผลการรายงานข่าว 

 
 
 
 
 

บุคลากรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เป็นมืออาชีพด้วย
ความรู้ ทักษะการเป็น         
ผู้ประกาศ ยึดมั่น
คุณธรรมและ
จิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีพลวัต     
ทันโลกยุคดิจิทัล 

 
ปฏิบัติงานด้าน       
ผู้ประกาศข่าวใน

กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

จัดวาระข่าว 

น าเสนอ

รายงานข่าว 

ประเมินผลการ
รายงานข่าว 

ศึกษาขอ้มูลแหล่งข่าว 

คดักรองขอ้มูลข่าว 

เลือกประเด็นข่าว 

วิเคราะห์
แหล่งข่าว 

รู้เท่าทนั
แหล่งข่าว 

ประเมิน
แหล่งข่าว 

เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน 

ขอบเขต หลักฐานความรู้
ที่ต้องการ 

หลักฐานทักษะที่
ต้องการ 

แนวทางการ
ประเมินส าหรับ 

ผู้ประเมิน 

ก าหนดวาระ   
การรายงานข่าว 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

บทบาทหลัก 

Key Role 

หน้าที่หลัก 

Key Function 
หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

สมรรถนะย่อย 
Elements of Competence 

Functional Analysis 

Functional Map 

รายละเอียดเฉพาะของหน่วยสมรรถนะ Module Specification 
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ค าอธิบาย : ตารางแผนผงัแสดงหนา้ท่ีเป็นแผนผงัท่ีใชวิ้เคราะห์หนา้ท่ีงานเพื่อให้ไดห้นา้ท่ีหลกั (Key Function) 
หน้าที่หลัก 

Key Function 
หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 
หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัวาระข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าเสนอ
รายงานข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01101 
 
 

 
01102 

 
 

 
01103 

 
 

01104 
 
 

 
01201 

 
 
 
 

01202 
 
 
 
 

 

ศึกษาขอ้มูลแหล่งข่าว 
 
 
 
คดักรองขอ้มูลข่าว 
 
 
 
เลือกประเด็นข่าว 
 
 
ก าหนดวาระการรายงานข่าว 
 
 
 
บริหารจดัการรายงานข่าว 
 
 
 
 
ถ่ายทอดข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 

0110101 
0110102 
0110103 
0110104 
0110201 
0110202 
0110203 
0110204 
0110301 
0110302 
0110303 
0110401 
0110402 
0110403 
0110404 
0120101 
 
0120102 
0120103 
0120104 
0120201 
0120202 
0120203 
0120204 
0120205 
0120206 
 

คน้หาแหล่งข่าว 
วิเคราะห์แหล่งข่าว 
ประเมินแหล่งข่าว 
รู้เท่าทนัแหล่งข่าว 
รวบรวมขอ้มูลข่าว 
ตรวจสอบขอ้มูลข่าว 
ประเมินขอ้มูลข่าว 
ประเมินความเส่ียง 
ก าหนดประเด็นข่าว 
คดัสรรประเด็นข่าว 
เปรียบเทียบประเด็นข่าว 
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
วิเคราะห์ผลกระทบ 
จดัเรียงความส าคญั 
ก าหนดล าดบัการรายงานอ่านข่าว 
จดัการทรัพยากรในการรายงานข่าว (คน 
เวลา งบประมาณ) 
จดัการสถานการณ์ 
จดัการบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก 
จดัการความรู้ดา้นข่าวและผูป้ระกาศ 
อ่านข่าวตามบท 
เขียนข่าวตามหลกั 
สัมภาษณ์บุคคลในข่าวหรือแขกรับเชิญ 
วิเคราะห์ อภิปรายหวัขอ้ข่าว 
จบัประเด็นและเช่ือมโยงน าเสนอข่าว 
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการน าเสนอ
รายงานข่าว 

  01203 
 

จดัการภาวะวิกฤต 
 

0120301 
0120302 
 
0120303 
0120304 
0120305 
0120306 

วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหา 
ประเมินระดบัความรุนแรงของ
สถานการณ์/ปัญหา 
ก าหนดกลยทุธ์และกลวิธีจดัการ 
ด าเนินการตามแผน 
ประเมินผลหลงัจดัการภาวะวิกฤต 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการภาวะวิกฤต 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

013 
 

ประเมินผล
การรายงาน
ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01301 
 
 

 
01302 

 
 
 
 

01303 
 
 

01304 

ก าหนดโจทยแ์ละขอบเขต
การประเมินผล 
 
 
ออกแบบการประเมินผล 
 
 
 
 
ด าเนินตามกระบวนการ
ประเมินผล 
 
น าเสนอผลและแนวทางใน
อนาคต 

0130101 
0130102 
0130103 
0130201 
0130202 
0130203 
0130204 
0130205 
0130301 
0130302 
0130303 
0130401 
0130402 
0130403 
0130404 

ก าหนดประเด็นประเมินผล 
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารประเมินผล 
ขอบเขตของการประเมินผล 
ก าหนดแบบวิจยั 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ก าหนดเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 
สร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 
ประเมินผล 
เก็บรวบรวมขอ้มูล  
ประมวลผลขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล 
อภิปรายผล 
สรุปผลประเมิน 
เสนอแนวทางในอนาคต 
เผยแพร่ผลประเมิน 

 
6. อภิปรายผล  

ผลวิจัยด้านสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มีดัชนีช้ีวดัท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญั คือ เร่ืองความรู้และทักษะการใช้ภาษา ทักษะการส่ือสาร             
การอ่านออกเสียงและอกัขรวิธีท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัค าราชาศพัท์ ความรอบรู้เก่ียวกบัพิธีการต่างๆ 
สามารถการสรุปจบัใจความจากท่ีฟังได ้ประมวลน าเสนอได ้ ความสามารถดา้นภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกาศของจิราภรณ์ สุวรรณ
วาจกกสิกิจ  และงานวิจยัของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชัย เร่ืองสมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวิทยุและโทรทศัน์  และ
งานวิจัยเร่ืองดัชนีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชัย ชเนตตี ทินนาม และ                  
ต่อตระกูล อุบลวตัร (2559: 12)  รวมถึงการให้ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การพฒันาตวัเอง เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งความรู้ดา้นเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การเขียนข่าว การส่ือข่าว กฎหมาย                                  
การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหนา้ การพฒันาบุคลิกภาพ มารยาทการอยูด่ว้ยกนัในสังคม มารยาทวฒันธรรม
ไทย ส่วนของทศันคติของผูป้ระกาศนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรคสั์งคม  และการรู้เท่าทนัส่ือใน
ฐานะคนท่ีท างานส่ือสารมวลชน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ควรน าแนวด าเนินการจากโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ในงานวิจัยน้ีพฒันาต่อยอดสู่การปฏิบติั โดยสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
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(องค์การมหาชน) เพื่อสามารถน าไปใช้ได้จริงในการก าหนดคุณวุฒิและค่าตอบแทนใน 8 ระดับตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกาศให้เห็นรูปธรรมอยา่งกวา้งขวาง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การวิจยัเก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  อาทิ 

พิธีกร ผูด้  าเนินรายการ  นกัวิเคราะห์ข่าว นกัเล่าข่าว ดีเจ เป็นตน้ 
(2) การวิจยัเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัสมรรถนะของบุคลากรในกิจการส่ือสารออนไลน์ 
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Suchanwud.ki@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มุ่งศึกษาองค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชยไ์ทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ใน
ประเด็น โครงเร่ือง, ตัวละคร, แก่นเร่ือง, บทสนทนา, เพลงและดนตรี , ภาพ โดยศึกษาบริษทัผลิตละครเวที       
เชิงพาณิชยไ์ทย จ านวน 6 บริษทั แบ่งเป็นทีมบริหาร 6 คน, ทีมผลิต 31 คน และผูช้ม 70 คน  
 พบว่า 4 ใน 6 บริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์โครงเร่ือง ร้อยละ 66.67 เป็นละครประเภท ละครชีวิต 
(Drama) น าเสนอเร่ืองราวชีวิตของคนไทยในอดีต พบว่า ตวัละครของเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูงของทุกบริษทั      
เป็นตัวละครหลายมิติและเป็นตัวละครแบบพลวตั พบว่า แก่นเร่ืองของละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของ             
ทุกบริษทั น าเสนอสัจธรรมของสรรพส่ิงท่ีไม่เท่ียงแท้ พบว่า บทสนทนา ต้องเข้าใจง่าย ค าศพัท์ไม่ซับซ้อน              
เน้นการส่ือสารตรงประเด็น เพลงและดนตรีประกอบละคร ท าหน้าท่ี ด าเนินเร่ือง ภาพ บนเวทีต้องสมจริง                   
ทว่าฉากของทุกบริษทัเนน้สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแต่มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ตามบริบทของบทละคร 

 
ค าส าคัญ: ละครเวทีเชิงพาณิชย,์ องคป์ระกอบของละคร 
 

ABSTRACT 
 The composition of commercial theater, namely plot, character, thought, dialogue, song & music, and 
spectacle. With regard to the plot, four out of six of the companies (66.67%) produced historic dramas of 
Thailand’s past. It was found that the most popular characters were of a well - rounded type and Dynamic 
Character. In addition, in all companies, the essence of the plays that were most popular introduced the truth 
notion that all things are not certain. It was suggested that the plays carried simple dialogues and vocabulary, 
focusing on direct communication straight to the point, while music was used to tell the story. It was suggested 
that stage scenes must be made as real as possible; however, all companies focused on excitement with the 
symbolic meaning based on the context of the script.    
 
Keywords: Commercial Theater, The composition of commercial theater 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
การแสดงละครผูกพนักับคนไทยมายาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คร้ันรัชกาลท่ี 4                        

ถึงรัชกาลท่ี 6 ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก ไม่เวน้แมแ้ต่การแสดงละคร การละครในประเทศไทยจึง
ไดรั้บการสนับสนุนจากพระมหากษตัริยไ์ทยอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิด “ละครเวที” ขึ้นหลงัจากการปฏิวติั
อุตสาหกรรม เกิดการประดิษฐ์เคร่ืองมือส่ือสารชนิดใหม่ ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์และส่ือภาพยนตร์ ดงันั้น ส่ือละครจึง
ถูกแบ่งตามช่องทางการส่ือสารหรือช่องทางการน าเสนอมีการเรียกละครท่ีถ่ายทอดผ่านเคร่ืองรับโทรทศัน์ว่า 
“ละครโทรทศัน์” เรียกละครท่ีน าเสนอในโรงภาพยนตร์ว่า “ภาพยนตร์” และเรียกละครท่ีแสดงสดบนเวทีว่า 
“ละครเวที” ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มหรสพรูปแบบอื่นๆ ไม่สามารถจดัแสดงได ้เม่ือศาลาเฉลิมกรุงเปิดท า
การ การแสดงรูปแบบละครเวทีจึงถูกน ามาแสดงท่ีศาลาเฉลิมกรุงมีผลท าให้การแสดงละครเวทีไดรั้บความนิยม
จากสังคมไทยอยา่งต่อเน่ือง (ฐนธชั กองทอง, 2560, น. 2) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเร่ิมมีการเปิดภาควิชาท่ีศึกษาศิลปะการละครขึ้น   
โดยเร่ิมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีคณะอกัษรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เม่ือทั้งสองสถาบนัหลกัเร่ิมเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการละคร สถาบนัการศึกษาอีกหลายแห่งก็เร่ิมเปิด
หลกัสูตรเช่นกนั จากปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นผลท าให้ละครเวทีแพร่หลายในหมู่นิสิต นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั 
ละครเวทีจึงเป็นเคร่ืองมือในการเสนอความคิด เพ่ือกระตุน้ให้ผูช้มตระหนกัถึงปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นของเหล่า
ปัญญาชน 
 หลังจากท่ีนิสิต นักศึกษา ท่ีศึกษาในศาสตร์ศิลปะการละคร จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ เกิด
ปรากฏการณ์การรวมตวักนัเป็นคณะละครและบริษทัผลิตละคร เพื่อสร้างงานละครเวทีในรูปแบบเชิงธุรกิจ ท าให้
อาชีพท าละครกลบัมาอีกคร้ัง เศรษฐ์สิริ นิรันดร ไดก้ล่าวเก่ียวกบัประเด็นการท าละครอาชีพ ไวว่้า “ในยุคนั้น 
ถึงแมล้ะครเวทีเป็นงานศิลปะท่ีมีรายจ่ายสูง แต่ก็ยงัมีความเป็นไปได ้รูปแบบละครอาชีพจึงกลบัมาอีกคร้ัง มีการ
จ่ายค่าตวันักแสดงมากบา้งน้อยบา้ง ตามก าไรท่ีไดรั้บ มีการน าระบบสปอนเซอร์เขา้มาสู่วงการ และท าให้ผูท้  า
ละครเวทีได้คน้พบลกัษณะเร่ืองราวและรูปแบบการน าเสนอท่ีถูกใจผูช้มและเพื่อให้ศิลปะการละคร กลายเป็น
วฒันธรรมร่วมสมยัของผูช้ม รวมทั้งเกิดกลุ่มละครต่างๆ ขึ้นมากมาย” (เศรษฐ์สิริ นิรันดร, 2562, น. 18) 
 และเม่ือผูวิ้จยัพิจารณาละครเวทีเชิงพาณิชย ์ในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ละครเวทีเชิงพาณิชยใ์น
ประเทศไทย มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพียง 6 บริษทั เม่ือเทียบกบัละครเวทีท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมีการจดัตั้ง
กว่า 30 คณะ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นยอ้นแยง้กบัการจดัแสดงละครเวทีในประเทศไทยท่ีมีมากขึ้น นอกจากน้ี ละคร
เวทีมีพฒันาการในสร้างสรรค ์รูปแบบและวิธีการน าเสนอท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มในบริบท
สังคมไทยไดดี้ขึ้น แสดงให้เห็นว่า การจดัตั้งและบริหารงานในรูปแบบบริษทัถือเป็นปรากฏการณ์ส าคญัในวงการ
ละครเวทีไทย ดังนั้น งานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยจึงต้องการศึกษาองค์ประกอบละครเวทีเชิงพาณิชยไ์ทย อนัจะเป็น
คุณประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาละครเวทีไทยเชิงพาณิชยใ์นบริบทสังคมไทยต่อไป. 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาองคป์ระกอบละครเวทีไทยเชิงพาณิชย ์ 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ บริษทัท่ีผลิตละครเวทีเชิงพาณิชยอ์ย่างต่อเน่ือง ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด, บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด , บริษทั                 
เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษทัอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน), บริษทั คอมมาด้ี ไลน์ จ ากดั 
และ บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั 
 ประชากร ประกอบดว้ย 1.ผูบ้ริหารบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์6 คน, คณะท างานผูส้ร้างสรรคล์ะคร
เวทีของแต่ละบริษัท ได้แก่ ผูก้  ากับ, ผูเ้ขียนบท, ผูอ้อกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก , ผูอ้อกแบบไฟ, 
ผูอ้อกแบบเส้ือผา้ จ านวน 31 คน และ ผูช้มดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบใช้
ความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) เพื่อศึกษาทัศนะของผู ้ชมท่ีมีต่อละครเวที              
เชิงพาณิชยไ์ทย จ านวน 70 คน ทั้งน้ีผูวิ้จยัเลือกผลงานละครเวทีท่ีมีผูช้มสูงท่ีสุดจ านวน 1 เร่ือง และ ผลงานละคร
เวทีท่ีมีผูช้มนอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 เร่ือง เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์จ านวน 12 เร่ือง 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจดัการของคณะละครเวทีไทยเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวความคิดทางการวิจยั
เชิงคุณภาพ  โดยมีกรอบแนวคิดดงัน้ี 
 

 
 

                                                                                   
 
 

                                                                                   
 

                                           
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1093 

3.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
องค์ประกอบละคร หมายถึง ภาพรวมในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์ท่ีประกอบดว้ย  1. โครงเร่ือง

(Plot)  2.ตวัละคร(Character)  3.แก่นเร่ือง (Thought) 4.บทสนทนา (Dialogue) 5.เพลงและดนตรี (Song & Music) 
และ  6.ภาพ (Spectacle) 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมกับการศึกษาจากเอกสาร
ประเภทต่างๆ โดยแบ่งวิธีการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบบสัมภาษณ์ต้องผ่านการตรวจจากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 2 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิดา้นละครเวที 1 ท่าน 
 2. แบบสอบถาม แบบ Rating Scale (แบบประมาณค่า) 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้ค  าถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง
เคร่ืองมือไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ แบบสอบถาม แบบ Rating Scale (แบบประมาณค่า) โดยก าหนด
ไว ้ 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 

 
6. ผลการวิจัย 

1. โครงเร่ือง (Plot) พบว่า โครงเร่ืองของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของแต่ละบริษทัมีความ
หลากหลาย พบว่า 2 ใน 6 บริษทั (บริษทัคอมมาด้ี ไลน์ จ ากดั และ บริษทัอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) 
คิดเป็น ร้อยละ 33.32) โครงเร่ืองคล้ายกัน กล่าวคือ โครงเร่ืองก าหนดให้เกิดเหตุการณ์พิเศษท าให้ตัวละคร
ยอ้นกลบัไปในอดีต ตัวละครไดพ้บเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากการยอ้นอดีต จนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ท่ีไดพ้บ      
เม่ือกลบัมาในช่วงเวลาปัจจุบนั ตวัละครเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น อาทิ โรมิโอกบัอีเรียม อุบติัเหตุ
รัก ขณะท่ีอีก 2 ใน 6 บริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษทัซีเนริโอ จ ากดั และบริษทัโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั       
คิดเป็น ร้อยละ 33.32) โครงเร่ืองก าหนดให้ชีวิตของตัวละครพลิกผนัเข้าไปอยู่ในพระราชวงั ตัวละครพบ
เหตุการณ์ท่ีท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิต แต่แล้วต้องออกมาใช้ชีวิตนอกพระราชวงัเพราะต้องแต่งงานมี
ครอบครัว ตวัละครตอ้งประสบปัญหาครอบครัวและการเปล่ียนแปลงของบ้านเมืองและสังคมจนกระทัง่ตวัละคร
เสียชีวิต อาทิ ละครเร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั นอกจากน้ีพบว่า 1 บริษทั (บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็นร้อย
ละ 16.66) โครงเร่ืองเก่ียวกบัความรักของหนุ่มสาว ท่ีมีความต่างกนัทางฐานะแม่สามีกีดกนั กลัน่แกลง้จนฝ่าย
หญิงตาย สุดทา้ยความรักของหนุ่มสาวไม่สมหวงั คลา้ยกบัอีก 1 บริษทั (บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั 
คิดเป็นร้อยละ 16.66) เป็นโครงเร่ืองเก่ียวกบัความรักของหนุ่มสาว ต่างฐานะจึงท าให้ครอบครัวกีดกนั แต่สุดทา้ย
ความรักของหนุ่มสาวลงเอยกันด้วยดี จากโครงเร่ืองทั้ง 6 โครงเร่ือง ผู ้วิจัยพบว่า 4 ใน 6 โครงเร่ือง ได้แก่                 
ส่ี แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั, โหมโรง เดอะมิวสิคลั, แม่นาค เดอะมิวสิคลั, รอยดุริยางค์ เดอะมิวสคลั เป็นละคร
ประเภท ละครชีวิต (Drama) และน าเสนอเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต สะทอ้น
ให้เห็นว่า คนไทยอาจต้องการหลีกหนีชีวิตท่ีจ าเจ ต้องการโหยหาภาพความสุขในอดีต หรืออยากเห็นภาพ
ศิลปวฒันธรรมท่ีไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงความสุขเหล่านั้นผูช้มอาจพบได้จากชมละครเวที              
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เน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอดีต หรือเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบนัมีสภาวะความตึงเครียด แต่ผูช้มไทยยงันิยมเสพละครท่ีมีเน้ือหาเขม้ขน้ เฉกเช่น ละครชีวิต (Drama) 
ในขณะท่ี อีก 2 เร่ือง ได้แก่ โรมิโอกับอีเรียม อุบัติเหตุรัก และ หน่ึงในดวงใจ เดอะมิวสิคลั เป็นละครตลก 
(Comedy) ซ่ึงน่าจะสามารถสร้างอรรถรสให้เกิดกับผูช้มคนไทยได้โดยง่าย นอกจากน้ียงัพบว่า โครงเร่ืองมี
ลกัษณะเป็นเหตุ เป็นผล เขา้ใจได ้และสามารถเช่ือโยงระหว่างเร่ืองกบัผูช้มได ้โครงเร่ืองในช่วงเร่ิมตน้ ตวัละคร
หลกัของทุกเร่ืองจะมีความขดัแยง้กบับุคคลในครอบครัว เช่น ศร ในเร่ืองรอยดุริยางค์  เดอะมิวสิคลั ท่ีมีความ
ขดัแยง้กบัพ่อของตนเอง, โรมิโอ ในเร่ืองโรมิโอกบัอีกเรียม อุบติัเหตุรัก มีความขดัแยง้กบัพ่อและแม่ , แม่นาค 
เดอะมิวสิคลั มีความขดัแยง้กบัแม่ของสามี เป็นตน้ จนน าท าให้ชีวิตของตวัละคร พลิกผนัไดพ้บกบัเหตุการณ์        
ท่ีตนเองตอ้งเผชิญหนา้และต้องตดัสินใจ ท่ีส าคญั โครงเร่ืองเน้นการการเปิดตวัละครช่วงแรกท่ีน่าสนใจ ในส่วน
ปมปัญหาของทุกเร่ืองมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย จุดวิกฤต สามารถสร้างความรู้สึกต่ืนเตน้ และเหตุการณ์คล่ีคลาย     
ท่ีผูช้มเขา้ใจง่าย บทสรุปหรือจุดจบของเร่ืองจบแบบมีความสุข และไม่ทิ้งประเด็นต่อเน่ืองให้กบัผูช้ม  
 พบว่า โครงเร่ืองของเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ยของทุกบริษทั มีความแตกต่างกนั อาทิ ละครเร่ือง เพลง
รักสามฤดู เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรักท่ีไม่สมหวงัของทหารไทยกบัผูห้ญิงเกาหลี , ละครเร่ือง วา้วุ่น เป็นเร่ืองราว
การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัของกลุ่มนิสิต สถาปัตย ์จุฬา และ ละครเร่ือง สุดสาคร เดอะ นิว แอดแวนเจอร์      
เป็นเร่ืองราวของเด็กชายท่ีตอ้งการกอบกูโ้ลก พบว่า โครงเร่ืองส่วนใหญ่ ไม่สามารถสร้างความเช่ือให้เกิดกบัผูช้ม 
และไม่สามารถท าให้ผูช้มเช่ือมโยงกบัเร่ืองได ้ปมปัญหาของทุกเร่ืองไม่ชดัเจน คลุมเครือ จุดวิกฤตของเร่ืองส่วน
ใหญ่ต่ืนเตน้แต่จุดคล่ีคลายมกัท าให้ผูช้มไม่เขา้ใจท่ีมาท่ีไป หรือ ไม่สมเหตุสมผล ทุกเร่ืองจบแบบมีความสุข        
แต่ทิ้งประเด็นต่อเน่ืองให้กบัผูช้ม อาทิ ในตอนจบของวยัอะเฟร่ด ทิ้งประเด็นให้ผูช้มคิดต่อว่า ท าอย่างไรคนใน
สังคมท่ีมีความแตกต่างกนัจึงสามารถอยู่กนัไดอ้ย่างมีความสุข , เร่ืองเพลงรักสามฤดู ทิ้งประเด็นให้ผูช้มคิดต่อว่า           
ท าอย่างไรความเหล่ือมล ้าในสังคมจึงหมดไป นอกจากน้ี ผูวิ้จยัพบว่า โครงเร่ืองทุกเร่ืองถูกแต่งขึ้นใหม่ สะทอ้น
ให้เห็นว่า ผูช้มไทยอาจไม่เช่ือมัน่ในโครงเร่ืองท่ีถูกแต่งขึ้นใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรือ เคยผลิต
ในส่ือต่างๆ มาก่อน นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายของละครแต่ละเร่ืองเนน้เฉพาะกลุ่ม อาทิ ละครเร่ือง วา้วุ่น เน้นผูช้ม
ท่ีเป็นนิสิต จุฬา, ละคร เร่ือง สุดสาคร เน้น กลุ่มเด็ก เป็นผลท าให้เกิดการจ ากดัผูช้มในวงแคบ จึงมีผลท าให้ละคร
ไม่ประสบความส าเร็จ  
 2. ตวัละคร (Character) พบว่า 4 ใน 6 บทละครของบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บความนิยมสูง
ท่ีสุด (บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษทัโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั, บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทั คอมมาด้ี ไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 66.66) ตวัละครหลกัเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่น 
รูปร่างดี หน้าตาดี มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศร ในเร่ืองโหมโรง มีความสามารถเร่ืองการตีระนาด  ตวัละครมี
ความคิดเป็นของตนเอง มีความมุ่งมัน่สูง และมีความขดัแยง้กบัครอบครัว สุดทา้ย สามารถเอาชนะกบัอุปสรรค
และไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น จนสามารถปรับปรุงตวัให้ดีย่ิงขึ้นได ้ในขณะท่ีอีก 2 บริษทั (บริษทัซีเนริโอ 
จ ากัด และ บริษทัดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 33.33) เป็นตวัละครเพศหญิง มีความงามพร้อม ทั้งรูปร่าง 
หน้าตา และฐานะ แต่ต้องอยู่ภายใต้อ านาจของคนท่ีมีสถานะสูงกว่า เช่น แม่สามี และ พี่สาวต่างมารดา                
หากวิเคราะห์ถึงความปรารถนาสูงสุดในชีวิตตัวละคร พบว่า 4 ใน 6 บทละครเวทีของบริษทัผลิตละครเวที          
เชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด (บริษทัซีเนริโอ จ ากดั , บริษทัดรีมบอกซ์ จ ากดั, บริษทัเจเอสแอล โกลบอล 
มีเดีย จ ากัด และบริษัท คอมมาด้ี ไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 66.66) ความปรารถนาสูงสุดของตัวละคร คือ การมี
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ในขณะท่ีอีก 2 บริษทั (บริษทัโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั และ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
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จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 33.33) พบว่า ความปรารถนาสูงสุดของตวัละครหลกั คือ การเป็นท่ียอมรับจาก   
คนในสังคม ไดแ้ก่ ตวัละคร ศร จากเร่ือง โหมโรง เดอะมิวสิคลั และ ไมค์ จากเร่ือง รอยดุริยางค ์เดอะ มิวสิคลั 
ทว่า หากวิเคราะห์ตวัละครตา้นท่ีคอยขดัขวางความปรารถนาสูงสุดของตัวละคร พบว่า 4 ใน 6 บทละครของ
บริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชยท่ี์ได้รับความนิยมสูงท่ีสุด (บริษทัโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด , บริษทั อินเด็กซ์        
ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั, บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั และบริษทั คอมมาด้ี ไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 66.66) 
เป็นเพศชาย มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลในครอบครัวของตวัละคร เช่น พ่อและปู่  เป็นตน้ ต่างจากอีก 2 บริษทั 
(บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และ บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.33) ตวัละครตา้น เป็นตวัละครเพศหญิง 
สรุปได้ว่า บทละคร 4 ใน 6 เร่ือง ตัวละครหลกัและตัวละครต้าน เป็นเพศชาย อีก 2 เร่ือง ตัวละครหลกัและ           
ตวัละครตา้น เป็นเพศหญิง และยงัพบอีกว่า ตวัละครหลกัหรือตวัละครเอกของเร่ือง ลกัษณะนิสัยของตวัละครมี
ความซับซ้อน เหมือนคนจริงๆ มีทั้ งส่วนดีและส่วนเสียปะปนกัน (Well- Rounded Character) ตัวละครมี
พฒันาการทั้งนิสัย ทศัคติ แนวคิด เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น หลงัจากตวัละครไดผ้า่นสถานการณ์ในเร่ือง (Dynamic 
Character) นอกจากน้ี พบว่า ตวัละครหลกัส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงวยัรุ่น ฐานะดี มีความมัน่ใจในตวัเอง 
มีความละอายในการกระท าผิดหรือท าชัว่  
 พบว่า ตวัละครในบทละครท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ยท่ีสุดของทุกบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(คิดเป็น 
ร้อยละ 100) เป็นตัวละคร เพศชาย ส่วนอายุของตัวละคร พบว่า 4 ใน 6 ของบทละคร(บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั, 
บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั, บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั และบริษทั คอมมาด้ี ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66.66) 
เป็นตวัละครวยัรุ่น ท่ีมีนิสัย มุทะลุ มัน่ใจในตวัเอง ใจร้อน และอีก 2 เร่ือง (บริษทัโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั และ 
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 33.33) เป็นตวัละครวยัเด็ก และ เป็นตวัละคร        
วยักลางคน หากวิเคราะห์ถึงความปรารถนาสูงสุดของชีวิตตวัละคร พบว่า 3 ใน 6 ตวัละครปรารถนามีครอบครัวท่ี
สมบูรณ์แบบ ไดแ้ก่, บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤดู, ก่อ จากเร่ือง รองเทา้ของพ่อ, โจ๋ย จากเร่ืองวยัอะเฟร่ด และ          
บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤดู ในขณะท่ี อีก 3 บริษทั ปรากฏความปรารถนาสูงสุดของตวัละครท่ีต่างไป พบว่า           
3 ใน 6 บทละครเวทีเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บความนิยมน้อย ตวัละครตา้น เป็นคนในครอบครัว อาทิ พ่อของกอล์ฟ    
จากเร่ือง Boxing Boys ต่างจากอีก 3 เร่ือง ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัละครหลกั หากวิเคราะห์ลกัษณะนิสัยของตวั
ละครหลักทั้ง 6 เร่ือง พบว่า ตัวละครหลักหรือตัวละครเอกของเร่ือง ลักษณะนิสัยของตัวละครส่วนใหญ่               
ไม่ซับซ้อน มีบุคลิกชดัเจนเพียงดา้นเดียว (Type Character) ส่วนใหญ่ตวัละครไม่ค่อยมีพฒันาการทั้งนิสัย ทศัคติ 
แนวคิด หลงัจากตวัละครไดผ้า่นสถานการณ์ในเร่ือง (Static Character) นอกจากน้ี พบว่า ตวัละครหลกัส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงวยัรุ่น ฐานะปานกลาง มีความมัน่ใจในตวัเองสูงมาก ส่วนใหญ่ ไม่เช่ือเร่ืองความดี ความชัว่ 
ผูวิ้จัยยงัพบอีกว่า ตัวละครหลกัของทุกเร่ืองส่วนใหญ่ ถูกสร้างให้มีเพียงความขดัแยง้ระหว่างตัวละคร ท าให้                   
ตวัละครขาดมิติ อาจเป็นเพราะทุกบริษทัเน้นสร้างตวัละครเพ่ือความบนัเทิงเท่านั้น จนไม่ค านึงถึงความสมเหตุ 
สมผลของตวัละคร   
 3. แก่นเร่ือง (Thought) พบว่าทุกบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์แก่นเร่ืองของละครท่ีไดรั้บความนิยม
สูงท่ีสุด น าเสนอสัจธรรม ความไม่จีรัง ย ัง่ยืน ไม่เท่ียงแท ้ของสรรพส่ิง ไม่เวน้แมแ้ต่ความรัก ดงันั้น ทุกคนควร
ยอมรับและเรียนรู้การเปล่ียนแปลง และด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข สะทอ้นให้เห็นว่า ความคิดหรือสาระ
ดงักล่าว ตรงกบัหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา เร่ือง ไตรลกัษณ์ คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู ่และดบัไป เม่ือถูกน าเสนอ
เป็นแก่นของละคร อาจท าให้ผูช้มไทยท่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ หรือ ผูน้ับถือศาสนาอ่ืน แต่เข้าใจหลกั
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ธรรมชาติดงักล่าว เขา้ใจและซาบซ้ึงในสาระท่ีละครตอ้งการส่ือสาร ไดดี้กว่าการน าเสนอความคิดหรือสารสาระ
ในประเด็นอื่น ท่ีอาจไกลตวัจากผูช้มไทย 
  พบว่า 3 ใน 6 บทละครเวทีของบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บความนิยมน้อยท่ีสุด (บริษทั      
ดรีมบอกซ์ จ ากดั, บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั คิดเป็น 
ร้อยละ 50) พบว่า แก่นเร่ืองของละครเวที คือ การเปิดใจและยอมรับความแตกต่าง จะท าให้ชีวิต มีสุข ในขณะท่ี    
2 ใน 6 ของบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษทัคอมเมด้ี ไลน์ จ ากดั และบริษทัซีเนริโอ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 
33.33) พบว่า แก่นเร่ืองของละครเวที คือ พลงัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด คือ พลงัท่ีเกิดขึ้นจากหัวใจของตวัเอง อีก 1 บริษทั
ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 16.66) พบว่า แก่นเร่ืองของ
ละครเวที คือ ความรักและมิตรภาพในมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงมีค่า จงเก็บรักษาเอาไวใ้ห้ดีท่ีสุด ซ่ึงประเด็นดงักล่าว 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเด็นง่ายๆ เก่ียวกบัความเช่ือของมนุษย ์อาจเป็นเพราะผูเ้ขียนบท เช่ือว่ า การน าเสนอ
ความคิดหรือประเด็นง่ายๆ อาจท าท าให้ผูช้มเขา้ใจง่ายกว่าการน าเสนอประเด็นท่ียากและตอ้งตีความหรือไกลตวั 
แต่การน าเสนอประเด็นท่ีง่ายเกินไป อาจไม่ตอบสนองกบัผูช้มไทย ท่ีพิจารณาความคุม้ค่าของการชมละครเวทีเชิง
พาณิชย ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเน้ือหาของละคร   
 4. บทสนทนา (Dialogue) พบว่า ทุกบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(คิดเป็น ร้อยละ 100) บทสนทนา
ของละครเวทีเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด ลกัษณะของบทสนทนามีความเขา้ใจง่าย ค าศพัทไ์ม่ซบัซอ้น เนน้การ
ส่ือสารตรงประเด็น เพ่ือให้ผูช้มเขา้ใจในเน้ือเร่ือง แมว่้าในบางเร่ืองเป็นละครยอ้นยุค แต่ผูเ้ขียนบทตอ้งการให้
ผู ้ชมทุกวัยสามารถเข้าใจได้ จึงเลือกค าศัพท์ท่ีง่าย นอกจากน้ี ละครบางเร่ือง อาทิ ละครเร่ือง ส่ีแผ่นดิน               
เดอะ มิวสิคลั ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไม่สามารถหลีกเล่ียงค าราชาศพัท์ได ้แต่ผูเ้ขียนบทเลือกค าท่ีผูช้มคุน้เคย 
ปรากฏการณ์การเลือกค าหรือบทสนทนาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น ในบทละครเวทีเชิงพาณิชย ์อาจเป็นเพราะผูเ้ขียน
บทและบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชยใ์ห้ความส าคญักบัการส่ือสาร หากละครเวทีไม่สามารถส่ือสารหรือท าให้
ผูช้มเขา้ใจในเน้ือเร่ืองหรือบทสนทนาได ้ละครเวทีจะไม่สามารถท าหนา้ท่ีส่ือสารแก่นของเร่ือง ท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ
ส่ือถึงผูช้มไดเ้ลย 
 พบว่า 5 ใน 6 บริษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน), บริษทั
เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั ,บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั และบริษทั คอมเมด้ี ไลน์ จ ากดั และบริษทั โต๊ะกลม
โทรทศัน์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 88.88) บทสนทนาในละครเวทีท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะเป็นค าเฉพาะ
กลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่มเด็ก ,เฉพาะกลุ่มวยัรุ่น เป็นต้น บางค าศพัท์หรือบางประโยคแสดงถึงบริบทของยุคสมยั
ช่วงเวลาในละคร อาทิละครเร่ืองวา้วุ่น ของบริษทัเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ท่ีมีการใช้ค  าศพัท์ หรือ            
มุกตลก ของวยัรุ่นยุคเก่า ผูช้มอาจไม่เขา้ใจบางค าศพัท์หรือบางประโยคท่ีตวัละครพูด เป็นผลให้ผูช้มไม่ไดรั้บ
อรรถรสของละครตามเป้าประสงค์ ในขณะท่ีอีก 1 บริษัท (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ  16.66)                
บทสนทนาของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย พบว่า บทสนทนามีการใช้ค  าน้อย เน้นการกระท า                
เพื่อส่ือสารความตอ้งการของตวัละคร ทว่าเป็นผลท าให้ผูช้มไม่เขา้ใจการกระท าหรือความตอ้งการของตวัละคร 
เป็นผลให้ผูช้มไม่เขา้ใจในสารหรือแก่นของเร่ืองท่ีบริษทัตอ้งการส่ือสาร อาจส่งผลท าให้ละครเวทีไม่ประสบ
ความส าเร็จ 
 5. เพลงและดนตรี (Song and Music) พบว่า ทุกบริษทัของบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(คิดเป็น      
ร้อยละ 100) พบว่า เร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุดน าเสนอในเป็นรูปแบบละครเพลง ดงันั้น เพลงท่ีน ามาใชใ้น
ละครเวที ตอ้งท าหน้าท่ี ด าเนินเร่ือง เล่าเร่ือง เสริมอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร ทิศทางเดียวกนั ดนตรี ตอ้งมี
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หน้าท่ีเช่ือมอารมณ์ ความรู้สึก และเสริมสถานการณ์ของเร่ือง ให้เกิดขึ้นระหว่างผูช้มกบัละครเวที นอกจากน้ียงั
พบว่า เพลงท่ีน ามาใชใ้นละครมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะการน าเสนอ เช่น บริษทัเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย 
จ ากัด ไม่ถูกเขียนขึ้นใหม่ หากแต่บริษทัจะท าการเลือกเพลง สุนทราภรณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ละครเวที 
ในขณะท่ี เพลงในละครเวทีของบริษทัอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั     
ถูกสร้างสรรคไ์ปพร้อมกบัการเขียนบทละคร ต่างจาก บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัและบริษทัโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั       
ท่ีเพลงถูกสร้างสรรคห์ลงัจากบทละครเสร็จ แมว่้าวิธีการสร้างสรรคท่ี์ต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายส าคญัของเพลงใน
ละครเวทียงัคงมุ่งเพื่อสร้างสุนทรียะและอรรถรสให้เกิดกบัผูช้มคนไทย อาจเป็นเพราะผูช้มไทยนิยมการเสพ
มหรสพท่ีมีดนตรีและเพลงประกอบมาตั้งแต่คร้ังอดีต 
   พบว่า 5 ใน 6 บริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์ (บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) ,      
บริษทัเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ,บริษทัดรีมบอกซ์ จ ากัด ,บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด และบริษทั โต๊ะกลม 
โทรทศัน์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 88.88) ไม่พบเพลงท่ีมีเน้ือร้อง เพราะละครเวทีเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมน้อยของ     
ทุกบริษทั น าเสนอในรูปแบบละครพูด แต่อีก 1 บริษทั (บริษทั คอมเมด้ี ไลน์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 16.66) ละครที่
ไดรั้บความนิยมน้อยท่ีสุดของบริษทั แมเ้ป็นละครพูดแต่เป็นละครพูดท่ีมีเพลงประกอบ ดงันั้น จึงมีเพลงท่ีมีเน้ือ
ร้องประกอบในละครเวที พบว่า เพลงไม่ถูกเขียนขึ้นใหม่แต่เป็นการคดัเลือกเพลงยอดนิยมตามยุคสมยั ดงันั้น 
เพลงจึงท าหน้าท่ีสร้างอารมณ์ความรู้สึกและเช่ือมระหว่างละครกบัผูช้ม ทว่า ทุกบริษทัใชด้นตรีในการประกอบ
ละครเวที โดยดนตรีในละครเวทีจะท าหนา้ท่ี สร้างอารมณ์ ความรู้สึก และเสริมสถานการณ์ของเร่ืองให้เกิดความ
เขม้ขน้ตามท่ี ผูก้  ากบัตอ้งการ จากปรากฏการณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า เพลงและดนตรีอาจเป็นอีกปัจจัยใน           
การพิจารณาซ้ือบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชยข์องผูช้มไทย เพราะผูช้มไทยมีรสนิยมท่ีช่ืนชอบการชมมหรสพท่ีมี
ดนตรีประกอบ 
 6. ภาพ (Spectacle) พบว่า 5 ใน 6 บริษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากดั (มหาชน), บริษทัโต๊ะกลมโทรทศัน์ จ ากดั,บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั, ษริษทัเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั 
และ บริษทัคอมมาด้ีไลน์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 88.88) พบว่า ละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด น าเสนอภาพท่ี
สมจริง แม้ว่าฉากเน้นความอลงัการ เพื่อสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ แต่ฉากท าหน้าท่ีบอกสถานท่ี ช่วงเวลา และ
ความหมาย   เชิงสัญลกัษณ์ตามบริบทของบทละคร เช่นเดียวกับ การออกแบบไฟ ท่ีเกิดจากการตีความของ            
บทละคร มีการศึกษาขอ้มูลอา้งอิงอย่างเป็นระบบ เน้นการใชเ้ทคนิคพิเศษในการน าเสนอเพื่อให้เกิดความสมจริง
และความราบร่ืนของการเปล่ียนฉาก รวมถึงไฟท่ีตอ้งท าหน้าท่ีเสริมและส่งความรู้สึก หรือแมแ้ต่ขบัเคน้อารมณ์
ตามสถานการณ์ในละคร ทิศทางเดียวกบัการออกแบบเส้ือผา้ ท่ีตอ้งเกิดจากการตีความอย่างเป็นระบบและตอ้ง
ถูกตอ้งตามยคุสมยัหรือประวติัศาสตร์ในละคร ตอ้งสมจริง เหมาะสมกบัยคุ ฐานะ และบุคลิกลกัษณะของตวัละคร          
ท่ีส าคญัเส้ือผา้ตอ้งสวยงาม ต่างจากอีก 1 บริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 
16.66) ท่ีการออกแบบฉากไม่เน้นความย่ิงใหญ่ อลงัการ แต่กลบัเน้นการส่ือความหมายตามบทละคร เพ่ือให้เกิด
อารมณ์ร่วม และตามความรู้สึกของละคร มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายให้เหมาะสมกบัแต่ละฉาก ส่วนการ
ออกแบบไฟ เน้นการออกแบบเพื่อเสริมเนน้อารณ์ และบอกช่วงเวลา มีการใชเ้ทคนิคพิเศษเพื่อสร้างความน่ากลวั
ในบางสถานการณ์ ในขณะท่ีการออกแบบเส้ือผา้ เน้นสมจริง ตามยุค เหมาะกบัฐานะและบุคลิกของตวัละครเป็น
ส าคญั จากปรากฏการณ์ดงักล่าว พบว่า งานการออกแบบของละครเวทีเชิงพาณิชยไ์ทย ผูอ้อกแบบมีการศึกษา      
หาขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพ่ือความถูกตอ้งทั้งเชิงประวติัศาสตร์และยุคสมยั หากแต่การออกแบบมุ่งเน้นการสร้าง
ฉากท่ีอลงัการ การใชเ้ทคนิคไฟหลากหลาย เส้ือผา้ท่ีงดงาม เพ่ือสร้างภาพความต่ืนตา ต่ืนใจ อนัอาจท าให้เกิดภาพ
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จ า ความประทับใจแก่ผูช้ม สู่ความภกัด์ิดีต่อบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชยต์่อไป นอกจากน้ี ผูช้มไทยอาจ
คาดหวงักบัความย่ิงใหญ่และความสวยงามให้สมเหตุสมผลกบัราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชยท่ี์มีราคาค่อนขา้งสูง 
 พบว่า 4 ใน 6 ของบริษทัผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย ์(บริษทัโต๊ะกลมโทรทศัน์ จ ากดั ,บริษทั เจเอสแอล    
โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั และคอมมาด้ีไลน์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 66.66) พบว่า ละครเร่ืองท่ี
ไดรั้บความนิยมน้อย น าเสนอภาพท่ีสมจริง ตามยุคและสถานการณ์ของละคร ฉากไม่เน้นความอลงัการ ไม่มี
เทคนิคพิเศษในการเปล่ียนฉาก ในขณะท่ี การออกแบบไฟ เน้นสมจริง และส่ือสารอารมณ์ของตัวละคร 
เช่นเดียวกับ การออกแบบเส้ือผา้ ท่ีเน้นสมจริง เหมาะกับบุคลิกตัวละคร ฐานะของตัวละครเป็นหลกั แต่อีก             
2 บริษทั (บริษทัอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัซีเนริโอ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.33) พบว่า 
ฉากไม่ย่ิงใหญ่ มีนอ้ยช้ิน เนน้การสร้างภาพจ าให้เกิดขึ้น มีการใชเ้ทคนิคพิเศษหลากหลาย เพ่ือสร้างความน่าสนใจ
ของละคร เช่น การใช ้Projection Mapping และ การใชเ้ลเซอร์ ในการเสริมการสร้างสรรคง์านละคร ในการออกแบบไฟ 
เน้นการออกแบบให้ต่ืนตาต่ืนใจเพื่อเสริมอารมณ์ของเร่ืองให้ผูช้มเกิดความรู้สึกร่วมกบั เส้ือผา้ไม่สมจริง เน้นให้
เหมาะกบับุคลิกของตวัละคร แต่ตอ้งสนบัสนุนกบัการแสดง จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ฉากของละครเวทีเร่ืองท่ี
ไดรั้บความนิยมน้อยทุกบริษทั ไม่อลงัการ น้อยช้ิน ไม่มีเทคนิคพิเศษ อาจส่งผลถึงการตดัสินใจซ้ือบตัรชมละคร
ของผูช้มไทยท่ีมีความคาดหวงัและนิยมงานการแสดงท่ีอลงัการ ต่ืนตา ต่ืนใจ นอกจากน้ี บางบริษทัใช้เทคนิค
พิเศษในการออกแบบไฟและเส้ือผา้ เพ่ือเสริมอารมณ์ของเร่ือง ทว่าฉากไม่น่าสนใจและไม่มีเทคนิคพิเศษ อาจไม่
เสริมในการช่วยตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครของผูช้มไทย.  
      

7. อภิปรายผล  
 1. ตวัละครหลกัของละครเวทีเชิงพาณิชยไ์ทย ส่วนใหญ่เป็นตวัละครเพศชาย รูปร่าง หนา้ตาดี อาจเพราะ
เหตุผลเชิงการประชาสัมพนัธ์ เพราะผูช้มไทยส่วนใหญ่นิยมนักแสดงชายมากกว่านักแสดงหญิง ปรากฏการณ์
ดงักล่าวยงัตอกย  ้าว่า สังคมไทยยงัมีลกัษณะเป็นสังคมปิตาธิปไตย ท่ีเพศชายเป็นใหญ่ สามารถก าหนดแนวคิด 
หรือกรอบพฤติกรรมของเพศหญิง แนวคิดดงักล่าวอาจส่งผลท าให้การสร้างตวัละครหญิงส่วนใหญ่ถูกสร้างให้
ไดรั้บในบทบาทรอง หรือเป็นตวัละครท่ีสามารถท าไดทุ้กอย่างเพราะความรัก อีกทั้งตวัละครผูห้ญิงตอ้งเสียสละ
บางอย่างในชีวิตเพื่อสามารถด าเนินชีวิตตามกรอบของสังคมไทย สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ อาทรี วณิชตระกูล   
ท่ีกล่าวว่า ตวัละครหญิงในละครเพลงไทย มกัถูกสร้างให้ยึดมัน่ในความรัก ถูกลวงให้เช่ือมัน่ในอานุภาพความรัก
ท่ีย่ิงใหญ่จนท าให้ตวัละครสามารถท าไดทุ้กอยา่งเพ่ือความรัก ท่ีส าคญั ความรักไดรั้บการประกอบสร้างจากสังคม
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือร้อยรัดผูห้ญิงไวก้ับความเป็นรอง ชักน าให้ตัวละครหญิงมีชีวิตอยู่ในกรอบความถูกตอ้ง
เหมาะสม ตามขนบความเป็นหญิง เพื่อสนองต่อบทบาทของความเป็นรองของผูห้ญิงในสังคมปิตาธิปไตย (อาทรี 
วณิชตระกูล, 2555, น. 304) 
 2.โครงเร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชยไ์ทย ท่ีไดรั้บความนิยมสูงมกัน ามาจากเร่ืองหรือบทละครท่ีเป็นท่ี
รู้จัก หรือเคยผลิตในส่ืออ่ืนมาก่อน มีลกัษณะท่ีเข้าใจได้ง่าย ปมปัญหาของเร่ืองชัดเจน จุดจบเร่ืองน่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ยุทธนา บุญอาชาทอง ท่ีกล่าวว่า การสร้างโครงเร่ืองของบทละครเวทีสมยัใหม่ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ลกัษณะโครงเร่ืองต้องน่าสนใจและเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจได้ การเปิดเร่ืองต้องท าให้รู้จัก               
ตวัละครอยา่งน่าสนใจ การพฒันาเร่ืองตอ้งสร้างปมปัญหาชดัเจน เพื่อน าไปสู่จุดวิกฤต จุดคล่ีคลายตอ้งท าให้ผูช้ม
เขา้ใจ และจบเร่ืองให้น่าสนใจ ไม่ซบัซอ้น แต่การสร้างโครงเร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชยไ์ทยในลกัษณะดงักล่าว 
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ไม่เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ให้ผูช้มคนไทย อนัอาจส่งผลกบัการตดัสินใจของผูช้มในอนาคตและการด ารงอยู่
ของละครเวทีไทยในอนาคต (ยทุธนา บุญอาชาทอง, 2560, น. 402) 
 3. ลกัษณะผูช้มละครเวทีเชิงพาณิชย ์มีสภาวะการถวิลหาอดีต (nostalgia) ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจ
สะทอ้นไดว่้าประเทศไทยมีสภาวะตึงเครียดดา้นการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท าให้คนไทยตอ้งการหลีกหนีจาก
สภาวะความวุ่นวายในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณมาศ เล็กงาม ไดก้ล่าวเก่ียวกบั สภาวะการถวิล
หาอดีตในไทยไวว่้า สภาวะถวิลหาอดีตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย เกิดจากคนไทยเร่ิมตระหนักในคุณค่าของ
วฒันธรรมในอดีตซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์และมรดกทางวฒันธรรมของชาติทั้งหมด อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลท่ี
ส่งเสริมและผลกัดนัให้เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย (สุวรรณมาศ เลก็งาม, 2561, น. 287) 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

นอกจากการศึกษาวิจยัในประเด็นองคป์ระกอบละครเวทีเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทยแลว้ ผูท่ี้สนใจศึกษา
ด้านการละครและศิลปะการแสดง อาจมุ่งท าการวิจัยในการศึกษาองค์ประกอบงานด้านบันเทิงอื่นๆ อาทิ            
การแสดงละคร   แสง เสียง (Light and Sound) ในประเทศไทย และการแสดงสด (Live Show) ในประเทศไทย 
เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันาศิลปะการแสดงในประเทศไทยต่อไป. 

   

9. กติติกรรมประกาศ 
  ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูบ้ริหารบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั, บริษทัดรีมบอกซ์ จ ากดั, บริษทั โต๊ะกลม โทรทศัน์ 
จ ากดั, บริษทั เจเอสแอล โกลโบ มีเดีย จ ากดั, บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั คอม
มาด้ี ไลน์ จ ากดั ท่ีเมตตาให้สัมภาษณ์และคอยประสานงานให้ไดสั้มภาษณ์ทีมงานฝ่ายผลิต จนท าให้สามารถเก็บ
ขอ้มูลไดจ้นส าเร็จ 
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ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่เพ่ือการต่อต้าน 
การน าอวยัวะสัตว์มาแปรรูป 

THE NEW SOCIAL MOVEMENT AGAINST AN ANIMAL ORGANS   
 

ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: Jivasit.vi@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 แนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเปล่ียนไปอย่างมาจากในอดีต ณ ปัจจุบันแนวคิดน้ีไดมี้การ
พฒันาเพื่อรองรับกบัสถานการณ์ความรุนแรงของโลก การทารุณกรรมสัตวเ์พื่อน าอวยัวะมาแปรรูปเป็นหน่ึงใน
เหตุการณ์ท่ีสังคมให้ความส าคญั ส่งผลให้เกิดการต่อตา้นการใชเ้คร่ืองหนงัจากสัตวเ์พื่อความสวยงาม หรือการ
เสริมบารมี ดงันั้นบทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทกลุ่มสังคมในฐานะพ้ืนท่ีสาธารณะในการขบัเคล่ือน
การแปรรูปอวยัวะต่างๆของสัตว ์อีกทั้งเพ่ือศึกษาการใชส่ื้อเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ภายใตสั้งคมเครือข่าย แนวคิด
และทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มคนเพ่ือการต่อตา้นการทุณกรรมสัตวเ์พ่ือ
สังเกตกระบวนการต่างๆภายในกลุ่ม อีกทั้งเช่ือว่าแนวคิดสังคมเครือข่ายคือช่องทางการติดต่อของคนภายในกลุ่ม 

 
ค าส าคัญ:ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่, สังคมเครือข่าย, พ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 The Social movement has changed from the past. Now, this concept is improving for cover the violent 
situation. The abuse animals of the transformation of organs has been one of the most social concern. So, it will 
be happened for against animal skin for cosmetic or prestige. Therefore, this article aims to study the role of social 
groups as a new public space in driving of an animal organs .  In addition, to study the media for making 
relationship under networking society. A Social movement theory is related a people who involve for against an 
animal cruelty to observe process with in group. It also believe that the concept of social networking is a platform 
of contact among people within a group  
 
Keywords: New Social Movement , Networking Society, Public Space 

 
1. บทน า 

ค าว่า “การเปล่ียนแปลง” มีความหมายถึง การผนัเปล่ียนจากบางอยา่งสู่บางส่ิงโดยอาจเกิดผลกระทบต่อ
กลุ่มคน องคก์ร สังคม หรือระดบัประเทศซ่ึงถา้เกิดผลกระทบมหาศาลจนรุกรามไปสู่ทัว่โลกจะยกระดบัจากการ
เปล่ียนแปลงเป็นการปฏิวติั ซ่ึงกรณีตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่จนกลายเป็นการพลิกโฉมหน้า
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ประวติัศาสตร์โลกเขา้สู่รูปแบบใหม่ีไม่เคยมีมาก่อนโดยเกิดขึ้นเม่ือปีค.ศ.2007 สตีฟ จอบส์ผูก่้อตั้งบริษทัแอปเปิล
ไดเ้ปิดตวัโทรศพัท์รุ่นแรกท่ีไม่มีปุ่ ม จากวนันั้นถึงวนัน้ีไอโฟนจากบริษทัแอปเปิลไดพิ้สูจน์แล้วน่ีคืออุปกรณ์             
การส่ือสารท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยชาติและโลกต้องจดจ ากับค าว่าการปฏิวติัอุตสาหกรรมการส่ือสาร             
คร้ังหน่ึง 

ค านิยามจาก (เคลาส์ ชวาบ, 2561) ให้ความหมายการปฏิวติัว่าสามารถเกิดขึ้นไดต้ลอดเม่ือมีการคิดคน้ 
ดดัแปลง และคน้หาวิธีการใหม่ๆในการมองโลก ความหลากหลายและความซบัซอ้นของการเปล่ียนแปลงจะตอ้ง
เผชิญหน้ากบัผูค้นท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแทรก
ซึมอยูข่า้งในและยากท่ีจะเขา้ใจ หากพิจารณาจากค านิยามขา้งตน้สามารถกล่าวสรุปแบบส้ันๆไดว่้า “การปฏิวติัคือ
การท าบางอย่างให้แตกต่างจากเดิมอาจจะมีบางกลุ่มยอมรับและไม่ยอมรับ” แต่ส่ิงหน่ึงท่ีอาจจะเป็นความหมาย 
และค านิยามท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัก็คือการส่งผลกระทบบางอยา่งต่อบางกลุ่ม 

กระนั้นการปฏิวติันั้นมกัจะพบกบัในทุกๆอุตสาหกรรม หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียแปลงตั้งแตใ่น
อดีตกาลก็คือเทคโนโลยี  เ ช่น การขยับจากเคร่ืองพิมพ์ดีด เค ร่ืองเล่นแผ่นเสียง มาเป็นคอมพิวเตอร์  
และแอปพลิเคชนัจนถึงปัจจุบนั หรือการเก็บของป่า ล่าสัตวม์าท าเป็นเกษตร การใชแ้รงงานสัตว ์การใชแ้รงงาน
มนุษย์ ก็เปล่ียนมาเป็นการใช้เคร่ืองจักรเพ่ือทุ่นแรงและเพ่ิมผลผลิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท่ีมีการปฏิวติัอย่างต่อเน่ืองคงหนีไม่พน้เทคโนโลยีนานาสารพนั เช่น การพฒันาของ
หุ่นยนต์ การพฒันาช่องทางการรับชมภาพยนตร์ แต่บางอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมนุษยอ์าจจะ
มองขา้มหรือไม่ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบ “อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั”  

เคร่ืองหนังเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ห้ความส าคญัเน่ืองจากเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้วยงัถือว่าเป็นเคร่ืองแต่งกาย
แฟชัน่ประเภทหน่ึง ทว่าพฤติกรรมและทศันคติของมนุษยเ์ปล่ียนไปเน่ืองจากเช่ือว่าเคร่ืองนุ่งห่มสามารถบ่งบอก
ถึงรสนิยมไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นจึงเกิดความเช่ือว่าการแต่งกายเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงถึงผูส้วมใส่ หากพิจารณา
ถึงเคร่ืองหนงัเป็นส่วนหน่ึงของการแต่งกายในชีวิตประจ าวนัจึงน าไปสู่ความตอ้งการทางการตลาด โดยเคร่ืองแตง่
กายตอ้งมีการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อผูบ้ริโภค อีกทั้งมนุษยบ์างกลุ่มมีความเช่ืออย่างมากในเร่ือง
รสนิยมท่ีดีตอ้งามพร้อมกบัของแทเ้ท่านั้น ซ่ึงท าให้ตอ้งบริโภคเคร่ืองหนงัแท้ๆ  

หากขยายขอบเขตคร้ังน้ีเคร่ืองหนงัของแทก็้คือการท่ีโรงงานมีความจ าเป็นตอ้งฆ่าสัตวเ์พ่ือน าเคร่ืองหนงั
มาเป็นหน่ึงในวตัถุดิบของเคร่ืองแต่งกายท าให้ปริมาณการทารุณกรรมสัตวก็์เพ่ิมขึ้น ดงันั้นจึงเกิดกลุ่มขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อการต่อตา้นการทารุณกรรมสัตวด์ว้ยการแปรรูปเป็นวตัถุดิบต่างๆเพื่อน ามาสร้างความ
สวยงามของคนบางกลุ่ม ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็ฯท่ีมาของบทความวิชาการคร้ังน้ีว่าดว้ยเร่ืองของการศึกษาบทบาทกลุ่ม
สังคมในฐานะพ้ืนท่ีสาธารณะในรูปแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเด็นการแปรรูปอวยัต่างๆของสัตวแ์ละการใช้
ส่ือของกระบวนสังคมเครือข่ายจากกลุ่มต่อตา้นการแปรรูปอวยัต่างๆของสัตว ์ 

1.1 การปฎิวัติอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
ในอดีตอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัไม่ไดจ้ดัอยูป่ระเภทของอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ในแต่ละประเทศ

เท่าท่ีควร เน่ืองจากลกัษณะของการผลิตท่ีค่อนขา้งยากล าบาก และซับซ้อน โดยประกอบไปดว้ย แรงงานคน 
วตัถุดิบ โรงงาน โดยเฉพาะเคร่ืองซกัฟอกหนงัท่ียงัไม่มีการพฒันาเหมือนในปัจจุบนั จึงท าให้การผลิตหนงัเป็นไป
ดว้ยความล่าชา้และตลาดไม่ไดมี้ความตอ้งการเท่าท่ีควร ส่ิงเหล่าน้ีมีค  าตอบเพียงหน่ึงเดียว ว่าดว้ยโลกของเรายงั
ไม่รู้จกักบัค าว่าเทคโนโลยี แต่อย่างท่ีกล่าวไปขา้งตน้ทุกอย่างลว้นมีการเปล่ียนแปลงจนลามไปถึงขั้นการปฏิวติั 
ทั้ งน้ีหลังจากเทคโนโลยีมีการพัฒนา กระบวนการผลิตต่างๆ มีความรัดกุมมากย่ิงขึ้ น รวมไปถึงเกิดการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1102 

เปล่ียนแปลงในเร่ืองการลดตน้ทุนต่างๆภายในอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตหนงั โดยเฉพาะการลดตน้ทุนของ
แรงงานคน ดงันั้นจึงสามารถเรียกไดว่้า เกิดการปฏิวติัคร้ังใหม่ในอุตสาหกรกรรมเคร่ืองหนงั 

ด้วยเหตุ น้ี จึงส่งผลกระทบต่างๆต่อพนักงานเป็นอย่างมากเพราะเกิดการทดแทนแรงงานด้วย
เคร่ืองจักรกล จากงานท ามือได้ถูกระบบอัตโนมัติเข้าแทนท่ี และจากผลิตได้  50 ช้ินต่อเดือน กลายเป็น  
350 ช้ินต่อเดือน ในปัจจุบนัมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังมีมากถึง 7,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง
แบ่งเป็นประเทศมหาอ านาจอย่างจีน สหรัฐอเมริกา รวมถึงอินเดีย โดยสามารถจ าแนกสินค้าได้หลากหลาย
ประเภทไดแ้ก่ รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้ พรม และอ่ืนๆ 

(คาร์ล เบเนดิก เฟรย ์และ ไมเคิล ออสบอร์น, 2556) กล่าวว่าการเกิดปฏิวิติคร้ังท่ี 4 อุตสาหกรรมต่างๆ 
จะสามารถสร้างผลผลิตไดม้ากขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ตรงกนัขา้มการว่าจา้งงานจะลดลงอยา่งมหาศาล ซ่ึงจากการกล่าว
ก็ดูเหมือนเป็นจริง เม่ือตวัเลขรายไดท้างอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองหนงัสูงขึ้นเร่ือยๆ แต่คนดนัตกงาน ดงันั้นก็
สามารถอธิบายได้ว่ารายได้ท่ีสูงขึ้ นแสดงว่าความต้องการทางการตลาดก็มีมากเช่นเดียวกัน มันจึงเป็น
ความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่ทางธุรกิจในยคุหลงัการปฏิวติัคร้ังท่ี4 (เคลาส์ ชวาบ, 2561)  แต่การปฏิวติัท่ีเกิดขึ้นไม่ได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว แต่ผลผลิตท่ีเกิดอยา่งมหาศาลจากเคร่ืองจกัรกลดนัส่งผลกระทบตอ่
ส่ิงมีชีวิตนานาชนิดท่ีเรียกว่า “สัตว”์ 

การท่ีเคร่ืองจกัรกลท าการผลิตอตัโนมติัอย่างต่อเน่ืองหมายความว่าการผลิตตอ้งจดัสรรวตัถุดิบให้ได้
เร่ือยๆ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีมนุษยมี์ค่านิยมและความเช่ือแปลกๆเก่ียวกบัการน าอวยัวะภายนอก โดยเฉพาะหนงั
สัตวม์าใชเ้ป็นวตัถุดิบเพ่ือยกระดบัฐานะ สร้างบุคลิกภาพ และสร้างอ านาจ รวมถึงความสวยความงามให้แก่ตนเอง 
เช่น กระเป๋าท่ีท าจากหนังจระเข ้งาช้างประดับบ้าน พรมปูพ้ืนหนังหมีขาว พฤติกรรมคราน้ีของคนบางกลุ่ม            
บางบริษทั หรือบางอุตสาหกรรมการผลิต เห็นแก่รายได ้ผลประกอบการ เอาตนเองเป็นท่ีตั้ง โดยไม่ไดรู้้สึกถึงผล
ท่ีตามมาจากการกระท า  
 

 
 
 
 
 
 

   รูปภาพประกอบ 1 : เคร่ืองจกัรกลฆ่าสัตว ์  
แหล่งที่มา : ( Lifebuzz, 2561) 
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                    รูปภาพประกอบ 2 : พรมปูพ้ืนหนงัหมีขาว   
                                                                 แหล่งที่มา : (Lifebuzz , 2561) 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพประกอบ 3 : กระเป๋าแบรนดเ์นมท ามาจากหนงังูเห่า  

แหล่งที่มา : (Blockdit , 2018) 
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาบทบาทกลุ่มสังคมในฐานะพ้ืนท่ีสาธารณะในรูปแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเดน็การ
แปรรูปอวยัต่างๆของสัตว ์

(2) เพื่อศึกษาการใชส่ื้อของกระบวนสังคมเครือข่ายจากกลุ่มต่อตา้นการแปรรูปอวยัต่างๆของสัตว ์ 
 

3. การขับเคล่ือนสังคมจากกลุ่มคนท่ีต่อต้านการน าอวัยวะสัตว์มาแปรรูป 
จากท่ีกล่าวไปเก่ียวกบัการปฏิวติัคร้ังท่ี 4 ท่ีสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั ว่าดว้ยเร่ืองของ

การผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบและความตอ้งการของตลาดเพ่ิมมากขึ้น ในเม่ือตลาดมีความตอ้งการสูงก็ย่ิงตอ้ง
จดัสรรวตัถุดิบให้มากกว่าเดิม ดงันั้นวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าและสามารถสร้างผลประกอบการไดดี้ก็คือ การน าวตัถุดิบ
ท่ีมาจากสัตวจ์ริงๆ หมายความว่า การล่าสัตวเ์พ่ือน าอวยัวะมาท าการผลิตและแปรรูปเป็นส่ิงต่างๆท่ีตอ้งการการ
กระท าดงักล่าวเปรียบเสมือนการรังแก และทารุณกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ไดต้ระหนกัถึงพวก
เขาเหล่าน้ีก็มีชีวิตเหมือนมนุษย ์การท าเช่นน้ีบ่อยคร้ังท าให้สัตวเ์ร่ิมค่อยๆสูญพนัธ์ุหมดไปจากโลกเพราะน ้ ามือ
ของมนุษย ์

ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการรวมกลุ่มเพ่ือท าการขบัเคล่ือนดว้ยการต่อตา้นการทารุณกรรมและการล่า
สัตวเ์พ่ือน าอวยัวะมาท าเป็นส่ิงของต่างๆ  
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รูปภาพประกอบ 4 : ประโยคท่ีอธิบายความเจ็บปวดของการทรมานจากมนุษย ์
 แหล่งที่มา : (Blockdit , 2019) 

 

 
 
 
 
 

 

รูปภาพประกอบ 5 : ต่อตา้นการฆ่าหมูเพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ แหล่งที่มา : (Brighde Reed , 2018) 
 

4.  ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement Theories)  
ในยุค ค.ศ. 1960 มีนกัวิชาการบางกลุ่มเร่ิมให้ความสนใจเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวทางสังคม ซ่ึงในตอน

นั้นจะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเน้นการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องความส าคญัของมนุษย ์ความแตกต่างทางชนชั้นกรรมาชีพ 
การเคล่ือนไหวของกรรมกร ตามแนวคิดและทฤษฎีของมาร์กซิสต ์หรือการเรียกร้องให้เปล่ียนนโยบยรัฐและออก
กฎหมายใหม่ (Buechler 2011 : 157-158) หลงัจากนั้นการเปล่ียนผ่านของยุคสู่ยุคจึงท าให้มีนกัวิชาการท่านอ่ืนๆ               
ท่ีให้ความสนใจเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวทางสังคมเหมือนในอดีต แต่ทว่ามีการเพ่ิมประเด็นใหม่หรือการตระหนกั
ถึงเร่ืองสาธารณะมากขึ้น ดงัเช่นเจอร์เกน ฮาเบอร์มาสท่ีกล่าวในบทความ “New Social Movement” ฉบบัเดือน
กันยายน 1981 ปรากฏในหนังสือ   Theory of Communication Action เล่ม 2 (1987: 392-396) ไวว่้ามีการสนใจ
เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิพลเมือง สิทธิสตรีและอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีสาธารณะส าหรับประชาชนทัว่ไป  (Public 
Space) ดงันั้นจึงเกิดค านิยามจากการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ว่า เป็นเร่ืองของขบวนการของการรวมกลุ่ม
เพ่ือเรียกร้องบางส่ิงโดยตระหนกัถึงมุมมองของผูร่้วมขบวนการมากกว่าการเอาชนะ รวมถึงการให้ความส าคญัถึง
ปัญหาการถูกเอาเปรียบจากส่ิงต่างๆ  หรือการต่อตา้นการถูกตกเป็นเบ้ียล่าง และการไดป้ระโยชน์จากการกด 
ขี่ข่มเหง (วิภา อุตมฉันท์, 2544)  ดงันั้นกรณีตวัอย่างขา้งตน้จะน าโมเดลของ (Blumer,1969) (Mauss,1975) และ 
(Tilly ,1978) เพื่อธิบายถึงกระบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มคนเพื่อต่อตา้นการเอาเปรียบจากสัตวเ์พื่อน าอวยัวะมา
แปรรูปต่างๆ  

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1105 

 
  
 

 
 
 
 
 

       โมเดล: ขั้นตอนการขบัเคล่ือนทางสังคม  
      แหล่งที่มา: (Blumer,1969) (Mauss ,1975) และ (Tilly ,1978) 

 
ท่ีผ่านมาขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อต่อตา้นเก่ียวกบัการฆ่าสัตวย์งัไม่สามารถสร้างให้เป็นรูปธรรมได ้

หมายความว่าเกิดกระแสการต่อต้านเพียงกลุ่มเล็กๆ หรือการเดินประทว้งแลว้ก็จางหายไปเท่านั้น หรืออยู่ใน
ขั้นตอน Emerge 

4.1 แนวคิดสังคมเครือข่าย (Networking Society) 
แนวคิดน้ีได้ถือก าเนิดขึ้นคร้ังแรกจากมานูเอล คาสเทล (1996) ในช่วงการเปล่ียนแปลงสังคมอย่าง

ต่อเน่ืองระหว่างศตวรรษท่ี 20-21 โดยค านิยามของแนวคิดดงักล่าวคือการปฏิวติัทางเทคโนโลยีทุกส่ิงอยา่งเกิดการ
หลอมหลวมเป็นหน่ึง รวมถึงเกิดการสร้างความสัมพนัธ์รูปแบบที่เช่ืองโยงกนัระหว่างมนุษยแ์ละเทคโนโลยีซ่ึงอยู่
ภายใต้เครือข่ายนอกจากน้ีคาสเทลยงักล่าวต่อว่า อตัลกัษณ์ของกลุ่มคน (Group of Identity) การด ารงชีวิตใน
ประจ าวนั (Everyday lifestyle) และเครือข่าย (Network Society) เป็นส่ิงท่ีเช่ือมต่อและสอดคลอ้งกนั แต่เราจะตอ้ง
สร้างขึ้นมาจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน ครอบครัว หรือ กลุ่มคน คาสเทลไดอ้ธิบายแนวคิดสังคมเครือข่ายใน
ยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีอีกว่า การเคล่ือนไหวทางสังคมไม่จ าเป็นตอ้งรวมกลุ่มเพื่อเดินประทว้ง 
หรือนัดหารือระหว่างพ้ืนท่ีเขต และประเทศแต่ทว่าสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการขบัเคล่ือนทางสังคมของ
ผูส้นบัสนุนหรือต่อตา้นจากโลกแห่งดิจิทลั หมายความว่า ณ ปัจจุบนัการขบัเคล่ือนทางสังคมไดมี้การพฒันากา้ว
กระโดดจากอดีตเป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นถึงการใช้ส่ือออนไลน์เป็นพ้ืนท่ีในการขบัเคล่ือนเน่ืองจากไดค้วาม
รวดเร็ว แพร่หลาย และสามารถสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่  

ในคราวน้ีการขับเคล่ือนทางสังคมแบบใหม่ได้ขยายกลุ่มคนมากย่ิงขึ้น รวมถึงมีเหล่าดาราและ 
คนดงัของโลกรวมกลุ่มประทว้งการต่อตา้นการทารุณกรรมสัตวเ์พ่ือน าอวยัวะมาแปรรูปเป็นส่ิงของต่างๆ โดย
กลุ่มคนเหล่าน้ีมีการร่วมกนัรณรงค ์และใชเ้ทคนิคการสร้างประโยคต่างๆเพ่ือส่ือถึงการตาย หรือการสูญพนัธ์ุของ
สัตวโ์ดยน ้ามือมนุษย ์หรือการท าโฆษณาท่ีสะทอ้นจิตใตส้ านึกของผูซ้ื้อ โดยใชพ้ื้นท่ีส่ืออนไลน์ในการขบัเคล่ือน 
ซ่ึงตรงกบัแนวคิดสังคมเครือข่ายและการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ หรืออยูใ่นขั้นของ Bureaucratise 

จากท่ีกล่าวมามารถสรุปไดว่้า หลงัจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ส่งผลให้อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั
สามารถผลิตสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณท าให้สัตว์นานาพนัธ์ต้องถูกสังเวยเพื่อน ามาเป็นอุปกรณ์ต่างๆ                
ของมนุษย ์ดงันั้นจึงเกิดกระแสต่อตา้นจากมนุษยผ์ูท่ี้ไม่เห็นดว้ยในการกระท าดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนทางสังคมเร่ือยๆ จนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีมีการสานสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ต่างแดน โดยใชพ้ื้นท่ี
ออนไลน์ในการขบัเคล่ือนจึงเรียกไดว่้าการขบัเคล่ือนทางสังคมแบบใหม่ 
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จากการขับเคล่ือนทางสังคมแบบใหม่ของกลุ่มคนท่ีต่อต้านได้บรรลุวตัถุประสงค์หลักด้วยการท่ี
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเครือข่ายของกลุ่มคนจากหลากหลายประเทศรวมเป็นหน่ึง รวมถึงส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในเชิงบวกเป็นอย่างมาก บริษทัชั้นน าดา้นแฟชัน่ยติุการใชว้ตัถุดิบท่ีท ามาจากหนงัสัตว ์ขนและอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ (Brandinside, 2019) การขบัเคล่ือนสังคมแบบใหม่คร้ังน้ีท าให้สามารถช่วยชีวิตและรักษา
สัตว์เล้ือยคลาน จระเข้ งู และปลากระเบนจ านวนมาก ทั้งน้ีถือว่าเป็นยุคใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นและ
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่ท าให้สัตวน์านาชนิดตอ้งทรมานและสูญพนัธ์ุอีกต่อไป 
(Chanel, Burberry, Gucci,Tom Ford, Versace Company, 2019) หรือขั้นของ Success 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการต่อตา้นและขบัเคล่ือนทางสังคมแบบใหม่สามารถลดการสูญพนัธ์ุของสัตวไ์ด้
เป็นจ านวนมาก แต่ก็ใช่ว่าจะมีการยติุการผลิตท่ีท ามาจากอวยัวะส่วนต่างๆของสัตวอ์ยา่งถาวร ท าให้ตรงกบัโมเดล
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในเร่ืองของ การขบัเคล่ือนทางสังคมมกัจะบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ก็ตาม แต่จะมายติุตรง
ลม้เลิก หรือขั้นของ Decline 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ 6 : ชาแนลประกาศไม่ขอยุง่กบัขนเฟอร์และหนงัสัตวอ์ีกต่อไป  

แหล่งที่มา : (Vouge ,2018) 
 
 
 
 
 
 

 

                      รูปภาพประกอบ 7 : ประโยคท่ีสะทอ้นถึงการกระท า  
              แหล่งที่มา : (Brighde Reed , 2018) 

 
(1) เพื่อศึกษาบทบาทกลุ่มสังคมในฐานะพ้ืนท่ีสาธารณะในรูปแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนประเด็น                

การแปรรูปอวยัต่างๆของสัตว ์
(2) เพื่อศึกษาการใชส่ื้อของกระบวนสังคมเครือข่ายจากกลุ่มต่อตา้นการแปรรูปอวยัต่างๆของสัตว ์ 
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6. สรุป 
 แนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นหน่ึงในรูปแบบการขบัเคล่ือนเพื่อเรียกร้องบางอย่างจาก                   
บางกลุ่ม โดยการเคล่ือนไหวในอดีตจะมุ่งเน้นการขบัเคล่ือนดว้ยการจดัตั้งองค์กร โครงสร้าง และอุดมการณ์
ทั่วไปในวงกวา้ง เพ่ือมุ่งท่ีจะเปล่ียนสังคม ดังนั้นบทความคร้ังน้ีเล็งเห็นถึงการการเคล่ือนไหวทางสังคมใน
ประเด็นการต่อตา้นการแปรรูปอวยัต่างๆขอสัมตวโ์ดยให้ความส าคญักบับทบาทของกลุ่มสังคม รวมถึงมุ่งเน้น                     
การใช้ส่ือของกลุ่มด้วย อีกทั้งแนวคิดดงักล่าวไดข้ยายผลทางการศึกษาในวงกวา้งมากย่ิงขึ้นอนัน าไปสู่ความ
สอดคลอ้งของแนวคิดเครือข่ายทางสังคมของมานูเอล คาสเทล (Manuel Castells, 1996) ว่าดว้ยเร่ืองของการปฏิวติั
ทางเทคโนโลยีในยคุแห่งสารสนเทศ (Information Society) ท าให้เกิดสังคมเครือข่ายภายใตค้วามสัมพนัธ์รูปแบบ
ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกนัมหาศาล ดงันั้นจึงเลง็เห็นกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบเครือข่ายของกลุ่มสังคม
ต่อการต่อตา้นอีกดว้ย  
 ในการศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อต่อตา้นการน าอวยัวะสัตวม์าแปรรูปเพื่อสนองตัณหา
ของความสวยงาม บทความคร้ังน้ีจะเป็นพลงัของการขบัเคล่ือนในประเด็นขา้งตน้ท่ีจ าเป็นอยา่งย่ิงยวดท่ีตอ้งอาศยั
ส่วนร่วมจากเครือข่ายหลายองค์กรภายใตรู้ปแบบสังคมแห่งเครือข่ายท่ีสามารถเช่ือมโยงผูใ้ช้ส่ือทั้งในระดบั
ปัจเจกและระดบัสังคม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 บทความวิชาการคร้ังน้ีกล่าวถึงขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อการต่อตา้นการน าอวยัวะสัตวม์าแปร
รูปต่างๆ โดยน าแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement)  และแนวคิดสังคม
เครือข่าย (Networking Society) มาเป็นกรอบการศึกษา 
 7.1 โรงงานผลิตเคร่ืองหนงัควรหลีกเล่ียงการน าอวยัวะสัตวม์าแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่ากบัทางองคก์ร 
 7.2 โรงงานผลิตเคร่ืองหนงัควรเลง็เห็นถึงการผสมผสานหนงัเทียมเพื่อลดอตัราการใชอ้วยัวะสัตวจ์ริง 
 7.3 ผูบ้ริโภควตัถุนิยมเคร่ืองหนงัหรืออวยัวะสัตวค์วรตระหนกัถึงการสูญเสีย และการสูญพนัธ์ของวงจร
ชีวติภายในป่า 
 7.4 ผูบ้ริโภควตัถุนิยมเคร่ืองหนงัหรืออวยัวะสัตวค์วรเลง็เห็นความส าคญัถึงการขบัเคล่ือนทางสังคมเพื่อ
การต่อตา้นการน าสัตวม์าแปรรูป รวมถึงมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมการใชส่ื้อเพื่อพฒันาสังคมเครือข่ายสู่ระดบัสังคม  
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เกมมิฟิเคชันเพ่ือการเรียนรู้การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง 
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บทคัดย่อ  
บทความวิชาการน้ีเป็นการน าเสนอแนวทางการออกแบบการสอนการวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพื่อ

ศิลปะการแสดงดว้ย Game based learning โดยเกมมิฟิเคชนั (Gamification) เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน
ของผูเ้รียนโดยใช้องคป์ระกอบท่ีเรียกว่าความสนุกของเกม เขา้มาช่วยในกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
กระบวนการจะมีการแข่งขนักนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วม มีการนบัแตม้คะแนน เพื่อเสริมแรงและช่วยเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผูเ้รียนอยากมีส่วนร่วมกบัการเรียนมากขึ้น ตามรูปแบบท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากรายการ Produce 101 รายการ
เซอร์ไวเวิลช่ือดงัของประเทศเกาหลี โดยมีการรูปแบบของรายการมาใชใ้นการเรียนการสอน คือ 1) ระบบเกรด 
(Grade) แบ่งกลุ่มตามความสามารถ โดยจะมีกลุ่มเกรด A, B, C, D และ F ตามล าดบั 2) ล าดบัมีผลกบัการท างาน
ในช้ินต่อๆ ไป 3) การประกาศล าดบั (Ranking) ของผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมแจกโจทยแ์ละสิทธ์ิของแตล่ะเกรดในแตล่ะ
สัปดาห์ และ 4) ประเมินผลการเรียนรู้และผลความพึงพอใจหลงัการเรียน ซ่ึงผลในการศึกษาพบว่า การน าเกมมา
เป็นส่ือการเรียนการสอน เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งบรรยากาศของ
การเล่นเกม จะท าให้ผูเ้ล่นรู้สึกผ่อนคลาย แตกต่างอย่างตรงกนัขา้มจากบรรยากาศความตึงเครียดการเรียนในชั้น
เรียน เกิดการกระตุน้การเรียนรู้ของนกัศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ประสิทธิภาพและพฒันาการช้ินงานของนกัศึกษาดีขึ้น
เป็นล าดบั แต่ตอ้งพึงระวงัเร่ืองความกดดนัท่ีเกิดจากการแข่งขนัในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งควบคุม ดูแล 
และอธิบายให้กบันกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ค าส าคัญ: เกมเพื่อการเรียนรู้, เกมมิฟิเคชนั, วิชาการวาดเส้น 
 

ABSTRACT 
 This article is an approach to design, teaching and drawing lessons for designing for the performing arts 
with Game based learning by Gamification. For change learner behavior using elements known as game fun.               
To help in the process of behavior change. The process will be competitive between the participants. Competitive 
score counting is used to reinforce and help motivate learners to become more involved with their studies. Inspired 
by Produce 101, a famous survival program of Korea. The format of the list is used in teaching and learning:                      
1) Grade grouping by ability. There will be groups of A, B, C, D and F grades respectively and will be switched 
weekly after the assessment. 2) The order will affect the performance of the next work. Announcement of results 
by Ranking 4) Post-study assessments after applying. Bringing the game as an educational medium It is a teaching 
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method that allows the learner to be highly involved in learning. Also the atmosphere of the game will make the 
players feel relaxed, in contrast to the stressful atmosphere of the classroom. Resulting in stimulating the learning 
of students as well. The efficiency and development of students' work have been improved accordingly. But be 
careful about the pressures generated by classroom competition. This is something that the teacher has to 
supervise and explain to the students on a regular basis. 
 
Keywords: Game based learning, Gamification, Line drawing 
 
1. บทน า 
 การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง เป็นรายวิชาขั้นพ้ืนฐานของการเรียนออกแบบของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ว่าด้วยหลกัการ เทคนิค วิธีคิด กระบวนการวาดเส้นในรูปแบบต่างๆ การก าหนดสัดส่วน          
การวาดภาพหลากมิติ การร่างแบบเส้ือผา้ การร่างแบบฉาก วิธีการสร้างงานขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นทั้งทฤษฎีและ      
การฝึกปฏิบติัการสร้างสรรคง์านดา้นการออกแบบเพื่อการแสดง เพื่อให้นกัศึกษาสามารถและเขา้ใจในการวาด
เส้นขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกฝนการวาดเส้นจนเกิดความช านาญ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การออกแบบทางเพื่อการแสดงได ้เช่น การน าไปใชใ้นการวาดเพื่อการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และมีความรู้ความ
เขา้ใจ การวาดภาพตามหลกัทศันียภาพ (Perspective) เพื่อน าไปใช้การร่างแบบฉากได้ นับเป็นรายวิชาท่ีส าคญั
อยา่งมากในการเรียนทางศิลปะการแสดงหรือส่ือสารการแสดง 

ปัญหาท่ีพบจากแบบทดสอบก่อนเรียนในเร่ืองรูปแบบการสอน พบว่ากระบวนการและรูปแบบการสอน
แบบเดิมๆ ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ของผูเ้รียนลดลง ขาดความกระตือรือร้น และเพิกเฉยกบักิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยปัญหาอาจเกิดจากตวัผูส้อน ท่ีขาดเทคนิคการสอนใหม่ๆ ขาดความกระตือรือร้นและสนใจใน                  
การสอน หรือบางทีการสอนไม่ไดใ้ห้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม  ผูเ้รียนเป็นแค่คนท่ีคอยรับความรู้
จากผูส้อนเท่านั้น ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ (2560) กล่าวว่า วิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Lecture Method) นั้นลา้สมยัเพราะผูเ้รียนไดรู้้แต่ไม่ไดเ้รียนรู้อย่างท่ีควรจะเป็น การเรียนรู้ควร
จะเป็นการร่วมมือระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนไปพร้อมๆ กนั โดยการลดบทบาทผูส้อนและเพ่ิมกระบวนการและ
กิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะเรียนรู้มากขึ้น ผูส้อนควรจะส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือท า
ด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ชัญญานุช รัตนวิชัย (2561) กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการเรียน          
การสอนเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด และให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนนั้นๆ ดว้ย เพราะ
เม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนแลว้จะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ จดจ า ไม่เพียงแต่จะไดค้วามรู้และผลสัมฤทธ์ิท่ี
สูงขึ้นเท่านั้น แต่ผูเ้รียนจะไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดว้ย การสอนโดยการใชเ้กมจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะ
ท าให้ผูเ้รียนสนุกสนานในการเรียนและท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหาจากบทเรียนได้ดีย่ิงขึ้น สามารถแก้ปัญหา
นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนได ้ 

เกมเป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีนักศึกษาให้ความสนใจ เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง Maytwin P. (2017) กล่าวว่า ทุกคนลว้นเคยมีประสบการณ์ของการติดเกมกนัทั้งส้ิน 
ช่วงเวลาท่ีผา่นไปอยา่งรวดเร็ว และอาการของการติดเกมจนไม่อยากหยดุเล่น เกมจึงเป็นเหมือนหน่ึงอยา่งในชีวิต
ท่ีทุกคนตอ้งเคยมีประสบการณ์ร่วมผ่านมาแลว้ ดว้ยรูปแบบของการออกแบบท่ีเน้นความสนุกเป็นหลกั รักชน 
พุทธรังษ ์(2560) กล่าวว่า เกมเป็นส่ิงท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการต่างๆ ดงันั้นครูผูส้อนก็จะน าเอา
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เกมมาเป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการน าทกัษะท่ีมีอยู่
ไปใช้ให้เหมาะสมกบัรูปแบบของเกมแต่ละประเภท อีกทั้งบรรยาการของการเล่นเกม จะท าให้ผูเ้ล่นรู้สึกผ่อน
คลาย แตกต่างอย่างตรงกนัขา้มจากบรรยากาศความตึงเครียดการเรียนในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามการเลือกรูปแบบ
ของเกมให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอน จ าเป็นอยา่งมากท่ีผูส้อนตอ้งค านึงถึง 

เกมมิฟิเคชัน (Gamification) คือ ศาสตร์ท่ีน าแนวคิดของเกมซ่ึงเน้นความสนุกเป็นหลกัมาประยุกต์ใช้ 
ปรับให้เข้ากับบริบทต่างๆ วรวตั น่ิมอนงค์ (2563) กล่าวถึง เกมมิฟิเคชันว่าเป็นการเน้นสร้างความสนุกให้
กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกบัการส่ือสารสาระส าคญัท่ีตอ้งการ เป็นกระบวนการออกแบบท่ีน าแนวคิดของเกมมาใช้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีเราตั้งไว ้ซ่ึงเป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถประยุกตใ์ช ้เกมมิฟิเคชนั 
ได้ทั้ งส้ินไม่มีข้อยกเวน้ โดยแนวคิดหลักของ เกมมิฟิเคชัน คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปตามท่ีผูส้อนตอ้งการ โดยใช้องค์ประกอบท่ีเรียกว่าความสนุกของเกม เขา้มาช่วยใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แนวคิดหลกัๆ ของเกมท่ีหลายคนมกัน ามาใชเ้พื่อเสริมแรง เช่น ในระหว่าง
กระบวนการจะมีการแข่งขนักนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วม การนับแตม้คะแนนแข่งกนั การเพ่ิมระดบัความทา้ทายของ
กิจกรรม เขา้มาช่วยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีส่วนร่วมกบักระบวนการมากขึ้น เป็นตน้ 

 บทความวิชาการน้ีผูเ้ขียนจึงไดท้ดลองออกแบบรูปแบบการสอนการวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพื่อ
ศิลปะการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง และส่ือสารการแสดงดว้ยเกมมิฟิเคชัน  โดยใช้กลไกและ
ลกัษณะของเกมการแข่งขนัแบบรายการเซอร์ไวเวิล Produce 101 ของประเทศเกาหลี ทั้งเร่ืองการจดัล าดบั สิทธิ
พิเศษ และปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นจากล าดับต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เปล่ียนบรรยากาศในการเรียน และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้มีความกระตือรือรน มากย่ิงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อออกแบบรูปแบบการสอนการวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดงเพื่อเพ่ิมศกัยภาพใน

การเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ย เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game based learning) โดยเกมมิฟิเคชนั (Gamification) 
 

3. การจูงใจผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น 
การวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง เป็นรายวิชาขั้นพ้ืนฐานของการเรียนออกแบบของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยเน้นทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน้ พ้ืนฐานองคป์ระกอบทางศิลปะ หลกัการ เทคนิค วิธีคิด 
กระบวนการวาดเส้นในรูปแบบต่างๆ กรณีศึกษาดา้นการแสดง การก าหนดสัดส่วน การวาดภาพหลากมิติ พ้ืนฐาน
การออกแบบและร่างแบบฉาก การร่างแบบเส้ือผา้ วิธีการสร้างงานและการน าเสนอขั้นพ้ืนฐาน ในแต่ละสัปดาห์
ผูส้อนจะใชวิ้ธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) เก่ียวกบัทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นประวติัศาสตร์ศิลปะ ทฤษฏี
การวาดเส้นขั้นพ้ืนฐาน หลกัการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ของภาพ และมีการเน้นลงมือปฏิบัติทางวาดเขียน               
ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาไดฝึ้กและพฒันาการวาดเขียน ทั้งการวาดส่ิงของใกล้ตัว ภาพวิวในมหาวิทยาลยั            
ภาพร่างหุ่น (Figure) เพ่ือพฒันาและต่อยอดไปสู่งานด้านการออกแบบต่างๆ ในสาขาวิชา นอกจากนั้นยงัมี
กิจกรรมเสริมทกัษะ (Workshop) เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมและการเรียนรู้ในการวาดเขียนของนกัศึกษา เช่น Doodle, Draw 
Circle, Entopic Grahmania และ Perspective เป็นตน้ จึงเห็นไดว่้ารูปแบบการสอนในการเรียนวิชาดงักล่าว จ าเป็น
อย่างมากในเร่ืองของการปฏิบัติ ซ่ึงหากผู ้สอนยงัคงสอนในรูปแบบเดิม โดยเน้นเพียงทฤษฎีและปล่อย                             
ให้นักศึกษาท างานปฏิบัติตามหลักการเดิม นักศึกษาท่ีขาดความสนใจ รู้สึกว่าตนเองไม่ถนัด หรือขาด                           
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ความกระตือรือร้น อาจเรียนตามเพื่อนไม่ทนั และขาดการพฒันาฝีมือการวาดของตนเองได ้ผูส้อนจึงควรปรับ
รูปแบบการสอนให้ทนัสมยั มีแรงจูงใจและตรงกบัผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

สมจิต จนัทร์ฉาย (2557) กล่าวว่า การจูงใจผูเ้รียน (motivation)  หมายถึง การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความตอ้งการและความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ โดยมีกลวิธีท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้นั้นสามารถท าได้โดย 1) ท าให้ผูเ้รียนเช่ือมัน่ว่าตนเองมีสมรรถภาพท่ีจะ
ท างานให้ประสบความส าเร็จได ้2) หลีกเล่ียงการใชแ้รงจูงใจภายนอก 3) การสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีสร้าง
ความรู้สึกทางบวก 4) ท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจการเรียนและเห็นคุณค่าของตนเอง 5) จดัโครงสร้างการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จ 6) จัดให้มีข้อมูลยอ้นกลบัแก่งานของผูเ้รียน 7) ใส่ใจต่อความต้องการของผูเ้รียน                
8) ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มของผูเ้รียนในหลากหลายลกัษณะ 

 

4. กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Game based learning 
  ทฤษฎีเกมส์ (Game Based Learning) คือ การเรียนรู้ผ่านเกม หรือ เกมเพื่อการเรียนรู้ ท่ีถูกออกแบบมา
เพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้ ไพฑูรย ์อนันต์ทเขต  (2560) กล่าวว่า Game-Based 
Learning เป็นส่ือท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนสนใจ สามารถช่วยเหลือในเร่ืองของการส่ือสารระหว่างกนัของผูเ้ รียน 
การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ สามารถสร้างให้ผูเ้รียนรู้สึกมีส่วนร่วม 
(Engagement) และสนุกสนาน (Fun) ไดพ้ร้อมๆ กบัไดรั้บความรู้ (Knowledge) ท าให้เกิดกระบวนการการรับรู้ 
(Cognitive) โดยเกมช่วยให้มีพฒันาการในดา้นการมีสมาธิจดจ่อ และการตอบสนองท่ีดีขึ้น เกิดกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation)  
  วรัตต์ อินทสระ (2562) กล่าวถึง Game Based Learning ว่าเป็นส่วนหน่ึงของ Active Learning กล่าวคือ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท า และไดใ้ชก้ระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดก้ระท าลงไป 
เป็นการจดักิจกรรมเรียนรู้ภายใตส้มมุติฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย ์และแต่
ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  Game Based Learning จึงเป็นส่ือใหม่ทนัสมยัท่ีก าลงัเขา้มามีบทบาท
กบัแวดวงการศึกษาและการพฒันามนุษยเ์พ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ แบบกา้วกระโดด เพราะสามารถสร้างความมีส่วนร่วมกบั
ผูเ้รียนแต่ละคนได้ เพราะ 1) เกมจะถูกออกแบบให้มีจุดส าคญัในการเรียนรู้ (Learning Point) ลงไปในบริบท 
(Context) ของเกม ท าให้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัไดรั้บความเพลิดเพลิน เป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัอย่างมาก
ส าหรับผูเ้รียน 2) เป็นกระบวนการท่ีเน้นให้ทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้ร่วมกนั (Interactive Learning Process) 
สามารถท าให้ความคิดเห็นของคนท่ีหลากหลายรวมกนัเป็นเป้าหมายเดียวกนัได้ 3) สามารถน าเอาทั้งการมีส่วน
ร่วม (Engage) และ การปฏิสัมพนัธ์เรียนรู้ร่วมกนั มารวมไวด้ว้ยกนั เป็นส่ือเดียวกนั เคร่ืองมือเดียวกนั นอกจากนั้น
การออกแบบ Game Based Learning ให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 1) Practice คือการแฝง
แบบฝึกหดัต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ดลองท า 2) Learning by Doing คือการเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
3) Learning from Mistakes คือให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากความผิดพลาด 4) Goal-Oriented Learning คือ ตอ้งมีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนในเกม เพื่อให้ผูเ้รียนพยายามท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย และ 5) Learning Point คือ ตอ้งแฝงไปดว้ยขอ้มูล
หรือประเด็นหลกัๆ ท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีผูเ้รียนสมควรรู้ เพ่ือผูเ้รียนจะไดน้ าเอาความรู้นั้นไปใชง้าน
ไดจ้ริง 
  เกมมิฟิเคชนั (Gamification) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบ Game 
based learning โดย Glover, I. (2013) อธิบายความหมายของ เกมมิฟิเคชนั ว่าเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีน ามาประยกุตใ์น
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การเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมไดดี้ขึ้นโดยน ารูปแบบของเกมมาประยุกต์
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้กิจกรรมนั้นมีรูปแบบคลา้ยเกม มีความทา้ทา้ยและสนุกสนานซ่ึงจะ
ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนไดดี้ ซ่ึง Kapp, Blair and Mesch. (2014) 
ไดก้ล่าวไวว่้าเกมมิพิเคชัน่เป็นการน าเอากลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
ความน่าต่ืนเตน้ในการเรียนรู้ ท าให้เกิดเป็นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดี มีกระบวนการท่ีง่ายต่อการเขา้ใจในส่ิงท่ี
ซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัในความเป็นจริง มาจดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะของเกม ทั้งน้ีการน า
แนวคิดเกมมิฟิเคชนัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่างกบัการเรียนโดยใชเ้กมเป็นฐานตรงท่ีเกม   มิฟิเคชนัจะ
สอดแทรกแนวคิดของเกมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ ซ่ึงแมจ้ะไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรงแต่ท าให้ผูเ้รียน
รู้สึกสนุกเสมือนได้เล่นเกม เ น่ืองจากมีทั้ ง รูปแบบของ Level, Points, Badge และ Leaderboard มาเป็น
ส่วนประกอบของการเรียน ในขณะท่ีการเรียนโดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game-Based Learning) จะให้ความส าคญักบั
การสร้างเกมเพ่ือน ามาใชป้ระกอบการเรียนรู้ซ่ึงในระหว่างเล่นเกมผูเ้ล่นจะไดเ้รียนรู้เน้ือหาการเรียนไปดว้ย 
  วรวตั น่ิมอนงค ์(2563) กล่าวว่า กระบวนการท่ีออกแบบโดย เกมมิฟิเคชนั นั้นส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ไดค้ือ 
ความสนุก ความสนุกเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนและผูเ้ขา้ร่วมอยากเขา้ร่วมกระบวนการ แต่ก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะผกู
โยงเขา้กบัเป้าหมายท่ีผูส้อนตอ้งการดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งท าให้ เป้าหมายและความสนุก ควบคู่กนัไป อีกส่ิงท่ีส าคญั 
คือ การเลือกใชแ้ละออกแบบระบบเกมให้เขา้กบัเป้าหมาย ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็จะมีระบบเกมท่ีเขา้กนัอยู่ 
เช่น อยากให้ผูเ้รียนตอบค าถามมากขึ้น อาจจะใชร้ะบบแข่งขนัเขา้ช่วย อยากให้ผูเ้รียนส่งการบา้นมากขึ้น อาจใช้
ระบบสะสมคะแนน อยากให้ผูเ้รียนไดค้ิดเยอะขึ้น อาจใช้ระบบ ระดบัความยาก (Level) เพ่ือเพ่ิมความทา้ทาย
โจทยใ์ห้ยากขึ้นเร่ือยๆ เพ่ือเพ่ิมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิด จะเห็นว่าแต่ละกิจกรรมมีการเลือกใช ้ระบบของเกมท่ี
ไม่เหมือนกนั ส่ิงน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัในการออกแบบกระบวนการโดยใชเ้กมมิฟิเคชนั  

 

5. รายการเซอร์ไวเวิล เฟ้นหาไอดอลที่ได้รับความนิยมของประชาชน  
ในปัจจุบนัไดเ้กิดกระแสรายการแนวเรียลลิต้ี และแนวเซอร์ไวเวิล หรือการเอาตวัรอดเพ่ือการเป็นผูช้นะ

ในรายการ กลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ังทัว่โลกในประเทศเกาหลี ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีมีศิลปินฝึกหดัเป็นจ านวน
มาก จนท าให้เกิดรายการแนวเซอร์ไววลั คน้หาเด็กฝึกหดัก่อนปูทางสู่การเดบิวต ์หรือการปรากฏตวัเป็นคร้ังแรก
ต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม โดยรูปแบบของรายการแนวเซอร์ไววลั คือ รายการท่ีเฟ้นหาศิลปินทั้งชายและหญิง
ท่ีเปิดรับเด็กฝึกจากทัว่ประเทศ เพ่ือเขา้มาร่วมฝ่าฟันบททดสอบในรายการ ทั้งการร้องเพลง การเตน้บนเวทีต่อ
สาธารณะชน และเพื่อโปรยเสน่ห์ให้เหล่าผูช้มรายการ ซ่ึงรายการในรูปแบบน้ีจะเปิดให้ผูช้มไดมี้ส่วนร่วมต่อ      
การเปิดตวัของเหล่าเด็กฝึกผา่นการโหวต หากใครล าดบัไม่ถึงก็จะถูกคดัออกกลางรายการเป็นรอบๆ ทนัที ผูท่ี้ได้
คะแนนสูงสุดท่ีเหลือรอดในรอบสุดทา้ยจะไดเ้ซ็นสัญญาและเปิดตวัเป็นศิลปินต่อไป  

รายการ Produce 101 นบัเป็นอีกรายการแนวเซอร์ไวเวิลท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ๆ ในประเทศเกาหลี 
ในปัจจุบนัเดินทางมาถึงซีซัน่ท่ี 4 และไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุดในประเทศไทยเม่ือเทียบกบัรายการแนวเซอร์ไวเวิล
อื่นๆ  เป็นรายการท่ีรวมผูเ้ขา้แข่งขนัจากเด็กฝึกของค่ายเพลงต่างๆ ทัว่เกาหลีและต่างประเทศ รวมทั้งคนอ่ืนๆ ท่ีมี
ฝันอยากจะเป็นนกัร้อง มาไวใ้นรายการน้ี เพ่ือเฟ้นหา ศิลปินกลุ่มหน้าใหม่ ใชวิ้ธีการคดัเลือกจากเด็กฝึกทั้งหมด 
101 คน ให้เหลือเพียงแค่ 11 คนท่ีจะไดรั้บโอกาสในการเดบิวต์หรือเปิดตวัเป็นศิลปิน ท ากิจกรรมทั้งออกอลับั้ม 
และการโปรโมท กติกาหลกัของรายการคือ มาจากผลโหวตของผูช้มต่อสัปดาห์ โดยในช่วงสัปดาห์แรกของ
รายการไดมี้การใช้ระบบเกรด (Grade) ของผูเ้ขา้แข่งขนั คือระบบท่ีแบ่งกลุ่มตามความสามารถ และการพฒันา 
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โดยคดัเลือกโดยทีมอาจารย ์(Trainer) จ านวน 5คน โดยจะมีกลุ่มเกรด A, B, C, D และ F ตามล าดบั และจะสลบั
สับเปล่ียนกนัไปทุกสัปดาห์หลงัการประเมิน โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการประกาศล าดบั (Ranking) ของผูเ้ขา้
แข่งขนั หรือระบบท่ีจดัอนัดบัผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมดว่าอยู่อนัดบัท่ีเท่าไหรจาก 101 คน ซ่ึงเป็นตวัตดัสินในขั้นตอน
สุดทา้ย ว่าใครจะถูกคดัเลือกเป็น11 คนสุดทา้ย โดยการแบ่งเกรดจะไม่มีผลต่อการประกาศล าดบั (Ranking) หรือ 
คะแนนใดๆ เพียงแค่ไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือกว่าเกรดอื่นๆ เลก็นอ้ย เช่น Group Mission กลุ่มเกรด A สามารถเลือก
ลูกทีมเองได ้เป็นตน้ (ImJinah, 2562) 

 

   
 

ภาพที่ 1 รายการ Produce 101รายการแนวเซอร์ไวเวิล  
(ท่ีมา : https://www.korseries.com/mnet-survival-program/) 

 
ซ่ึงรูปแบบของรายการมีลกัษณะเป็นเกมการแข่งขนั เพื่อฝึกและพฒันาศกัยภาพผูเ้ขา้แข่งขนั ผ่านกลไก

และเง่ือนไขของเกมในลกัษณะต่างๆ เพ่ือกระตุน้การกระตือรือร้น และเพ่ิมบรรยากาศในการแข่งขนัให้ต่ืนเตน้
และสนุกสนานมากย่ิงขึ้น ผูเ้ขียนจึงไดมี้การดดัแปลงกลไกต่างๆ ของเกม มาใช้ในการออกแบบการสอนใน
รายวิชาการวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดงของนกัศึกษา ปีท่ี 1 เน่ืองจากเป็นรายการท่ีนกัศึกษา
รู้จกั เขา้ใจกติกาและรูปแบบเป็นอยา่งดี และคาดว่าจะสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเสมือนไดเ้ขา้ร่วมรายงานท่ีตนเอง
ช่ืนชอบอีกดว้ย 

 

6. การออกแบบการสอนการวาดเขียนด้วยเกมมิฟิเคชัน 
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษารูปแบบและแนวคิดของเกมมิฟิเคชัน และรายการเซอร์ไวเวิลข้างตน้ ผูเ้ขียนจึง

ออกแบบรูปแบบการสอนการวาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง โดยเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองมากท่ีสุด และให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการเรียนรู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อการวาดเขียน โดยไดใ้ช้เป็นการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 จนถึงปัจจุบนั ตามรูปแบบ ดงัน้ี 

1) การจัดล าดับ (Rank) ความสามารถของนักศึกษา  
ผูเ้ขียนได้ออกแบบการสอนและการประเมินผลโดยใช้วิธีการจดัระบบเกรด (Grade)  และจัดล าดบั 

(Ranking) ในทุกๆ สัปดาห์ เป็น Rank ตั้งแต่ A, B, C, D และ F โดยจดัล าดบัตามความสามารถของนกัศึกษา ดงัน้ี 
A คือ ดีมาก B คือ ดี C คือ พอใช ้D คือ พฒันาไดอ้ีก และ F คือ ควรปรับปรุง โดย Rank ท่ีไดจ้ะไม่มีผลกบัคะแนน
ของผูเ้รียนโดยตรง กล่าวคือ คนท่ีได ้A และ B จะไดค้ะแนนเต็มเท่ากนั C และ D ไดค้ะแนนเท่ากนั และ F ได้
คะแนนคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกับนักศึกษาท่ีอ่อนในเร่ืองการวาดรูปทั้งเร่ืองคะแนนและ                  
ผลทางใจ โดยในสัปดาห์แรกผูส้อนจะประกาศและอธิบายวิธีการจดัล าดบัต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียน               
โดยมีการจัดทดสอบฝีมือการวาดเส้นของนักศึกษาจาก ของใกล้ตัว เพื่อทดสอบทักษะในการวาดรูป และ                     
มีการจดัล าดบัตั้งแต่ช้ินงานแรกท่ีส่ง 
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2) ล าดับมีผลกับการท างานในช้ินต่อๆ ไป 
การจดัล าดบั Rank ในแต่ละสัปดาห์ จะส่งผลกบัการส่งงานในช้ินต่อๆ ไปของนกัศึกษา โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมและผลจากการท างานของนกัศึกษา เช่น ช้ินงาน Perspective ภายในมหาวิทยาลยั คนท่ีได ้Rank A จะมี
สิทธ์ิเลือกจุดท่ีอยากวาดไดเ้อง แต่ Rank อื่นๆ ตอ้งมีการเปิดป้ายเพื่อสุ่มรับโจทย ์โดย Rank B, C และ D จะไดเ้ปิด
ป้ายตามโจทยท่ี์มีองคป์ระกอบกวา้งๆ เช่น อาคาร ตน้ไม ้และถนน โดยท่ี Rank B ไดเ้ลือกเปิดก่อนตามล าดบั ส่วน 
Rank F จะเปิดป้ายท่ีมีโจทยเ์ฉพาะและหลากหลายมากกว่า เช่น วาดโรงอาหาร วาดอาคารเรียน หรือต้องมี
องคป์ระกอบเหล่าน้ี เช่น ธง รถ โลโกม้หาวิทยาลยั เป็นตน้ หรือ ช้ินงานบางช้ิน Rank A มีก าหนดส่งงานท่ีนาน
กว่า Rank อ่ืนๆ ตามล าดบั หรือช้ินงานวาดแบบร่าง (Figure) ผูเ้รียนท่ีได ้Rank F ตอ้งมีจ านวนช้ินงานส่งมากกว่า
คน Rank สูงๆ ตามล าดับ เช่น Rank A วาดจ านวน 10 ตัว จากนั้นใน Rank ต่อๆ ไปก็จะเพ่ิมจ านวนอีก 10 ตัว              
ตวัล าดบั แต่ในบางสัปดาห์ท่ีสลบัสิทธ์ิกนั เช่น การวาดภาพวตัถุจากทิศทางต่างๆ Rank F สามารถท่ีจะเลือกท่ีนัง่
ไดก่้อนและเลือกกนัต่อมาตามล าดบั เพื่อให้นกัศึกษาท่ีมีทกัษะอ่อนกว่า ไดมี้โอกาสในการวาดช้ินงานไดดี้ย่ิงขึ้น 
ส่วนคนท่ีมี Rank สูงจะไดฝึ้กพฒันางานของตวัเองให้ดีย่ิงขึ้น เม่ือนกัศึกษาส่งงานในแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีเง่ือนไข
คือ หากนกัศึกษาคนใดไม่ส่งตามเวลาท่ีก าหนด ก็จะตกไป Rank F ทนัที และไดรั้บช้ินงานในระดบั F เช่นกนั 

    
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพตวัอยา่งการประกาศสิทธ์ิของแต่ละ Rank (ท่ีมา : ส่ือการสอนในห้องเรียน) 
 

3) ประกาศผล Rank แต่ละสัปดาห์ในห้องเรียน 
เม่ือไดรั้บช้ินงานครบในแต่ละสัปดาห์ ผูส้อนก็จะพิจารณาจากทกัษะการวาด และการพฒันาตวัเองจาก

ช้ินงานก่อนๆ ของผูเ้รียน ให้คะแนน และจดัล าดบั Rank ประจ าสัปดาห์ โดยมีการประกาศ Rank ในห้องเรียน
ก่อนเร่ิมเรียนในแต่ละสัปดาห์ ออกแบบการประกาศผลให้น่าสนใจและต่ืนเตน้เพื่อให้นกัศึกษาไดลุ้น้และทราบ
ผลงานของตนเอง โดยหลงัการประกาศผลผูส้อนก็จะบรรยายเน้ือหาทางทฤษฎีและแจกโจทยแ์ละสิทธิต่างๆ ของ
แต่ละ Rank ประจ าสัปดาห์ และให้นกัศึกษาลงมือท าทนัที  

โดยผูส้อนไดค้ืนช้ินงานและเขียนขอ้แนะน าในการท างานแต่ละช้ินให้กบันกัศึกษา และน าช้ินงานท่ีได ้
Rank A ติดน าเสนอท่ีสาขาวิชา เพ่ือแสดงความสามารถของนกัศึกษาในรายวิชาให้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาชั้นปี
อ่ืนๆ ดว้ย และในสัปดาห์สุดทา้ยก็จะรวบรวมเกรดทั้งหมดของนกัศึกษาแต่ละคน ประเมินและจดัล าดบั Rank 11 
คนของชั้นปีในรายวิชาน้ี ประกาศในโซเชียลมีเดียเพ่ือเป็นเกียรติให้กบันกัศึกษาท่ีตั้งใจและพยายามท างานมาโดย
ตลอด 

4) ประเมินผลการเรียนรู้และผลความพงึพอใจหลังการเรียน 
 หลังการเรียนในแต่ละปีการศึกษา ผูเ้ขียนได้มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยดูช้ินงานสุดท้ายของ                 
การเรียน คือการสอบปลายภาค เพ่ือดูพฒันาการและความสามารถทางการวาดเขียนในแต่ละช้ินงานของนกัศึกษา
ผ่านบทละครเร่ือง แรงโลกีร์ (Desire under the Elms) ประพนัธ์โดย ยูจีน โอ'นีล และได้จัดท าแบบสอบถาม                       
ความพึงพอใจเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีดว้ยเกมมิฟิเคชนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.1) การเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ผลจากงานของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ท าให้นักศึกษา
ต่ืนตวัและสนใจในการท างานมากขึ้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 46.2 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 40 
และระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั 

4.2) ความรู้สึกของนกัศึกษาเม่ือรู้ว่างานแต่ละงานท่ีไดรั้บ จะขึ้นอยู่กบั Ranking ท่ีไดรั้บในแต่ละ
สัปดาห์ และแต่ละ Rank ปริมาณและรูปแบบของงานจะแตกต่างกนั ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 
53.1 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 34.4 และระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั 

4.3) ความรู้สึกของนกัศึกษาเม่ือมีการประกาศผล Ranking และโจทยท่ี์จะไดรั้บทุกสัปดาห์ ท าให้
นกัศึกษาต่ืนตวัในการเรียนมากขึ้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 33.8 
และระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

4.4) ความรู้สึกเม่ือได ้Ranking ท่ีสูงขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่ ดีใจท่ีตวัเองพฒันาขึ้น รู้สึกมีแรงจะ
ท างานต่อๆ ไปให้ดี มีแรงผลกัดนัในการท างานช้ินต่อไป รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก  กดดันหน่อยๆ ต้องรักษา
ต าแหน่งให้ไดเ้พราะจะแข่งกบัเพื่อน รู้สึกว่าส่ิงท่ีพยายามปรับปรุงหรือแกไ้ขจากผลงานท่ีมามนัส่งผลดีกลบัมา
และก็รู้สึกว่าจะตอ้งรักษาระดบั Ranking น้ีให้ไดต้ลอด รู้สึกไดเ้รียนรู้ หายเหน่ือย อยากท าคะแนนให้คงท่ีไป
เร่ือยๆ และดีขึ้นไปอีก เป็นตน้ ส่วนความรู้สึกเม่ือได ้Ranking ท่ีต  ่าลง นกัศึกษาส่วนใหญ่ ผิดหวงัเสียใจ บางคน
ยอมรับเพราะเป็นผลของความขี้ เกียจของตวัเอง ตอ้งพฒันาตวัเองให้มากขึ้น ท าให้เรารู้ว่าไม่ถนดังานช้ินนั้น งาน
หนา้เอาใหม่ อยากปรับตวั เสียความรู้สึกนิดหน่อย เศร้ารู้สึกแยท่  าไดไ้ม่ดีพอแต่ก็มีแรงผลกัดนัในงานถดัไป  

4.5) นกัศึกษาให้คะแนนรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ Ranking ผลการประเมินอยู่ในระดบั 5 
คิดเป็นร้อยละ 64.6 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 27.7 และระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดบั 

4.5) จากการเรียนรู้ตลอดทั้งเทอม นกัศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพการวาดรูปของนกัศึกษาไดใ้นระดบั
ใด ผลการประเมินอยูใ่นระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 30.8 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 58.8 และระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 10.8 
ตามล าดบั 

4.6) Ranking มีผลท าให้นกัศึกษาเรียนรู้วิชาการวาดเขียน ไดดี้ขึ้น และสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการ
วาดรูปของนกัศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน ระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 41.5 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 46.2 และระดบั 3 
คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดบั 

4.7) ความรู้สึกของนกัศึกษา เม่ือรู้ว่า Ranking ไม่ใช่คะแนนดิบที่จะไดรั้บ แต่เป็นเพียงการประเมิน
คุณภาพการท างานของนกัศึกษาเท่านั้น ส่วนใหญ่รู้สึก ดี รู้สึกโอเคเพราะไดรู้้ว่าตวัเองพฒันามากนอ้ยเเค่ไหน เป็น
การประเมินท่ีวดัศกัยภาพของการวาดไดดี้ ไม่ไดอ้ะไร แต่ท าเพราะสนุกเพราะไดแ้ข่งขนักบัเพื่อนๆ รู้สึกว่าท าให้
ไม่ยึดติดกบัคะแนนว่าตอ้งไดเ้ท่าไร แต่จะรู้แข่งกบัตวัเองมากกว่า  

4.8) ความรู้สึกต่อการน า Ranking มาใชใ้นการเรียน เม่ือเทียบกบัการเรียนแบบส่งงานตามปกติ ผล
การประเมินอยูใ่น ระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 50.8 ระดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 44.6 และระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 4.6  

4.9) ข้อดีของการสอนโดยใช้ Ranking ผ่านการท าแบบสอบถามหลังการเรียนรู้ นักศึกษามี
ความเห็นว่า ไดพ้ฒันาตวัเองเพ่ิมขึ้น ท าให้ผูเ้รียนต่ืนตวัตลอดเวลา กา้วขา้มค าว่าท าไม่ได ้วดัศกัยภาพในการวาด 
ให้นกัศึกษามีก าลงัใจมากขึ้น ท าให้อยากท างานส่ง อยากรู้ว่าตวัเองจะไดอ้ยู่ตรงไหน ท าให้ผูเ้รียนมีแรงกระตุน้ 
แรงผลกัดนัในการพฒันาฝีมือ เพื่อให้ไดอ้ยู่ล  าดบัสูงๆ ท าให้รู้ระดบัของผลงานตวัเองว่าเราควรปรับปรุงตรงไหน
และพฒันาต่อไป และท าให้กระตืนรือร้นในการท างานมากขึ้น ไดรู้้ความสามารถของตวัเองว่างานไหนเหมาะกบั
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เรา อนัไหนควรพฒันาขึ้น ท างานละเอียดมากขึ้น มีแรงผลกัดนัตวัเองมากๆ และสนุกกบัการเรียนมากกว่าเรียน
ปกติ ตอ้งรักษาต าแหน่งตวัเอง ท าให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

4.10) ขอ้เสียของการสอนโดยใช ้Ranking นกัศึกษามีความเห็นว่า ท าให้รู้สึกผิดหวงัถา้ได ้RANK 
ต ่า ไม่ทราบคะแนนท่ีแน่นอน อาจจะมีการเปรียบเทียบกบัเพื่อน เขินอาย มีการแบ่งแยกชนชั้นในห้องเรียน อาจท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการกดดนัตวัเองขึ้น มีการแข่งขนักนั ท าให้เครียด ถา้ส าหรับคนท่ีไม่สนใจจริงๆกบัการเรียนแบบน้ีก็
จะไม่สามารถมองเห็นขอ้บ่งพ่องของตวัเองได ้มนัท าให้เราคาดหวงั คิดว่าเราท าดี แต่คะแนนไม่ไดดี้ อาจจะเป็น
เร่ืองของความรู้สึกของเด็กหลงัจากการประเมิน เม่ือตนเองถูกจดัอยู่ในอนัดบัทา้ยๆ แต่อาจารยจ์ะอธิบายและให้
ก าลงัใจเด็กเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 

4.11) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักศึกษา คือ การสอนท่ีดี ไม่ใช่แค่นักศึกษาได้
ความรู้แต่ตอ้งไดพ้ฒันาตวัเองขึ้นดว้ย และส่ิงท่ีจะสามารถบอกไดถึ้งการพฒันา มีหลายวิธี และ Rank เป็นตวัช่วย
ท่ีดีมาก นอกจากจะไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของตวัเอง ยงัไดพ้ฒันาให้ดีขึ้น คลา้ยจะเป็นการแข่งขนัแต่จริงๆ คือ
การท าให้ตวัเองมีความพยายามและตั้งใจให้ทุกๆ งานดีขึ้น ชอบ สนุกและเป็นประโยชน์มาก การท า Rank ท าให้
รู้สึกมีความกระตือรือร้นในการท างานทุกคร้ัง รู้สึกลุน้เเละสนุกในทุกๆ สัปดาห์ การจดัอนัดบัท าให้ไม่เบ่ือเวลา
เรียนเลย ถา้โรงเรียนมธัยมน านะบบน้ีไปใชก้บันอ้งๆ น่าจะท าให้การเรียนในห้องไม่น่าเบ่ือ 
 

7. สรุป 
 เม่ือผูเ้ขียนไดน้ าแนวคิดของการออกแบบ Game Based Learning ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ Active Learning 
ให้มีประสิทธิภาพมาใช้กบัการออกแบบการสอนในรายวิชาการวาดเส้น (วรัตต์ อินทสระ, 2562) ทั้งเร่ืองของ                   
1) Practice คือการแฝงแบบฝึกหดัต่างๆ โดยการสร้างโจทยแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมทางการวาด
เขียน ทกัษะ ทฤษฎี และงานลงมือท าในกิจกรรมต่างๆ 2) Learning by Doing ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง และ
มีความกระตือรือร้นพฒันาตนเองเพื่อให้ตนเองอยู่ใน Rank ท่ีดีกว่าเดิมอยู่เสมอ 3) Learning from Mistakes เม่ือ
สัปดาห์ใดท่ีผูเ้รียนเกิดความผิดพลาด Rank ตกจากสัปดาห์ก่อน นักศึกษาก็จะตั้งใจท าช้ินงานต่อให้ให้ดีย่ิงขึ้น                           
มีความรอบคอบในการท างานมากกว่าเดิม  4) Goal-Oriented Learning คือ แมผู้ส้อนจะก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในเกมว่าเป็นการหา 11 คนท่ีเก่งท่ีสุดในชั้นเรียน ก็จะมีนกัศึกษาบางกลุ่มท่ีมีความพยายามท าตามเป้าหมายน้ี และ
มีบางกลุ่มท่ีอาจเป็นเพียงแค่ท าเป้าหมายตามความสามารถของตนเองให้ดีท่ีสุด และ 5) Learning Point คือ เม่ือถึง
การสอบประมวลผลหรือการสอบปลายภาค นักศึกษาสามารถท่ีจะใช้ความสามารถท่ีตนเองพยายามท า Rank             
มาตลอด มาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง  

การประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบปลายภาค ผ่านบทละครเร่ือง แรงโลกีร์ (Desire under the Elms) 
ประพนัธ์โดย ยจีูน โอ'นีล พบว่า ผลงานของนกัศึกษามีลายเส้นท่ีละเอียดมากย่ิงขึ้น เขา้ใจกระบวนการวาดทั้งเร่ือง
สัดส่วน มิติ ความสมจริง รวมถึงแนวคิดในการออกแบบตวัละคร ฉาก และเคร่ืองแต่งกายไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือเทียบ
กบัช้ินงานในชั้นเรียนท่ีผา่นมา และจากผลการประเมินความพึงพอใจในชั้นเรียนในการออกแบบการสอนวิชาการ
วาดเส้นส าหรับงานออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดงดว้ยเกมมิฟิเคชนัคร้ังน้ี พบว่านกัศึกษามีความกระตือรือร้น และ
สนุกกบับรรยากาศในการเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุน้การเรียนรู้ของนกัศึกษาท าให้ประสิทธิภาพ
และพฒันาการช้ินงานของนักศึกษาดีขึ้นเป็นล าดบั จากคะแนนท่ีนักศึกษาไดรั้บในแต่ละสัปดาห์ ส่ิงท่ีผูเ้ขียน
สังเกตไดค้ือพฤติกรรมของนกัศึกษาในช่วงแรก อาจเกิดความไม่สนุก และไม่อยากมีส่วนร่วม เน่ืองจากอาจไม่
ถนัดการวาดรูป แต่เม่ือไดท้ราบรูปแบบในการท ากิจกรรมว่าไม่เก่ียวกบัคะแนนเก็บงานของตนเอง และตอ้ง
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พยายามท่ีจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงเพ่ือให้ไดช้ิ้นงานท่ีสบายขึ้น ก็จะเกิดการแข่งขนักบัตนเอง และพยายามในการท างาน
มากย่ิงขึ้น รวมถึงท าให้นักศึกษาหลายคนท่ีมักขาดเรียนบ่อย หรือท างานไม่ตามเวลา เร่ิมให้ความส าคญักบั          
การเรียน เร่ิมเขา้มาขอค าปรึกษาในการวาดให้ดีขึ้น เพ่ือให้ตนเองไม่อยูใ่น Rank ท่ีต  ่า รวมถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัของเพื่อน คนท่ีอยู่ใน Rank ท่ีต  ่า ก็จะขอค าปรึกษาเพื่อน Rank สูง ก็จะเป็นระบบของเพื่อนช่วยเพื่อน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 1) เม่ือมีการจดัล าดบั Rank อาจส่งผลกระทบสร้างแรงกดดนัและความรู้สึกกบันกัศึกษาท่ีไม่ถนัดดา้น
การวาดเส้นโดยตรง ผูส้อนจ าเป็นตอ้งส่ือสารรูปแบบและกระบวนการสร้างเง่ือนไขต่างๆ ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ  เม่ือ
นกัศึกษาเกิดความเครียด ตอ้งเขา้ช่วยเหลือ และอธิบายเหตุผลและแนวทางในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป  

2) การจดัล าดบั Rank ไม่ควรมีผลกบัคะแนนช้ินงานของนักศึกษาโดยตรง โดยคะแนนนั้นผูเ้ขียนจะ
พิจารณาถึงพฒันาการวาดรูปของแต่ละคน ความเขา้ใจ และความถูกตอ้ง ดงันั้น ท าให้นกัศึกษาหลายคนท่ีไม่ถนดั
วาดรูป ยงัมีโอกาสได้ Rank สูงเช่นเดียวกับคนท่ีวาดรูปเก่ง ให้ดูจากพฒันาการและความถูกต้องของช้ินงาน
มากกว่า  

3) ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กิจกรรมส าเร็จ ส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งแจง้เก่ียวกบั Rank ให้นกัศึกษาเขา้ใจ ว่าไม่ใช่
คะแนน เน่ืองจากนกัศึกษาจะเร่ิมรู้สึกทอ้ เม่ือตวัเองอยูใ่น Rank ท่ีต  ่าตลอด สาเหตุของการจดั Rank จริงๆ แลว้คือ
การแบ่งความสามารถของนกัศึกษา เพื่อท่ีครูจะไดท้ราบว่าตอ้งเพ่ิมและแกไ้ขขอ้บ่งพร่องของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
อยา่งไร การให้สิทธ์ิคนท่ีมี Rank สูงกว่า เป็นการให้นกัศึกษามีความพยายามเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ตนเองไดสิ้ทธ์ิและได้
งานท่ีสบายขึ้น ส่วนการเพ่ิมจ านวนช้ินงานหรือการใชเ้วลาการท างานมาเป็นเง่ือนไขนั้น ก็เพ่ือให้กบันกัศึกษาท่ีมี 
Rank ต  ่า ไดฝึ้กทกัษะเพ่ิมขึ้น เพราะตอ้งตั้งใจมากขึ้น ไดล้องวาดซ ้าๆ ให้ช านาญนั้นเอง 
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อทิธิพลของโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียกบัการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
SOCIAL MEDIA PROSUMER INFLUENCES TOWARD POLITICAL 

PARTICIPATION  
 

นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 
สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบนัน้ีส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เขา้มามีบทบาทต่อการสร้างแรงจูงใจในสังคมร่วมสมยัผ่าน
ส่ือการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ในโลกออนไลน์ ในกลุ่มผูรั้บสารน้ีมีส่ือบุคคลท่ีท า
หน้าท่ีเป็นทั้งผูบ้ริโภคข่าวสาร (Consumer) และผูผ้ลิตสาร (Prosducer) ท่ีเรียกว่า โปรซูเมอร์  (Prosumer) ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูรั้บสารเชิงรุก (Active Audiences) ท่ีท าหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในโลกออนไลน์และกลายเป็นผูน้ าทาง
ความคิด (Opinion Leader) ท่ีมีอิทธิพลต่อผูอ้ื่นในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(Online Platform) ต่างๆ จากทฤษฎีการส่ือสารแบบสองทอด (Two-step Flow Theory) ของ Lazarsfeld พบว่า                
การส่ือสารระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมากทั้งการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยโปรซูเมอร์ได้เขา้มาเติมเต็มช่องว่างทั้ง 3 ปัจจยัในแบบจ าลองเจตจ านงนิยมภาคพลเมือง (Civic 
Voluntarism Model) อนัน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ 1) แหล่งทรัพยากร (Resources) 2) ปัจจยัดา้น
จิตวิทยาในการเขา้ร่วม (Psychological Engagement) 3) ปัจจยัดา้นการสรรหาเครือข่าย (Recruitment Networks) 
ดว้ยเหตุน้ีโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียจึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างแรงกระตุน้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ยคุปัจจุบนั 

 

ค าส าคัญ:  โปรซูเมอร์, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ผูน้ าทางความคิด, ทฤษฎีการส่ือสารแบบสองทอด,  
 โซเชียลมีเดีย. 

 

ABSTRACT 
 In this present day of contemporary society, social media has contributed a significant role in persuading 
process through interpersonal communication via online platform.  Among social media consumers, there is a 
media person who rises up from active audience and played both part of being a consumer and a producer called 
Prosumer.  Prosumer gradually steps up to become an opinion leader (OL)  who has an influence on political 
participation through various online and offline activities.  The conclusion from Lazarsfled’s Two- step Flow 
theory can be inferred that interpersonal communication has major impact on both online and offline political 
participation by full- filling the gap of Civic Voluntarism Model which consists of 3 elements those lead to 
Political Participation: 1) Resources 2) Psychological Engagement 3) Recruitment Network. Therefore, Prosumer 
in Social Media has played an important part of creating a wave of political participation nowaday. 
 

Keywords: Prosumer, Political Participation, Opinion Leader, Two-step Flow theory, Social Media. 
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1. บทน า 
การเติบโตของส่ืออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในยุคสังคมร่วมสมยัน้ีท าให้เกิดการแบ่งกลุ่มผูใ้ชง้าน

ออกเป็นกลุ่มยอ่ยต่างๆ อาทิ ผูรั้บสารท่ีมีความกระตือรือร้นต่อข่าวสารทางการเมือง (Active Audiences)  และผูรั้บ
สารแบบตั้งรับ (Passive Audiences) (Prior, 2007) กลุ่มคนท่ีมีความต่ืนตวัต่อข่าวสารทางการเมืองในเชิงรุกเหล่าน้ี
เร่ิมทวีความส าคญัต่อกลุ่มผูใ้ชง้านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) โดยการยกระดบัจากผูรั้บข่าวสารเป็น
ผูใ้ห้ค  าแนะน าข่าวสาร ขอ้มูลทางการเมืองและน าเสนอมุมมองความคิดเห็นของตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมและองค์
ความรู้ของพวกเขากลายมาเป็นกระแสของขอ้มูลข่าวสารท่ีไหลเวียนอยูใ่นส่ือ (Bode, 2015) กลายเป็นผูมี้อิทธิพล
ต่อกลุ่มคนอื่นๆหรือท่ีเรียกว่า “ผูน้ าทางความคิด” หรือ Opinion Leader (OL) คือ ผูท่ี้สามารถสร้างอิทธิพลใน                       
การชักจูงให้คนตั้งค  าถามเก่ียวกับประเด็นต่างๆท่ีตนน าเสนอทั้งในบริบทออฟไลน์ (Thorson, 2014) และ
ออนไลน์ (Weeks, Ardevol-Abreu และ Zuniga, 2015) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกโซเชียลมีเดียซ่ึงผูรั้บสารมีความ
กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลท่ีเป็นกระแสนิยม ข่าวสารทางการเมือง ความรู้ และพึ่งพาความคิดเห็นจากผูอ้ื่น
ในเครือข่ายเพื่อจดัวางพฤติกรรมและมุมมองของตนเอง (Bode, 2015; Bond และคณะ, 2012)   

ในกลุ่มผูใ้ชง้านในโซเชียลมีเดียน้ีมีกลุ่มผูรั้บสารท่ีคุณมีลกัษณะพิเศษท่ีเรียกว่า โปรซูเมอร์ (Prosumer) 
น้ีมีลกัษณะของเป็นทั้งผูรั้บสาร (Consumers) และผูผ้ลิตสาร (Producers) (Ritzer, Dean & Jurgenson, 2012) ท่ีมี
ส่วนร่วมในพฤติกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดียอยู่ในระดบัสูงและกลายเป็นผูน้ าทางความคิดในเร่ืองต่างๆรวมไปถึง
ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเมือง ซ่ึงตามความคิดของ Lazarsfeld และคณะ (1944) จากทฤษฎีการส่ือสาร Two-step 
Flow ไดใ้ห้ความหมายของผูน้ าทางความคิดว่า คือตวัแทนของปัจเจกท่ีบริโภคขอ้มูลข่าวสารและแบ่งปันให้กบั
ผูอ้ื่น ส่วนKatz และ Lazarfeld (1955) กล่าวว่าผูน้ าทางความคิด คือผูท่ี้ท  าให้เกิดการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร 
ดงันั้นโปรซูเมอร์จึงท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูน้ าทางความคิดในบริบทของยคุออนไลน์น้ี ซ่ึงเกิดกลุ่มผูรั้บสารท่ี
ท าหนา้ท่ีผลิตขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบของตนเองและเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย โดยขอ้มูลข่าวสารหรือความคิดท่ี
ถูกน าเสนอโดยโปรซูเมอร์เหล่าน้ีไดถู้กบริโภคต่อเป็นทอดไปยงักลุ่มผูรั้บสารท่ีมีความกระตือรือร้นในการแสวงหา 
ข่าวสารน้อยกว่าหรือกลุ่มผูรั้บสารแบบตั้งรับและมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มคน
เหล่านั้น ซ่ึงโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามบริบทของช่องทางการส่ือสาร เช่น 
Youtuber คือ โปรซูเมอร์ ทางช่อง Youtube, Blogger  คือ โปรซูเมอร์ ทาง Blog, ดาว Tik-Tok คือ โปรซูเมอร์ ทาง
แอปพลิเคชนั (Application) Tik-Tok เป็นตน้  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นอาจเกิดขึ้นไดท้ั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Barnes และคณะ, 
1979) หรืออาจแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์(Online Political Participation) และออฟไลน์ 
(Offline Political Participation)  (Gil de Zúñiga, Jung และ Valenzuela, 2012)  ซ่ึง  Calenda และ Meijer (2009) 
กล่าวว่าการมีส่วนร่วมทางออนไลน์นั้นจะสะทอ้นการมีส่วนร่วมทางออฟไลน์เช่นกนั ดงันั้นอิทธิพลของโปรซุเอร์
ทางโซเชียลมีเดียก็จะส่งผลต่อการมีส่วนรวมทางการเมืองทั้งทางออนไลน์ เช่น เม่ือผูน้ าทางความคิดในโซเชียล
มีเดียมีการโพสลงในเพจเฟสบุค้เพื่อขอรับบริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือการทวีตการขอรายช่ือ
ลงนามเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ทางการเมืองต่างๆ และอาจน าไปสู่กิจกรรมทางการเมืองแบบออฟไลน์ เช่น          
การเขา้ร่วมชุมนุม, การเคล่ือนไหวทางการเมือง, การเดินขบวนประทว้ง เป็นตน้ แต่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั 3 ประการ ซ่ึง Verba, Schozman, Brady และ Nie (1993) ไดอ้ธิบายเอาไวว่้ามีปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงัแบบจ าลองเจตจ านงนิยมภาคพลเรือน (Civic Voluntarism Model)         
ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จะพบว่าโปรซูเมอร์มีบทบาทสนบัสนุนปัจจยัทั้ง 3 ประการน้ี 
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บทความน้ีจึงเป็นการน าโมเดลการส่ือสารแบบสองทอดจากทฤษฎี Two-step Flow มาอธิบายในส่วน
ของอิทธิพลของการไหลเวียนเปล่ียนถ่ายการส่ือสาร (Flow of Communication) ระหว่างผูน้ าทางความคิดใน
โซเชียลมีเดียท่ีเรียกว่า โปรซูเมอร์ ในการเติมเต็มช่องว่างของปัจจัยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง 3 
องคป์ระกอบจากแบบจ าลองเจตจ านงนิยมภาคพลเรือน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรซูเมอร์ในโลกโซเชียลมีเดียกบัการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
แบบจ าลองเจตจ านงนิยมภาคพลเรือน 
 

3. ผู้น าทางความคิดในโซเชียลมีเดียกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 Baruah (2012)  กล่าวว่า โซเชียลมีเดียคือการใช ้เครือข่าย Web-based และเทคโนโลยีไร้สายท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีได้ในการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบกัน ซ่ึงปรากฏในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนิตยสาร, Internet 
Forum, Weblogs, Social Bogs, Microblogging, Wikis, Podcasts,  รูปถ่าย, คลิปวีดีโอ จุดเด่นของส่ือประเภทน้ีก็
คือการเผยแพร่และแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารกนัในกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดกนั วยัรุ่น
จ านวนมากนิยมใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆรอบตวัท่ีรวดเร็วและมีความเป็นปัจจุบนัสมยั รวมถึงเพื่อ
การสร้างสรรคเ์น้ือหา (Content Creator) และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัไดอ้ย่างฉับพลนัทนัที 
พฒันาการในการสร้างการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นหลากหลายรูปแบบของโซเชียลมีเดียนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
เป็นต้นว่า ในรูปแบบของ เครือข่ายโซเชียล เช่น MySpace (2003), LinkedIn (2003), Facebook (2004) และ 
Twitter (2006) หรือในรูปแบบ Blog ต่างๆ อาทิ BlogSpot.com, Wordpress.com, Blogger.com ซ่ึงรูปแบบท่ี
แตกต่างของโซเชียลมีเดียนั้นมีวิธีสร้างการมีกลยุทธ์ในการส่วนร่วมทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงัท่ี Makela (2019) 
ไดก้ล่าวถึงโซเชียลมีเดียท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัว่า 
 Facebook มีเป้าหมายในเป็นจุดเช่ือมโยงการติดต่อระหว่างเพื่อน ครอบครัว และชุมชนต่างๆ จุดเด่นคือ
โดยผูท่ี้เขา้ร่วมนั้นจะตอ้งมีตวัตนเป็นมนุษยจ์ริงๆ (Real People) และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นมีไดห้ลากหลายวิธี
เช่น การพิมพข์อ้ความ โพสรูปภาพ คลิปวีดีโอ บทความ เพจ การไลฟ์สด เป็นตน้  
 Instagram มีวตัถุประสงค์ในการแบ่งปันรูปภาพและคลิปวีดีโอในคนท่ีมีจุดร่วมความสนใจเดียวกัน 
จุดเด่นคือ การส่ือสารโดยการเล่าเ ร่ืองท่ีมีภาพประกอบ และการค้นหาบุคคลท่ีมีความสนใจเดียวกัน                            
การปฏิสัมพนัธ์ผา่น IG นั้นไดแ้ก่ การโพสภาพและคลิป การตกแต่งภาพดว้ยเทคนิคพิเศษ การไลฟ์สด เป็นตน้ 
 Twitter เป็นช่องทางในการแชร์ข้อความเพ่ือเช่ือมโยงบุคคลรอบๆตัวกับเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในสังคม                   
มีจุดเด่น คือ การติดตามหรือ Retweet ขอ้ความต่อกนันั้น ผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นเพ่ือนกนัแต่หมายถึงมีความเก่ียวขอ้ง
หรือมีความสนใจในส่ิงเดียวกนั และขอ้ความข่าวสารนั้นมีความเป็นปัจจุบนัสมยัมาก  

การส่ือสารแบบออนไลน์น้ีมีศกัยภาพในการเพ่ิมความระแวดระวงัต่อการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
และน าเสนอโอกาสในการติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนเสมือนจริง ซ่ึงการมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์นั้นจะน ามา
สู่การมีส่วนร่วมในโลกออฟไลน์เช่นกนั Boyd และ Ellison, (2008) พบว่าโซเชียลมีเดียนั้นมีทั้งอิทธิพลเชิงบวก
และเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มวยัรุ่น เช่น สามารถใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อสนบัสนุนให้กลุ่มวยัรุ่น
มาใชสิ้ทธ์ิใชเ้สียงในการลงคะแนนเลือกตั้ง หรืออาจใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือเพ่ือปลุกป่ันให้กลุ่มวยัรุ่นก่อ
ความรุนแรงต่อกิจกรรมทางการเมือง ในสหรัฐอเมริกานั้นการใชง้านของโซเชียลมีเดียถือเป็นการแสดงจุดยืนทาง
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การเมืองอย่างหน่ึงและกระตุน้ให้ผูอ้ื่นมีการแสดงออกทางการเมือง 39% ของผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียไดแ้สดงออก
ถึงอุดมการณ์ท่ีมีต่อพรรค Democrats (PEW, 2012) บทบาทของโซเชียลมีเดียในสังคมอเมริกนัจึงเป็นการแสดง
ตวัตนทางการเมืองซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนทุกเพศทุกวยั 

การแสดงออกทางการเมืองนั้นนอกเหนือจากจะมาจากการเสพข่าวสารจากส่ือมวลชนแลว้ ยงัมีอีกปัจจยั
ท่ีเขา้มามีอิทธิพลไม่แพก้ารเปิดรับข่าวสารจากส่ือ นัน่คือ อิทธิพลจากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของ “ผูน้ าทางความคิด” (Opinion Leader) ซ่ึงเป็นลกัษณะของคนท่ีมีภาวะ
ความเป็นผูน้ าท่ีสามารถรวบรวมกลุ่มคนให้เขา้มาสนใจหรือพบปะพูดคุย ปฏิสัมพนัธ์กนัได ้(Opinion Leader 
Traits) Katz และ Lazarfeld (1955) พบว่า ผูน้ าทางความคิดจะมีความสัมพนัธ์แบบรับ-ส่ง (Give and Take) ใน
ระดบัชีวิตประจ าวนักบับุคคลอื่นๆ เป็นตน้ว่า อาจเป็นกลุ่มเพื่อนสนิท, ญาติพี่น้อง หรือ ดารานักแสดงท่ีเราช่ืน
ชอบและติดตามผลงานอยู่เป็นประจ า การเป็นผูน้ าทางความคิดนั้นจึงเป็นการประกอบสร้างทางสังคมจาก
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล หรืออาจกล่าวไดว่้า ผูน้ าทางความคิดคือ  1) ผูท่ี้ให้มุมมองส่วนตวักบัคุณค่าของเร่ือง
ต่างๆ เช่น แสดงจุดยืนทางการเมืองว่าไม่สนบัสนุนการใชค้วามรุนแรง หรือแสดงออกว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อสถานการณ์ทางการเมือง 2) มีความคุน้เคยกบัประเด็นต่างๆท่ีหยิบยกเอามากล่าวถึง เช่น เป็นผูท่ี้เขา้ร่วมใน
กิจกรรมทางการเมือง มีประสบการณ์โดยตรงในการเขา้ไปสังเกตการณ์ในการชุมนุม หรือเป็นแกนน าในการ
ประทว้ง หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 3) มีต าแหน่งเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายทางสังคม เป็นตน้ว่า            
มีผูติ้ดตามในส่ือโซเชียลมีเดียจ านวนมาก หรือคนรีทวีตขอ้ความต่อกนัไปเป็นจ านวนมาก ท าให้ขอ้มูลข่าวสาร 
ความคิดเห็นท่ีเกิดจากผูใ้ชส่ื้อโซเชียลมีเดียนั้น ถูกยกระดบัขึ้นเป็นขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจ
ของผูอ่ื้น ซ่ึงอาจน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทางออนไลน์ ไดแ้ก่ การกดไลค์          
กดแชร์ หรือแสดงความคิดเห็น ทางออฟไลน์ ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมการชุมนุมในสถานท่ีต่างๆดงัท่ีไดมี้การโพสเชิญ
ชวน เป็นตน้ 

จากแนวความคิดน้ี Choi (2014) น าเร่ืองผูน้ าทางความคิดจากโมเดลการส่ือสารแบบ Two-step Flow มา
ใช้ในการศึกษาในทวิตเตอร์และพบว่าพลวตัในโลกสาธารณะนั้นการส่ือสารแบบสองทอดของ Lazarsfeld 
สามารถน ามาใช้อธิบายในบริบทของพ้ืนท่ีการส่ือสารแบบออนไลน์ไดเ้ป็นอย่างดี และต่อมา Weeks, Ardevol-
Abreu และ Zuniga (2015) ไดน้ าคุณลกัษณะของความเป็นผูน้ าทางความคิดมาใชใ้นการศึกษาการสร้างจูงใจให้
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Persuasion) ผา่นช่องทางของส่ือโซเชียลมีเดียและพบว่า มีลกัษณะของผูรั้บ
สารท่ีกลายเป็น Prosumer คือเป็นทั้งผูบ้ริโภคส่ือ(Consume) ผลิตส่ือ (Produce) แลว้ยงัเป็นผูแ้พร่กระจายขอ้มูล
ข่าวสาร (Distribute) ไปยงัผูอ่ื้นอีกดว้ย ในกลุ่มน้ีจะมีบางส่วนท่ีเรียกตนว่าเป็น “ผูน้ าทางความคิด” ซ่ึงมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างจากกลุ่มท่ีเป็นผูรั้บสารทัว่ไป โดยกลุ่มคนท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดนั้นนอกจาก
จะรับบทบาทส าคญัในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารอื่นๆแลว้ ยงัเป็นแนบเอาอิทธิพลทางการเมืองไปสู่กลุ่มคนท่ีได้
พบปะพูดคุยผา่นแพลตฟอร์มต่างๆ ซ่ึงการเป็นผูน้ าทางความคิดนั้นถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการชกัจูงให้ไปเลือกตั้ง
หรือเปล่ียนใจจากผูส้มัครรับเลือกตั้งท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่แรก จากการศึกษาเร่ือง Prosumer ของ Weeks, Ardevol-
Abreu และ Zuniga, (2015) พบว่า Prosumer ท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจทางการเมืองต่อ
ผูอ้ื่นไดด้งัภาพ 
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ภาพที่ 1 Indirect Effect of Prosumers on frequency of Persuading others 
ท่ีมา: Weeks และคณะ (2015)  

  
จากภาพน้ีเราสามารถอธิบายให้เห็นได้ว่า Prosumer และโปรซูเมอร์ท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดสร้าง

ผลกระทบทางออ้มในการชกัจูงผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีนยัยะส าคญัท่ี .001 ดงันั้นหากกลุ่มคนท่ีเป็นโปรซูเมอร์เหล่าน้ีจึงท า
หนา้ท่ีในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองก็อาจน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆได้ 
 “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” นั้ นเป็นทักษะส่วนบุคคลและถือเป็นหน้าท่ีพลเมืองอย่างหน่ึง                                                  
เป็นการกระท าของปัจเจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งแบบสมัครใจและไม่สมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง (Verba & Nia 1972) โดย Barnes และคณะ (1979) มีการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมทาง     
การเมืองออกเป็น 1) แบบเป็นทางการ (Conventional) 2) แบบไม่เป็นทางการ (Non-Conventionnal) ซ่ึงไม่เป็นท่ี
นิยมนกัในปัจจุบนั ในอีกมิติหน่ึงของการแบ่งประเภทการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีนิยมในปัจจุบนันั้น จ าแนก
ออกเป็น 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์ (Online political Participation)  อาทิเช่น การเขียนอีเมลลห์รือ
ส่งขอ้ความถึงนกัการเมืองหรือพรรคการเมือง การส่งขอ้ความถึงบรรณาธิการหนงัสือในประเด็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเมือง การอาสาเขา้ร่วมในการรณรงคต์่างๆทางการเมือง เป็นตน้ (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองออฟไลน์ 
(Offline political Participation) เป็นตน้ว่า การเขา้ร่วมประชาพิจารณ์ การโทรหรือส่งจดหมายไปยงัสายตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมือง พูดคุยกบันกัการเมือง สวมตราสัญลกัษณ์ของพรรคการเมือง เช่น เขม็กลดั หมวก หรือ
เส้ือ เข้าร่วมการประท้วงหรือการชุมนุมทางการเมือง เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมือง หรือกลุ่มท่ีมีความสนใจ
เ ก่ียวข้องกับการเมือง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง  เ ป็นต้น (Gil de Zúñiga, Jung และ Valenzuela, 2012)                         
ส่วน Jones-Correa และ Leil (2001) แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็นสองประเภทคือ 1) การมีส่วนร่วมท่ี
เก่ียวกบัการลงคะแนนเสียง (Electoral Participation) เช่น การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง, การลงนามถอดถอนสมาชิกสภา 
และ 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีไม่เก่ียวกบัการลงคะแนนเสียง (Non-electoral Participation) เช่น การบริจาค
เงินให้กบัพรรคการเมือง การท าจิตอาสาเขา้ร่วมรณรงคท์างการเมือง เป็นตน้  
 

4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
นอกเหนือจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจาก Prosumer หรือผูน้ าทางความคิดทางโซเชียลมีแลว้

Verba, Schozman, Brady และ Nie (1993) ไดค้ิดคน้แบบจ าลองเจตจ านงนิยมภาคพลเมือง (Civic Voluntarism 
Model) ซ่ึงอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดงัภาพ 
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ภาพที่ 2 Civic Voluntarism Model 
ท่ีมา: Verba, Schozman, Brady และ Nie (1993) 

 
จากแบบจ าลองน้ีน้ีอธิบายว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบดว้ย  
1) แหล่งทรัพยากร (Resources) ไดแ้ก่ เวลา (Time) ทุนทรัพย ์(Money) และทกัษะของพลเมือง (Civic 

Skills) การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องอาศยัแหล่งทรัพยากรทั้ง 3 ด้านน้ี เช่น การชุมนุมเพื่อประท้วงหรือ            
การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธ์ิอาจกระท าการได้ยากส าหรับประชากรในกลุ่มวยัท างาน กลุ่มผูมี้รายได้ต ่า               
มีสถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคือง หรือมีระดบัการศึกษาไม่สูงมาก เพราะมีขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีตอ้งท างานจนัทร์-ศุกร์ 
ตั้งแต่เชา้จรดเยน็ จึงไม่สามารถสละเวลามาเขา้ร่วมการชุมนุมไดเ้ป็นเวลานาน และไม่มีเวลาในการเสพข่าวสาร
ทางการเมืองไดต้ลอดเวลาจึงอาจขาดขอ้มูลข่าวสารในการสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงโปรซูเมอร์ได้
เขา้มาท าหน้าท่ีในการเป็นส่ือบุคคลท่ีกระจายข่าวสารทางการเมืองโดยอาศยัความไวเ้น้ือเช่ือใจจากกลุ่มคนท่ี
ติดตามตนเองทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแรงกระตุน้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เราจึงไดเ้ห็นปรากฎการณ์           
การชุมนุมแบบแฟลชม็อบ (Flashmob) ในหลายพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเกิดจากการกระจาย
ข่าวสารของโปรซูเมอร์ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆและสร้างให้เกิดพลงัของมวลประชาชนในการเรียกร้อง
สิทธ์ิ โดยพยายามลดขอ้จ ากดัดา้นแหล่งทรัพยากรเพื่อให้คนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองไดม้ากขึ้น            
เป็นตน้ว่า การนดัชุมนุมในช่วงเยน็และค ่าซ่ึงเป็นเวลาหลงัเลิกงาน, การชุมนุมท่ีไม่ไดยื้ดเย้ือขา้มวนัติดต่อกนัเป็น
ระยะเวลานานท าให้กลุ่มคนท่ีหาเช้ากินค ่าและกลุ่มวยัท างานสามารถเขา้ร่วมไดส้ะดวกมากขึ้น, การชุมนุมท่ีมี 
การกระจายจุดการรวมตัวไปยงัพ้ืนท่ีท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าและขนส่งมวลชน รวมไปถึง            
การกระจายจุดชุมนุมไปยงัพ้ืนท่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมืองต่างๆ เช่น อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย, อนุสาวรียช์ัย
สมรภูมิ, วงเวียนบางเขน (อนุสาวรียบ์างเขน) เป็นตน้  

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออฟไลน์แลว้ ส าหรับประชาชนท่ีมีทกัษะในการเขา้ถึง
เทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารจากออนไลน์ก็สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองทางโซเชียลมีเดียต่างๆ  ได ้เช่น การรับ
บริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองทางออนไลน์ , การโพสรูปภาพหรือข้อความแสดงจุดยืนทางการเมือง                     
ส่วนประชาชนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีไดด้ว้ยขอ้จ ากดัทางทกัษะพลเมืองต่างๆ เช่น ระดบัการศึกษา ความรู้ 
รายได ้ก็สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆได ้เช่น การติดโปสเตอร์สนบัสนุนทางการเมืองท่ีหน้า
บ้าน, การสวมเส้ือเพ่ือแสดงจุดยืนทางการเมือง ซ่ึงอาจจะใช้แหล่งทรัพยากรน้อยกว่าการไปร่วมชุมนุม                      
การเดินขบวน หรือการเขา้ร่วมกลุ่มต่อตา้นทางการเมืองต่างๆ 
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 2) ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการเข้าร่วม (Psychological Engagement) ได้แก่ ความสนใจในการเมือง 
(Political Interest) , ความศรัทธาต่อระบบการเ มือง  (Political Efficacy) , ความรู้ด้านการเ มือง  (Political 
Information/Knowledge), ความเป็นพรรคพวก (Partisanship), อิทธิพลจากครอบครัว (Family Influences) และ
การอบรมบ่มเพาะจากระบบการศึกษา (Nursing Education Influences) เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจยัดา้นจิตวิทยาในการเขา้
ร่วมเหล่าน้ี โปรซูเมอร์ทางโซเชียลมีเดียท าหน้าเขา้มาเติมเต็มช่องว่างท่ีขาดหายไปในหลายรูปแบบ เป็นตน้ว่า 
หากความสนใจในการเมือง (Political Interest) อยู่ในระดบัต ่า ผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียก็จะมีแนวโน้มในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองต ่า (Bode, 2015) ดงันั้น หากโปรซูเมอร์ท่ีเราใกลชิ้ดติดตามในโซเชียลมีเดียมีการโพสข่าวสาร
ทางการเมืองในประเด็นต่างๆ ก็สามารถดึงความสนใจของเราให้เขา้ไปคน้หาขอ้มูลทางการเมืองมากขึ้นซ่ึง
นอกจากจะกระตุน้ความสนใจทางการเมืองของเราแล้ว ยงัส่งผลต่อระบบอลักอริท่ึม (Algorithm) และระบบ
ค้นหา (Search Engine) ท าให้เม่ือเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียเหล่านั้น เราก็จะพบข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบั
การเมืองมากขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงก็จะเป็นการสร้างช่องทางการเปิดรับให้เกิดองคค์วามรู้ทางการเมืองท่ีมากขึ้น หรือใน
บางกรณีกลุ่มผูน้ าทางความคิดทางโซเชียลมีเดียอาจเป็นผูน้ าเสนอองคค์วามรู้ทางการเมืองจากมุมมองของเขาเอง
และเม่ือเราไดเ้สพข่าวสารเหล่านั้นบ่อยคร้ังก็จะเกิดความเช่ือถือศรัทธาต่อระบบการเมืองในรูปแบบเดียวกนักบั
ผูน้ าทางความคิดหรือโปรซูเมอร์ท่ีเราติดตาม 

นอกเหนือจากโปรซูเมอร์ท่ีเป็นบุคคลสาธารณะท่ีเราใกลชิ้ดติดตามแลว้ โปรซูเมอร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองยงัรวมไปถึงครอบครัว เครือญาติ เพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงาน ตามทฤษฎีการส่ือสารแบบ
สองทอดนั้น กล่าวว่าการท่ีเราเปิดรับขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองจากคนท่ีเราเช่ือถือไวใ้จมีผลต่อทศันคติ ความคิด 
พฤติกรรมของเรามากกว่าการเปิดรับจากส่ือมวลชน หรืออาจกล่าวไดว่้าขอ้มูลข่าวสารท่ีเราไดรั้บส่ือบุคคลท่ีเราไว้
เน้ือเช่ือใจนั้นจะส่งผลต่อเรามากกว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีมาจากส่ือสาธารณะ ซ่ึงแมว่้าจะเป็นส่ือท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง
อยา่งข่าวทางหนงัสือพิมพห์รือโทรทศัน์ แต่จากทฤษฎีน้ีพบว่าผูค้นมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือขา่วสารจากคนท่ีตวัเองรู้สึก
สนิทสนมและไวใ้จมากกว่า ดงันั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจึงไดรั้บอิทธิพลจากการส่ือสารระหว่างบุคคล
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงครอบครัวและสถาบนัการศึกษาถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นจิตวิทยาในการปลูกฝังการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

3) ปัจจยัดา้นการสรรหาเครือข่าย (Recruitment Network) ในระบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอดีต
นั้นการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอาจมีข้อจ ากัดจากปัจจัยท่ีได้กล่าวมาแล้ว แต่ในยุคปัจจุบันการสรรหา
เครือข่ายสามารถเกิดขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการเขา้ถึงมากขึ้นจากการคน้หาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ดงันั้นการคน้หาเครือข่ายทางการเมืองในปัจจุบนัจึงง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะพรรคการเมืองหรือกลุ่มแนวคิดทาง
การเมืองต่างๆมกัจะมีช่องทางออนไลน์เพื่อใช้ติดต่อและประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มผูติ้ดตาม (Followers) เป็นตน้ว่า 
การมี Facebook Fan Page ของพรรคการเมืองต่างๆ หรือการท่ีนกัการเมืองแต่ละคนมี Instagram เป็นของตนเอง
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทางการเมือง โดยโปรซูเมอร์นั้นไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูก่้อตั้งเครือข่ายทางการเมืองแต่อาจเป็น        
ผูท่ี้เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัเครือข่ายทางการเมืองต่างๆ เช่น การแชร์ข่าวสารจากเพจท่ีแสดงจุดยืนทางการเมือง
ของนักศึกษาในสถาบันต่างๆ , การรีทวีตข้อความท่ีเก่ียวข้องกับการนัดหมายในการชุมนุม , การไลฟ์สด                          
การเคล่ือนไหวทางการเมือง เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือมีโปรซูเมอร์เขา้มากระตุน้ก็ท าให้เกิดการแพร่กระจายของขอ้มูล
ข่าวสารทางการเมืองท่ีรวดเร็วและเขา้ถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น ท าให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมืองของผูค้นทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1127 

5. สรุป 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นบทบาทหน้าท่ีอย่างหน่ึงของพลเมืองซ่ึงนอกเหนือจากอิทธิพลของ
ส่ือกระแสหลกัในการรณรงคใ์ห้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแลว้ การส่ือสารระหว่างบุคคลในโซเชียลมีเดีย
ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทรงอิทธิพลอยา่งมากในยคุปัจจบุนั โปรซูเมอร์ คือส่ือบุคคลท่ีมีบทบาทเป็นผูน้ าทางความคดิ 
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กบักลุ่มคนท่ีใกลชิ้ดติดตาม  
โดยโปรซูเมอร์นอกจากจะเป็นบุคคลสาธารณะท่ีมีช่ือเสียง มีผูติ้ดตามจ านวนมากผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
แลว้ ยงัรวมไปถึงคนในครอบครัว เครือญาติและบุคคลแวดลอ้มในโซเชียลมีเดียท่ีเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสารทางการ
เมืองและส่งผลต่อความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของเรา โดยการสร้างแรงกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) แหล่งทรัพยากร 2) ปัจจยัดา้นจิตวิทยาในการเขา้ร่วม 3) ปัจจยัดา้น
การสรรหาเครือข่าย ซ่ึงโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียไดเ้ขา้มาเป็นสะพานเช่ือมโยงและผลกัดนัให้เกิดการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยการเติมเตม็องคป์ระกอบต่างในฐานะ การเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือ การเพ่ิมระดบั
ความสนใจทางการเมือง การเป็นสะพานเช่ือมโยงเครือข่ายทางการเมืองต่างๆ เป็นตน้ 

ในสังคมประชาธิปไตยนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นการแสดงออกถึงสิทธ์ิ เสรีภาพและพลงั
ของปัจเจกชนท่ีสามารถพึงกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของการเคารพกฎหมายและความสงบสุขของบา้นเมืองไม่ว่า
จะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ดังนั้นโปรซูเมอร์หรือผูน้ าทางความคิดในโซเชียลมีเดียท่ีดีนั้นควรสร้าง
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีจะน าไปสู่การสร้างความกา้วหน้าและพฒันาประเทศไปร่วมกนัอย่าง
สันติวิธี 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 บทความวิชาการน้ีเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของโปรซูเมอร์โดยยงัมิไดมี้การอา้งอิงบริบทจากวฒันธรรม
การเมืองการปกครองของประเทศใดประเทศหน่ึง แต่เป็นเพียงการกล่าวถึงภาพรวมโดยทัว่ไปของโปรซูเมอร์             
ซ่ึงหากมีการน าไปท าเป็นงานวิจยัควรจะมีการเจาะลึกลกัษณะของอิทธิพลจากโปรซูเมอร์ในแต่ละประเภทและ 
ในบริบทของสังคมวฒันธรรมท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีสามารถเขา้ใจอิทธิพลของส่ือบุคคล
ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละรูปแบบ 
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ปริมณฑล”  ผูวิ้จัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์  1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  2.) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จ าแนกตามเพศ   3.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา จ านวน 420 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา จากค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไคสแควร์  ค่าสถิติ t-test และวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก การใชง้านเฟซบุ๊กโดยใช้
ทุกวนั  และระยะเวลาการใช้งานเฟซบุ๊กในแต่ละคร้ัง น้อยกว่า 30 นาทีต่อคร้ัง ระดบัความคิดเห็นลกัษณะประเภท
ของเน้ือหาข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กเก่ียวกบัขายสินคา้และบริการ อยู่ในระดบับ่อยมาก การเปิดรับข่าวสารจากส่ือ            
เฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถติดตามสถานการณ์ประจ าวนั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นเก่ียวกบั                   
การรู้เท่าทนัส่ือ สามารถแยกแยะบทความหรือขอ้มูลข่าวสารในเฟซบุ๊กไดว่้าขอ้มูลส่วนไหนเป็นขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้คิดเห็น   มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก การวิเคราะห์ขอ้มูล  ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์               
เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกนั ผลศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่า t - test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม พบว่าวยัรุ่นท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น                 
ไม่แตกต่างกนั  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสาร  ส่ือออนไลน์  เฟซบุ๊ก 
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ABSTRACT 
 Research "Behavior on exposure to Facebook fans of the teen in the Bangkok Metropolitan area"                                             
The researcher used survey method (Survey Research) with the objectives  1) to study the behavior of news 
exposure of using online social network in Facebook  2) to study the relationship of information exposure 
behavior using Facebook social network classified by gender  3) to study the comparison of news exposure 
behavior using Facebook social network by gender, age, level Questionnaire is a tool for data collection.                        
The sample consisted of 420 people. The data was analyzed using descriptive statistics from statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation. Chi-square, t-test, and multiple regression 

The research results were found that The respondents were more female than males. For education level, 
it was found that the respondents had a high school education. Have behavior of exposure to Facebook media 
Using Facebook by using every day And the duration of using Facebook at each time is less than 30 minutes per 
time. Level of opinion, type of content, news from Facebook media about selling products and services. Is on the 
scale very often Exposure to news from the Facebook media for the benefit of being able to monitor the daily 
situation At the highest level Comments on media literacy Able to distinguish articles or news information in 
Facebook that part of the information is fact Or comments There is a high average. Data analysis The relationship 
between sexes and adolescents' exposure to news on social networks, Facebook. In Bangkok and its vicinity It 
was found that adolescents in Bangkok and metropolitan areas had different sexes. There is no different in the 
news exposure behavior of using social networks, Facebook. The results of a comparative study of news exposure 
behavior classified by gender The statistics were analyzed by t-test to compare the differences in two groups of 
cases. There was no different level of opinion. 

Keywords: media exposure behavior, online media , Facebook 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 โลกออนไลน์โลกแห่งเทคโนโลยีความกา้วหน้าของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี                
การส่ือสารก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ทางสังคมคือ เครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้จกักนัแพร่หลายว่า“สังคมออนไลน์”                  
(Social Network) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงก็คือ คนทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ
และศาสนา ทุกระดบัการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทัว่โลกเป็นผูส่ื้อสารหรือเขียนเล่าเน้ือหา
เร่ืองราวประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและท าขึ้นเองหรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว้น ามา
แบ่งปันให้กบัผูอ้ื่นท่ีอยู่ในเครือของตนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่าย
สังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลน์
หลากหลายประเภท  

การติดต่อสารไดร้วดเร็วกวา้งไกลทัว่โลก โซเชียลมีเดียในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะได้
แรงหนุนมาจาก “สมาร์ทโฟน” ท่ีปัจจุบนัมีการวางจ าหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นราคาไม่แพงออกมาขายอย่างมากมาย
หลากรุ่น หลายแบรนด์ ท าให้ประชาชนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และสะดวกขึ้น                  
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสมาร์ทโฟน และผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต-สมาร์ทโฟน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผูใ้ชง้าน โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก (Social Media Facebook) ไดรั้บความนิยมกนัมากในหมู่วยัรุ่น และบุคคลท่ี
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ตอ้งการส่ือสารกนั แมว่้าเฟซบุ๊กจะถูกสร้างขึ้น เพื่อให้สามารถติดต่อสัมพนัธ์กนัในทางบวก  แต่ในทางกลบักนั 
เฟซบุ๊ก ก็เป็นส่ือท่ีก่อให้เกิดอนัตรายไดใ้นเวลาเดียวกนั เฟซบุ๊กจดัไดว่้ามีทั้งประโยชน์และโทษในตวัของมนัเอง 
ประโยชน์ของ เฟซบุ๊ก สามารถใชเ้วบ็เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้ความต่างๆทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ หรือ
เอาไวโ้ชวผ์ลงานอวดความเก๋า ความเก่งเและเจ๋ง ทั้งของตวัเอง เพ่ือนพอ้งน้องพ่ี แฟนคลบัดารา หรือขององคก์ร
เพื่อส่งออกไปยงัคนกลุ่มหน่ึงโดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด บางคนก็เรียกเป็นกลยุทธ์ปากต่อปาก 
หรือ Viral Marketing แค่โพสต์ขอ้ความลงไปในหน้า page เพื่อนๆหรือใครๆท่ีอยู่ใน Contacts List ก็จะไดรั้บ
ขอ้มูลเหล่านั้น และถา้เน้ือหาต่างๆมีความน่าสนใจ มนัก็จะถูกส่งต่อออกไปเร่ือยๆ ใครจะไปรู้ว่าขอ้ความนั้นอาจ
ส่งไปไกลถึงอีกฝ่ังนึงของโลก เฟซบุ๊ก ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์ ในส่วนโทษของเฟซบุ๊ก นั้นหากผูใ้ชเ้สพติดมาก
เกินไปก็ท าให้เสียอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตวัในชีวิตจริง ท่ีตอ้งเสียไปโดยไม่มีประโยชน์อะไร
เพราะว่ามวัแต่หมกมุ่นอยู่ในโลกออนไลน์ ดงันั้นผูใ้ช้ควรรู้เท่าทนัเทคโนโลยีและส่ิงย ัว่ยุต่างๆ ควรไตร่ตรอง
ก่อนท่ีจะหลงเช่ือข้อความจากส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันผูใ้ช้ส่ือดิจิทัลทั่วโลกมากมาย โดยมี
แนวโนม้ท่ีจะมีการใชง้านเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
 กลุ่มวยัรุ่นถือเป็นกลุ่มเส่ียงเพราะมีพฤติกรรมชอบทดลองส่ิงใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่              
ซ่ึงผูป้กครองไม่อาจปฏิเสธไดว่้าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของวยัรุ่นต่อดา้นการส่ือสาร 
การติดต่อระหว่างเพื่อน ครูอาจารย ์การส่งการบา้น หรือการพูดคุยชุมชนสังคมเครือข่ายออนไลน์ท่ีกวา้งมาก 
บทบาทการส่ือสารโลกออนไลน์จึงถือว่าเป็นดาบสองคมท่ีมีทั้งดา้นดีดา้นลบ ท่ีผูใ้ชต้อ้งเลือกและระมดัระวงัภยัท่ี
เขา้มาทุกรูปแบบ  
 ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเพื่อน าไปใชด้า้นการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อท าให้ทราบว่าวยัรุ่นเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กในดา้นใดมากท่ีสุด เพื่อสามารถเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้
เข้าถึงกลุ่มวยัรุ่นได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อทราบว่าวยัรุ่นมีความสามารถในวิเคราะห์ ประเมิน 
แยกแยะ ข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ของวยัรุ่นในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวทางท่ี
ถูกต้องส าหรับวยัรุ่น เช่น การศึกษา การใช้ชีวิตในสังคม ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม วฒันธรรมประเพณี ค่านิยม 
รวมทั้งการรับรู้ว่าส่ือต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของวยัรุ่น เพ่ือให้วยัรุ่นมีการแสดงออกอย่างถูกครรลอง    
จึงจ าเป็นต้องศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เฟซบุ๊ก เพื่อการทราบถึงการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มวยัรุ่นอย่าง
แทจ้ริง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ  

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
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3. ค าถามการวิจัย  
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ความถ่ี ประสบ การณ์ในการใช้

บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กหรือไม่อยา่งไร 
2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของวยัรุ่นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีผลต่อการใช้

ชีวิตประจ าวนัอยา่งไร 
3. การเลือกเปิดรับข่าวสารของวยัรุ่นต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เช่น การพูดคุยกบัเพื่อน 

การเล่นเกม การซ้ือสินคา้ การติดตามข่าวสารจากเพจดงั 
4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมในการใชเ้ครือข่ายออนไลน์สังคมเฟซบุ๊ก ท่ีส่งผลกระทบต่อ

การตดัสินใจ การแสดงออก อารมณ์ การตดัสินใจ ของวยัรุ่น 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาเฉพาะวยัรุ่นไทยท่ีมีอายรุะหว่าง 18-25 ปี  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากวัยรุ่นไทยตามการแบ่งเขตพ้ืนท่ีของส ามะโนประชากรและเคหะ

ส านกังานสถิติแห่งชาติ ในเขตตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. กลุ่มตวัอยา่ง 420 คน   
4. การศึกษาโดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  

 

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิทัล 

ในปัจจุบนัพฤติกรรมการใชส่ื้อยุคดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุคท่ีมีขอ้มูล มากมายท่ี
หลัง่ไหลไปหาผูบ้ริโภคนั้น ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงมากขึ้น ส่งผลต่อ พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค ทั้งในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชมรายการโทรทศัน์  การอ่านข่าวสารหรือบทความ การเล่น
เกมส์ หรือแมแ้ต่การส่ังซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีการ เติบโตขึ้นอยา่งมาก (อริสรา ไวยเจริญ, 2558) โดยท่ี
ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางออกนอกบา้น ดว้ย ความสะดวกสบายท่ีง่ายดาย ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกว่า                
การเสพส่ือหลายหนา้จอ (Multi-Screen)  ในเวลาเดียวกนั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีสมาธิหรือจดจ่อกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
นั้นส้ันลงเร่ือย ๆ ย่ิงถ้าเป็นการ ตลาดหรือโฆษณาแล้วนั้นย่ิงมีความสนใจท่ีจะอยากรู้อยากดูนั้นส้ันลงไปอีก                    
ซ่ึงท าให้นกัการตลาดนั้น ตอ้งปรับตวัอยา่งมากมายจนตอ้งหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคในยคุน้ีได ้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ียงัได้มีการแบ่งตามวตัถุประสงค์เป้าหมายการใช้งาน คุณลักษณะของ                  
การให้บริการตามเวบ็ไซต ์ไดเ้ป็น 7 ประเภท (ระวิ แกว้สุกใส และชยัรัตน์ จุสาโล, 2556)    
  1) สร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) เป็นการท่ีให้ผูเ้ขา้ใช้งานไดมี้พ้ืนท่ีใน การสร้าง
ตวัตนขึ้นมาบนเวบ็ไซต ์เป็นการเผยแพร่เร่ืองราวของผูใ้ชง้านผา่นทางอินเทอร์เนต็ โดย ลกัษณะของการเผยแพร่มี
ทั้ง รูปภาพ วิดีโอ การเขียนขอ้ความลงในบลอ็ก และยงัสามารถท่ีจะหา เพ่ือนใหม่ หรือหาเพ่ือนเก่า คนรู้จกัท่ีห่าง
หายไป มีการเขียนบทความไดอ้ิสระ โดยมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่     
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  1.1) Blog บล็อก เป็นช่ือเรียกส้ัน ๆ ของ Weblog ซ่ึงมาจากค าว่า “Web” รวมกบัค าว่า “Log”  
ท่ีเป็นเสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ดงันั้นบล็อกจึงเป็นโปรแกรม ประยุกต์บนเวบ็ท่ีใชเ้ก็บบนัทึก
เร่ืองราว หรือเน้ือหาท่ีเขียนไวโ้ดยเจา้ของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด ต่าง ๆ โดยทัว่ไปจะมีผูท่ี้ท  าหน้าท่ีหลกัท่ี
เรียกว่า “Blogger” เขียนบันทึกหรือเล่าเหตุการณ์ท่ีอยากให้ คนอ่านได้รับรู้ หรือเป็นการเสนอมุมมองและ
แนวความคิดของตนเองใส่เขา้ไปในบลอ็กนั้น 
  1.2) ไมโครบลอ็ก (Micro Blog) มีลกัษณะเด่นโดยการให้ผูใ้ช้โพสต์ขอ้ความ จ านวนส้ัน ๆ 
ผ่านเวบ็ผูใ้ห้บริการ และสามารถก าหนดให้ส่งขอ้ความนั้น ๆ ไปยงัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได ้เช่น Twitter, Facebook 
เป็นตน้ 
  2) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เป็นสังคมส าหรับผูใ้ช้ท่ีตอ้งการ แสดงออกและ
น าเสนอผลงานของตวัเองไดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก จึงมีเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการพ้ืนท่ีเสมือนเป็น แกลเลอร่ี (Gallery) ท่ีใช้
จดัโชวผ์ลงานของตวัเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกทั้งยงัมี จุดประสงคห์ลกัเพ่ือแชร์เน้ือหาระหว่างผูใ้ช้
เว็บท่ีใช้ฝากหรือแบ่งปัน โดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝาก ภาพ แต่เว็บน้ีเน้นเฉพาะไฟล์ท่ีเป็นมัลติมีเดีย                                
ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทน้ี ไดแ้ก่  YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket, Imeem และ 
Slideshare เป็นตน้ 
  3) ความสนใจตรงกนั (Passion Network) ท าหน้าท่ีเก็บในส่ิงท่ีชอบไวบ้นเครือข่าย เป็นการสร้างท่ี
คัน่หนังสือออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิดเพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถเก็บหน้าเว็บ เพจท่ีคัน่ไวใ้นเคร่ืองคน
เดียวก็น ามาเก็บไวบ้นเวบ็ไซต์ไดเ้พื่อท่ีจะไดเ้ป็นการแบ่งปันให้กบัคนท่ีมี ความชอบในเร่ืองเดียวกนั สามารถใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และนอกจากน้ียงัสามารถโหวตเพ่ือให้คะแนนกับท่ีคัน่หนังสือ
ออนไลน์ท่ีผูใ้ชค้ิดว่ามีประโยชน์และเป็นท่ีนิยม ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Digg, Zickr, Ning, 
del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็นตน้ 
  4) เวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นท่ีท่ีต้องการความคิด ความรู้ และการต่อ
ยอดจากผูใ้ชท่ี้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้ท่ีไดมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเกิดการพฒันา ในท่ีสุด ซ่ึงหากลองมอง
จากแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นแลว้ คนท่ีเขา้มาในสังคมน้ีมกัจะเป็นคนท่ีมีความภูมิใจท่ี ไดเ้ผยแพร่ส่ิงทีตนเองรู้ และท าให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือรวบรวมข้อมูลความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ใน ลักษณะเน้ือหา ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตร์
ประวติัศาสตร์ สินคา้หรือบริการ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในลกัษณะเวทีท างานร่วมกนั ใน ลกัษณะเวทีท างานร่วมกนั เช่น Wikipedia, Google earth และ Google 
Maps เป็นตน้ 
  5) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) มีลกัษณะเป็นเกมออนไลน์ (Online Games) ซ่ึงเป็น
เว็บท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไวม้ากมาย มีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมท่ีผูใ้ช้ สามารถเล่นบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์น้ีมีลกัษณะเป็นเกม 3 มิติท่ีผูใ้ชน้ าเสนอตวัตนตามบทบาทในเกม ผูเ้ล่นสามารถติดต่อ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอื่นๆ ไดเ้สมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนไดมี้สังคมของ               
ผูเ้ล่นท่ีชอบในแบบเดียวกนั อีกทั้งยงัมีกราฟิกท่ีสวยงาม ดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้ล่นรู้สึก
บนัเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เป็นตน้ 
  6) เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เพื่อการงาน โดยจะ เป็นการน า
ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใชใ้นการเผยแพร่ประวติัผลงานของตนเอง และ สร้างเครือข่ายเขา้กบั
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ผูอ่ื้น นอกจากน้ีบริษทัท่ีต้องการคนมาร่วมงาน สามารถเข้ามาหาจากประวติัของ ผูใ้ช้ท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์น้ีได ้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีไดแ้ก่ Linked in เป็นตน้ 
  7) เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างผูใ้ช ้ (Peer to Peer: P2P) เป็นการเช่ือมต่อกนั ระหว่างเคร่ืองผูใ้ช้
ดว้ยกนัโดยตรง จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือแบ่งปันขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ช้ทนัที ซ่ึงผูใ้ห้  
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทน้ีไดแ้ก่ Skype และ BitTorrent เป็นตน้ 
 5.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

   
 
 
                                                                                                     
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
5.3 สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางเครือข่าย
ออนไลน์สังคมเฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

2. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางเครือข่าย
ออนไลน์สังคมเฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 
 

6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  กบัวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  
6.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีเป็นวยัรุ่น ท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี จากข้อมูล

ส านกังานสถิติแห่งชาติ(www.nso.go.th) เดือนธนัวาคม 2560 รายละเอียด ดงัน้ี 
ประชากรวยัรุ่น ท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี จังหวดักรุงเทพมหานคร   มีจ านวนทั้งส้ิน 612,946 คน                    

เขตปริมณฑล 5 จงัหวดั มีประชากรวยัรุ่น ท่ีมีอายรุะหว่าง 18-25 ปี ดงัน้ี จงัหวดันนทบุรี มีจ านวนทั้งส้ิน 107,804 
คน จังหวดัปทุมธานี มีจ านวนทั้งส้ิน 127,389 คน จังหวดัสมุทรปราการ มีจ านวนทั้งส้ิน 115,647 คน จังหวดั
นครปฐม มีจ านวนทั้งส้ิน 109,309 คน จงัหวดัสมุทรสาคร มีจ านวนทั้งส้ิน 60,463 คน  

รวมประชากรวยัรุ่น ท่ีมีอายรุะหว่าง 18-25 ปี จงัหวดักรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 
1,133,558 คน 

โดยการวิจยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้
สูตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากโปรแกรมส าเร็จรูปเครซ่ี  และมอร์แกน(Krejcie and Morgan, 1970)  

ตัวแปรต้น : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
- การเปิดรับเครือข่ายสังคมส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ก 
- ลกัษณะประเภทของเน้ือหา 
- การเปิดรับข่าวสารจากส่ือ 

- การรู้เท่าทนัส่ือ 

http://www.nso.go.th/
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  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากแหล่ง ขอ้มูลประกาศ
ส านกัทะเบียนกลางกรมการปกครอง จดัแบ่งจงัหวดัท่ีอยู่ในเขตปริมณฑล มีอยู่ 5 จงัหวดัคือ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตและอ าเภอ เท่าๆ กนั จงัหวดัละ 64 คน 
       6.3 เคร่ืองมือวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (Self-administered Questionnaire) ซ่ึงประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด 
(Closed-Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับขา่วสารของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  ประเภท
ส่ือท่ีสนใจ ระยะเวลาในการรับข่าวสาร  ประเภทเน้ือหาข่าวสาร ตอ้งการประโยชน์จากการรับข่าวสาร 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาข่าวสารจาก
ส่ือดา้นต่างๆ  

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจยัต่อไป 

ส่วนท่ี  5 การวิเคราะห์ขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ใชวิ้ธี
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากค่าสถิติ  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage)   เพื่อใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบ สอบถาม 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้อธิบายพฤติกรรมเปิดรับ
ข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 3. ค่าสถิติ (Chi-Square Test) ใช้เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมเปิดรับข่าวสารการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 4. ค่าสถิติ (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม กับอธิบายพฤติกรรมเปิดรับ
ข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 5. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงใช้
มาตรวดัอนัตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
      6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกบัวยัรุ่นทั่วไปในกรุงเทพ มหานครและ
ปริมณฑล ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยสร้างขึ้นเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจากขอ้มูลเอกสารวารสารหนงัสือส่ิง พิมพต์่างๆ 
รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลงัจากเก็บขอ้มูลเสร็จแลว้ผูวิ้จยัไดท้  าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม

จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มาลงรหัสตามวิธีการวิจยัทางสถิติและด าเนินการประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 เพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์ 1 ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์ 2 ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ เฟซบุ๊กของวยัรุ่น จากค่าสถิติไคสแควร์                    
(Chi-Square)  
 เพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์ 3 ผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิเคราะห์สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม 
คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 สถิติเชิงอา้งอิง ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างในเร่ืองต่อไปน้ี
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์                 
เฟซบุ๊ก ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงใช้มาตรวดัอนัตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างท่ี                   
ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวทีมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
 

7. ผลการวิจัย 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายรุะหว่าง 18 – 19 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีอาชีพกิจการส่วนตวั   

2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เค รือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ กของวัย รุ่น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก ใชร้ะยะเวลาการใช้
งานเฟซบุ๊กในแต่ละวนั ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการใชง้านเฟซบุ๊กในแต่ละวนัโดยใชทุ้กวนั และใชร้ะยะเวลาการใช้
งานเฟซบุ๊กในแต่ละคร้ัง น้อยกว่า 30 นาที/คร้ัง ลกัษณะประเภทของเน้ือหาข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊ก พบว่า ระดบั
ความคิดเห็นของลกัษณะประเภทของเน้ือหาข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊ก ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบับ่อยมาก 
ส าหรับรายละเอียดย่อยมีดังต่อไปน้ีคือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับบ่อยมาก ได้แก่ ขายสินค้าและบริการ และได้
ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนเก่า และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบับ่อย ไดแ้ก่ สร้างอลับั้มรูปต่าง ๆ และซ้ือสินคา้และบริการ 
และการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้นต่าง ๆ น าเสนอวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ระดับความคิดเห็นของการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊ก เพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส าหรับ
รายละเอียดย่อยคือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ เพ่ือสามารถติดตามสถานการณ์ประจ าวนั และเพื่อ
ค้นควา้หาข้อมูลส าหรับประกอบการใช้ชีวิตประจ าวนั ตามล าดับเป็นต้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่                 
เพื่อติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพื่อส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ                
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพ่ือเป็นกิจวตัรประจ าวนั และเพื่อติดตามประแสและมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดขึ้น  
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 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ระดบัความคิดเห็นของขอ้มูล
เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับรายละเอียดยอ่ยมีดงัต่อไปน้ีคือ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก 16 ข้อ ได้แก่ สามารถแยกแยะบทความหรือขอ้มูลข่าวสารในเฟซบุ๊กได้ว่าขอ้มูลส่วนไหนเป็น
ขอ้เท็จจริง  หรือขอ้คิดเห็น   และการตดัสินใจเลือกนักการเมืองผิดพลาดเพราะเช่ือตามการเสนอข่าวสารทางส่ือ 
เฟซบุ๊ก ตามล าดบัเป็นตน้และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ ไดแ้ก่ การกดไลท ์กดแชร์ ภาพโป๊หรือคลิปวีดีโอ  
 4. การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวยัรุ่น                   
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศต่างกัน                          
มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกนั พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน                      
ทุกขอ้ ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวยัรุ่น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า วยัรุ่นในเขตกรุงเทพ มหานครและ
ปริมณฑลท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์               
เฟซบุ๊กทั้งภาพรวมและแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

8. อภิปรายผล  
 ระดบัความคิดเห็นของการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดรับข่าวสารการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสามารถติดตามสถานการณ์ประจ าวัน เพื่อค้นคว้าหาข้อมู ลส าหรับ
ประกอบการใช้ชีวิตประจ าวนั เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งและรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกิจวตัรประจ าวนั และเพื่อติดตามประแสและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ท่ีก าลงั
เกิดขึ้นมากขึ้นทุกวนั  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี
เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกนั พบว่าปฏิเสธ
สมมติฐานทุกขอ้  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวยัรุ่น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามเพศ พบว่า วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กทั้งภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนการขยายตลาดในการซ้ือ-ขายสินค้าและบริการโดยผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไดโ้ดยมีกลุ่มผูบ้ริโภคในวยัวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
 2. ควรน าไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร 
เช่น การพฒันาฟังก์ชัน่เสริมเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในลกัษณะต่าง ๆ หรือ
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การพฒันาเก่ียวกบัความสะดวกในการใชง้านให้รองรับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของวยัรุ่นท่ีมีการใชง้านในปัจจุบนัท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกวา้งมากขึ้นอนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการ
วิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวยัรุ่น ในเขต
จงัหวดั อื่น ๆ  
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวยัรุ่น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 จากอดีตผา้ทอมือถูกผลิตให้ใชใ้นครัวเรือนจนแปรเปล่ียนไปในปัจจุบนัการใชผ้า้ทอมือถูกปรับเปล่ียน
ให้มีรูปแบบเหมาะสมกบัคนรุ่นใหม่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท่ียงัคงมีการน าผา้ทอมือมาใชใ้นการแต่งกายเพื่อเขา้วดั 
ท าบุญ โดยมีวตัถุประสงคง์านวิจยัดงัน้ี 1). เพื่อศึกษาเอกลกัษณ์ผา้ทอมือจงัหวดัน่าน 2). เพื่อออกแบบกราฟฟิก           
ผา้ทอมือจงัหวดัน่าน โดยใชโ้ปรแกรม Illustrator โดยผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
และเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้ชผ้า้ทอมือในกรุงเทพมหานคร 

จึงสรุปผลงานออกแบบทั้งหมด 2 Collection ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์โดยใช้การออกแบบจากโปรแกรม 
Illustrator เพ่ือเป็นต้นแบบก่อนจะน าไปเข้าสู่กระบวนการเทคนิคการทอผา้และการยอ้มสีธรรมชาติซ่ึงจาก                
การสัมภาษณ์ และทดลองยอ้มกบัชาวบา้นพบว่าน ้าท่ีอ าเภอ ปัว เป็นน ้าท่ีไหลมาจากเทือกเขาภูคา ซ่ึงมีกรดด่างต่าง
จากท่ีอ่ืนท าให้สีธรรมชาติท่ีได้แตกต่างจากสีธรรมชาติท่ียอ้มจากท้องท่ีอ่ืน เกิดเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินของ                            
ผา้ทอมือจงัหวดัน่านและแนวคิดเร่ืองพุทธศิลป์ ไดแ้ก่ 1) ผา้ซ่ินลายนาคภูมินทร์ สะทอ้นต านานความเช่ือท่ีส่ือว่า
แม่น ้ าน่านถูกสร้างโดยพญานาค และบทบาทของพญานาคท่ีคอยปกป้องพุทธศาสนา 2) ผา้ซ่ินลายดอกชมพูภูคา 
ดอกไมท่ี้มีหน่ึงเดียวในประเทศไทยบานในจงัหวดัน่านบนยอดดอยภูคา ผูวิ้จยัน ามาออกแบบเพื่อสะทอ้นการเกลา้
มวยผมแลว้น าดอกไมป้ระดบัศีรษะของแม่หญิงลา้นนาเม่ือแต่งกายเขา้วดั  

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าท่ีมาของเอกลกัษณ์ลวดลายผา้ทอมือจงัหวดัน่านนั้น เร่ิมตน้มาตั้งแต่สมยั
โบราณ ท่ีมนุษยน์บัถือธรรมชาติ ท าให้เกิดผา้ทอท่ีใชใ้นพิธีกรรม เพื่อเป็นส่ือกลางกบัผีบรรพบุรุษซ่ึงจะมีลวดลาย
กรรมวิธีท่ีเป็นแบบเฉพาะการใชง้านในพิธีกรรมเท่านั้น จนกระทัง่เม่ือความเช่ือของพุทธศาสนาเขา้มามีอิทธิพล
ในจงัหวดัน่าน จึงรับเอาความเช่ือเร่ืองการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และไตรภูมิพระร่วง ท าให้ผา้ เปล่ียนบทบาทจาก                         
การส่ือสารกบัผีบรรพบุรุษ มาเป็นส่ือกลางการเดินทางไปสู่สวรรค ์
 
ค าส าคัญ: การออกแบบกราฟฟิก,ผา้ทอมือจงัหวดัน่าน, โปรแกรม Adobe Illustrator 
 

ABSTRACT 
 From the past, hand- woven fabrics were produced for household use until they were 
transformed.Nowadays, the function of hand-made textiles has been modified accordingly to fit the context of 
people in this generation.  People are still rely on hand-made textiles when it comes to selecting appropriate 
dressing for special occasions that is religious related, whether it is paying respect to Buddha or making merit . 
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The research was conducted to study the uniqueness of Nan’s hand-made textiles and to design Nan’s graphic 
textiles by utilizing Illustrator program.  Data were collected and analyzed using interviews from professionals 
who have expertise in textile industry, local philosophers at the village and a target group who still uses textile in 
Bangkok.    
 The work has been divided into two collections which reflect Nan’s hand-made textile’s identity using 
the weaving and natural dyeing techniques.  Get creative with Adobe Illustrator for the prototype. After 
interviewing and conducting a dyeing test with the folk, the researcher found that the water in pua district which 
flow from phuka mountain range has a specific acidic lavel. The threads dyed by the natural color from this water 
make Nan textiles outstanding from identity. The two collections are as follow:  
 Nak Phumintre Sarong: This sarong reflects the belief of the folk of Nan that Naga protects Buddhism. 
 Phuka Pink Flower Sarong:  The pattern on this sarong is derived from the only one type of flowers in 
Thailand that blooms on the summit of Phuka. The researcher uses this flower in the design to convey a sense of 
worship of Buddhism since this flower is used as a decorative accessory on Lanna ladies’ hair when they vis it 
Buddhism temples. 
 The research shows the advent of Nan’s hand-made textiles has been since an ancient time when humans 
believed in supernatural powers.  In the beginning, the purpose of the textiles was to be medium for contacting 
ancestor’s spirits in traditional rituals.  The patterns on the textiles were thus designed specifically for this 
objective and the weaving process was complex due to these elaborate patterns.  After Buddhism came into Nan 
and had a huge amount of influence over the people in this region, the folk accepted the belief about the First 
Noble Truth and Trai Bhum Pra Ruang which are the popular Buddhism Principles.  Nan’s hand-made have 
changed from a medium to communicate with ancestor’s spirits to a tool to bring people to heaven. 
  
Keywords: Graphic Design, Nan textiles, Adobe illustrator 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ผา้ทอมือเป็นงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน่าน โดยเฉพาะผา้ลายน ้ าไหล ซ่ึงได้รับ                 
การ ยอมรับกนัว่าเป็นผา้ทอมือท่ีมีลวดลายสีสันสวยงาม และมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ท่ีแตกต่างไปจากผา้พ้ืนเมือง 
ของท้องถ่ินอ่ืนๆ ผา้ทอมือเหล่าน้ีทอกันมากในกลุ่มชนเช้ือสายไทยวน คนเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงเป็นกลุ่มชนท่ีมี 
ความสามารถพิเศษในการทอผา้ชนิดต่างๆ(ผา้ทอพ้ืนเมืองภาคเหนือ, 41:2543)  ในอดีตผา้ทอมีความหมายต่อ
ผูห้ญิงในฐานะท่ีเป็นส่ิงแสดงอนัทรงคุณค่าของแม่เรือน ผูห้ญิงท่ีทอผา้เก่งฝีมือประณีตละเอียดมีผา้ซ่ินผืน                  
งามเด่นนุ่งไปงานบุญ วฒันธรรมการทอผา้ในอดีตจึงเป็นส่ิงวดัคุณค่าของผูห้ญิงท่ีเหมาะสมแก่การเป็นคู่ครอง               
แต่ในปัจจุบันความหมายของผา้ทอมิได้ส าคญัอีกต่อไปแล้ว เพราะทุกส่ิงมีขายส าเร็จรูป หาซ้ือได้จากตลาด 
สะดวกสบาย ผูช้ายก็มิไดส้นใจผูห้ญิงเฉกเช่นในอดีตอีกต่อไป (ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากุล, : 2551) 
 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและเก็บขอ้มูลภาคสนาม ในเร่ืองเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินของจงัหวดัน่าน เน่ืองจากในปัจจุบนั 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ผา้ทอมือในปัจจุบนัมีพฤติกรรมและความตอ้งการในการใช้ผา้ทอมือท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
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พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจากในอดีต ท าให้ตอ้งมีการวิเคราะห์สังเคราะห์น ามาออกแบบดว้ยโปรแกรม Adobe 
illustrator เพ่ือต่อยอดลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินให้มีความร่วมสมยั เหมาะสมกบัคนยคุปัจจุบนั 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเอกลกัษณ์ผา้ทอมือจงัหวดัน่าน 
 2. เพื่อออกแบบกราฟฟิกผา้ทอมือจงัหวดัน่าน โดยใชโ้ปรแกรม Illustrator 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 - การออกแบบกราฟฟิก ทฤษฎีของพงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย ์
 - ผา้ทอมือจงัหวดัน่าน เทคนิค, ลวดลาย, ประวติัศาสตร์, ความเช่ือ 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

             ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 การออกแบบกราฟฟิก ดว้ยแรงบนัดาลใจจากผา้ทอมือจงัหวดัน่าน จะสามารถมาออกแบบกราฟฟิกดว้ย
โปรแกรม Adobe illustrator ได ้และสามารถต่อยอดลวดลายดั้งเดิมให้มีความร่วมสมยัได ้

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การเก็บข้อมูลโดยการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ, 
ปราชญช์าวบา้นในพ้ืนท่ีจงัหวดัน่าน โดยแบ่งกระบวนการวิจยัออกเป็นสองส่วน คือ การศึกษาดา้นประชากรกลุ่ม
ผูใ้ชง้านผา้ทอมือและ กระบวนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปสู่งานออกแบบ 
  4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัเป็นคนในกรุงเทพมหานคร ผูเ้ขา้มาท าบุญในวดัปทุมวนารามและกลุ่ม              
ผูซ้ื้อสินคา้ในงานโอทอป รวมจ านวนทั้งส้ิน 50 คน ผูวิ้จยัไดล้งพ้ืนท่ีสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผูส้นใจผา้ทอมือโดย
ไดล้งพ้ืนท่ีทั้งใน กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัน่าน โดยไดผ้ลสรุป ดงัน้ี 

        - มกัจะใส่ในงานส าคญัทางพุทธศาสนา เพื่อเขา้วดั 
 - ใส่ท างานในชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการ ท่ีตอ้งแต่งกายดว้ยผา้ไทยทุกวนัศุกร์เป็นประจ า  
 - ใส่ในพิธีกรรมในงานมงคล งานร่ืนเริงต่างๆ 

1. ผา้ทอมือจงัหวดัน่าน 
2. เอกลกัษณ์ ของจงัหวดัน่าน 
3. การวิเคราะห์รูปร่างของผูส้วมใส่ 
(กลุ่มเป้าหมาย) 
 

 

ผลงานออกแบบกราฟฟิก และลวดลายผา้
ทอมือจงัหวดัน่านจากการออกแบบโดยใช ้
โปรแกรม Adobe Illustrator 
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4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
  ผลงานวิจยัช้ินน้ีใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตุแบบมีส่วนร่วม เพ่ือหาเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน และ
ผูวิ้จยัไดมี้ส่วนร่วมกบัชาวบา้นในกระบวนการในการทอผา้ เพื่อเขา้ใจเทคนิคการทอรูปแบบต่างๆของการทอผา้
แบบเทคนิคจงัหวดัน่าน เพื่อน ามาออกแบบกราฟฟิกท่ีมีความเขา้กบัรูปแบบการทอผา้ 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - รวบรวมงานขอ้มูลงานวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กบัผา้ทอมือจงัหวดัน่าน 

   - ลงพ้ืนท่ีจงัหวดัน่านเพ่ือเก็บขอ้มูลสินคา้ผา้ทอมือในทอ้งถ่ิน 
   - ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล สัมภาษณ์ผูส้นใจผา้ทอมือ ในกรุงเทพมหานคร 
  - วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อออกแบบกราฟฟิก 

  - สร้างผลงานออกแบบ 

       4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
- ส่วนที่ 1 การสรุปข้อมลูกลุ่มลวดลายผ้าทอมือ จังหวัดน่าน 
การใช้งานผา้ทอมือจงัหวดัน่านในแง่ของกลุ่มลวดลายของผา้ทอมือรูปแบบต่างๆ ผูวิ้จยัไดส้รุป

ลวดลายของผา้ทอมือจงัหวดัน่านออกมา 4 กลุ่ม โดยอา้งอิงจากหนงัสือมรดกวฒันธรรมผา้ทอไทล้ือ ของทรงศกัด์ิ 
ปรางค์วฒันากุล ดงัน้ี กลุ่มลายกาบ, กลุ่มลายพนัธ์ุพฤกษา,กลุ่มลายสัตว์ และกลุ่มลวดลายท่ีเก่ียวขอ้งกับพุทธ
ศาสนา 
  - ส่วนที่ 2 การสรุปข้อมูลกลุ่มชาติพนัธ์ จังหวัดน่าน 
  ในอดีตการแต่งกายของสตรีชาวลา้นนานั้นจะแต่งกายดว้ยผา้ซ่ินท่ีมีลกัษณธโครงสร้างท่ีแตกต่าง
กนัแลว้แต่กลุ่มชาติพนัธ์ ซ่ึงผา้ซ่ินเมืองน่านถือว่ามีหลากหลายประเภทโดย แบ่งออกเป็นโครงสร้างต่างๆ ไดแ้ก่ 
ไทยวน ไทล้ือ ซ่ึงทั้งสองเช้ือชาติไดผ้สมกลมกลืนกนัจนเกิดเป็นโครงสร้างผา้ซ่ินใหม่ๆ ซ่ึงแต่ละโครงสร้างก็จะ
ขบัเนน้สรีระร่างกายของผูส้วมใส่ต่างกนั ดงัน้ี 
 - ผา้ซ่ินไทยวน ผา้ซ่ินไทยยวนหรือซ่ินตีนจก เป็นผา้ซ่ินท่ีมีสัดส่วนสวยงาม ตรงตวัซ่ินเป็นลาย
ขวาง ต่อตีนซ่ินเป็นตีนจก เม่ือสวมใส่ขบัเนน้สรีระลวดลายตรงส่วนเทา้ เม่ือกา้วเดินลวดลายขยบัมีความสวยงาม
คาดว่าเมืองน่านน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากเชียงใหม่ในสมยัอาณาจกัรลา้นนา พบไดใ้น เชียงใหม่ แพร่ ล าปาง 
ล าพูน และเมืองน่านดว้ยเช่นกนั 
 

 
แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงโครงสร้างผา้ซ่ินไทยวน 
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 - ผา้ซ่ินไทล้ือ อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีโครงสร้างผา้ซ่ินท่ีโดดเด่นคือ ส่วนลายอยู่ท่ี
สะโพกของผูส้วมใส่ ซ่ึงมกัจะทอเป็นลวดลายน ้าไหลบา้ง ลายหับบา้ง แต่มกัจะเป็นลายแนวขวาง ตรงส่วนเข่าลง
มาเป็นการทอลวดลายแบบผา้พ้ืน โดยมกัทอเส้นยืนเป็นสีด า สวมคู่กบัเส้ือป๊ัดซ่ึงมกัจะเป็นผา้แพรจีน 

 
 

แผนภาพที่ 3 ภาพหญิงสาวสวมเส้ือป๊ัด คู่กบัผา้ซ่ินโครงสร้างแบบไทล้ือ ลวดลายขบัเนน้สรีระส่วนสะโพก 
  

- ผา้ซ่ินจกวิเศษเมืองน่าน เป็นผา้ซ่ินท่ีทอแบบผสมผสาน ทั้งเทคนิคจกของชาวไทยวนและเทคนิค
เกาะลว้งของชาวไทล้ือ เขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นผา้ซ่ินชนิดใหม่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน่าน มีราคาท่ีค่อนขา้งสูง
เน่ืองจากการผสมผสานทางเทคนิคของช่างทอ ซ่ึงตอ้งใชค้วามละเอียดและความช านาญเป็นอย่างมากในการถกั
ทอซ่ินจกวิเศษช้ินน้ี 

 

 
 

แผนภาพที่ 4 ภาพผา้ซ่ินจกวิเศษเมืองน่าน 1 ในห้านางพญาผา้ซ่ิน 
 

 - ส่วนท่ี 3 การเทียบเคียงทฤษฎีการออกแบบสัญลกัษณ์ของ พงษศ์กัด์ิ ไชยทิพย ์โดยมีทฤษฎี ดงัน้ี 
 ในการออกแบบสัญลกัษณ์ ควรจะยึดหลกักวา้ง ๆ เพ่ือเป็นแนวคดิ ดงัน้ี 
 1.แนวคิดเก่ียวกบัความงาม 
 2.แนวคิดเก่ียวกบัความหมาย 
 3.แนวคิดในการสร้างความเด่นและน่าสนใจ 
 4. ความเหมาะสมในการออกแบบและการใชง้าน 
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5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา สรุปผลได้จากการสัมภาษณ์ นาง ศดานนัท์ เนตรทิพย ์และนาง บวัเลียว ลือยศ ปราชญ์
ชาวบา้น ว่าโครงสร้างผา้ซ่ินเมืองน่านมีความหลากหลายมากกว่าโครงสร้างผา้ซ่ินจากจงัหวดัอ่ืนๆ เน่ืองจาก               
การผสมผสานของชาติพนัธ์และความสามารถของสีมือของช่างทอผา้ท่ีมีจิตนาการท่ีหลากหลาย โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆตามชาติพนัธ์ ได้แก่ ผา้ซ่ินโครงสร้างแบบไทล้ือ และโครงสร้างผา้ซ่ินแบบไทยวน                  
โดยผูวิ้จยัน ามาออกแบบลายผา้เป็น 2 Collection ตามชาติพนัธ์ ดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพที่ 5 ตารางสรุปโครงสร้างผา้ซ่ินตามสัดส่วนการแต่งกายของคนในยคุปัจจุบนั 
 

 5.1 ผ้าซ่ินโครงสร้างแบบไทยวนผสมจกวิเศษเมืองน่าน 
        พญานาคยงัเป็นสัญลกัษณ์ของการปกป้องพุทธศาสนาอีกดว้ย ท าให้ชาวจงัหวดัน่านมีความเช่ือและ
ผูกพนัธ์กบัเร่ืองราวของพญานาค เร่ืองราวของสายน ้า โดยสะทอ้นอยู่ในสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ประเพณี 
และลวดลายของผา้ทอมือจงัหวดัน่านยงัมีลวดลายพญานาคปรากฏในหลากหลายรูปแบบ โดยผูวิ้จยัไดน้ ามา
ออกแบบลวดลายผา้โดยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ การออกแบบตัวซ่ิน และการออกแบบตีนซ่ิน โดย
Collection น้ีใชก้ารยอ้มสีธรรมชาติ คือสีครามใชใ้นการออกแบบ 
 - การออกแบบตวัซ่ิน ออกแบบลวดลายน ้าไหลโดยเทคนิคการ เกาะ – ลว้ง 

 
แผนภาพที่ 6 ตารางภาพการออกแบบลายน ้าไหล 

 โดยผลการตรวจแบบกบัผูท้รงคณุวุฒิดา้นการออกแบบและปราชญช์าวบา้นเลือกแบบ (ค) 
 - การออกแบบตีนซ่ิน 

 ผูวิ้จยัจึงน ามาออกแบบโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากเร่ืองราวเขาพระสุเมรุและเร่ืองราวพญานาค
ปกป้องพุทธศาสนา ออกมาเป็นลวดลาย โดยใชโ้ครงสร้างผา้แบบเส้นรูปแบบตวั W เพื่อส่ือถึงการปกป้องพุทธ
ศาสนา 
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แผนภาพที่ 7 ตารางภาพการออกแบบลายตีนซ่ินจากเทคนิคจก 

 
แผนภาพที่ 8 ตารางภาพการน าตวัซ่ินกบัตีนซ่ินมารวมกนั 

 5.2 ออกแบบผ้าซ่ินโดยใช้โครงสร้างผ้าซ่ินไทลื้อ 
ผูวิ้จัยได้น าดอกชมพูภูคาเป็นดอกไม้ท่ีมีเฉพาะจังหวดัน่าน บานอยู่บนยอดเขาชมพูภูคา ในเดือน

กุมภาพนัธ์ของทุกปี ผูวิ้จยัไดน้ าเร่ืองราวของดอกชมพูภูคามา ผสมผสานกบัเร่ืองราวการแต่งกายของหญิงสาว        
ชาวลา้นนาท่ีนิยมเกล้าผมมวยและประดบัดอกไมบ้นศีรษะ เพื่อบูชาพุทธศาสนา โดยผูวิ้จยัไดน้ ามาออกแบบ                
บนโครงสร้างซ่ินไทล้ือ โดยมีกระบวนการออกแบบ ดงัน้ี 

ออกแบบลวดลายจกยกเขา ซ่ึงการออกแบบโดยใชร้ะบบ Grid ในการออกแบบโดยถอดทศันะธาตุของ
ดอกชมพูภูคาออกมา ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะกลีบดอก หรือสี ลกัษณะการอยูเ่ป็นพุ่มทรงระฆงั 

 

 
แผนภาพที่ 9 การออกแบบลายจกยกเขาเป็นรูปเรขาคณิต จากดอกชมพูภูคา ใชสี้ชมพูโดยยอ้มจากคร่ัง 
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แผนภาพที่ 10 แบบสเก๊ตช์ Collection ชมพูภูคา  

 โดยผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ลือกรูปแบบ (ค) เป็นรูปแบบที่ลงตวัท่ีสุด ไม่แน่นเกินไปไม่ถ่ีเกินไป 
 

 
แผนภาพที่ 11 ภาพ Collection เม่ือสวมใส่บนร่างกายดว้ยโครงสร้างไทล้ือ 

 

6. อภิปรายผล  
 ผลจาการออกแบบได้สรุปผลงานท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวดัน่านออกมา 2 Collection ซ่ึงจาก
ผลงานออกแบบกราฟฟิกในโปรแกรม Adobe Illustrator ผูวิ้จยัไดน้ ามาพิมพเ์ป็นตวัตน้แบบก่อนน าไปให้ช่างทอ
ผา้ทอตามตวัตน้แบบ 

 
แผนภาพที่ 12 ภาพพิมพล์ายตน้แบบก่อนส่งไปช่างทอแกะแบบพิมพ ์
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แผนภาพที่ 13 ช่างทอผา้ก าลงัทอผา้ทั้งสองลาย โดยมีตน้แบบเป็นผา้พิมพจ์ากโปรแกรม Adobe Illustrator 

 
แผนภาพที่ 14 ผลงานออกแบบจากกระบวนกรทอผา้ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. จากการตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวุฒิ พบว่าสามารถถ่ายทอดอกลกัษณ์ของจงัหวดัน่านลงสู่
ลวดลายผา้ซ่ินในรูปแบบสมยัใหม่ไดดี้ รูปแบบของผลงานสามารถใส่องคค์วามรู้เร่ืองการออกแบบแฟชัน่เขา้ไป
ไดเ้พ่ือใหง้านวิจยัตอบโจทยชี์วิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น 

2. รูปแบบการออกแบบผา้ส าเร็จรูปออกมาเป็นทางการมากเกินไป อาจมีการปรับปรุงรูปแบบให้
สวมใส่ไดใ้นชีวิตประจ าวนัมากขึ้น  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การส่ือสารระหว่างช่างทอผา้และนกัออกแบบเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ตอ้งมีความเขา้ใจในการ

ออกแบบผลงานตรงกนั รวมถึงผูวิ้จยัตอ้งการความเขา้ใจเร่ืองเทคนิคกระบวนการทอเพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารกบั
ช่างทอไดจึ้งจะออกแบบผลงานออกมาไดต้ามตน้แบบ   

2. ความช านาญของช่างทอผา้แตล่ะคนมีความแตกต่างกนั ผูวิ้จยัตอ้งเลือกช่างทอผา้ท่ีมีความ
ช านาญให้เหมาะสมกบัตวัช้ินงานท่ีนกัออกแบบกราฟฟิกจะท าช้ินงาน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยช้ินน้ีจะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดผูใ้ห้ความร่วมมือจากหลายๆส่วน เร่ิมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล ผูค้อยให้ค  าปรึกษาผูวิ้จัยด้านกระบวนการท าวิจัย 
กระบวนการเก็บขอ้มูลต่างๆ และผูวิ้จยัขอขอบพระคุณ นางศดานนัท์ เนตรทิพย์ แม่ครูช่างทอผา้แห่งกลุ่มทอผา้
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บา้นเก็ต อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ท่ีคอยให้ความรู้ผูวิ้จยัในเร่ืองประวติัศาสตร์กระบวนการทอผา้ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ
น้องๆ ทุกคนท่ีคอยให้ค  าปรึกษา และความช่วยเหลือตลอดการท าวิจยั ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจยัช้ินน้ีจะ
เป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษาดา้นผา้ทอ หรือการใช้โปรแกรมไม่มากก็น้อย สุดทา้ยน้ีหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด
ผูวิ้จยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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การออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผู้สูงอายุ 
GRAPHIC DESIGN ADVERTISING TEMPLATE ON SOCIAL MEDIA  

(FACEBOOK PLATFORM) FOR THE ELDERLY 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเร่ือง การออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับ
ผูสู้งอายุน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ส าหรับผูสู้งอายุ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
และกลุ่มนักออกแบบดา้นกราฟฟิก ท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตาม
เกณฑต์ารางของ Krejcie and Morgan ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายทุั้งหมด 332 คน และนกัออกแบบดา้น
กราฟฟิก จ านวน 6 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยวิธีการส่งค าตอบ
ผา่นระบบออนไลน์ Google Forms วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการใชค้่าสถิติคือ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้มลู
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ส าหรับผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 6 รูปแบบ  คือ (1) รูปแบบภาพน่ิง (2) รูปแบบภาพเล่ือน (3) ชุดรูปภาพ (4) รูปแบบ
เต็มหน้าจอ (5) รูปแบบภาพเคล่ือนไหว และ (6) รูปแบบเล่าเร่ืองราว   2) การประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายุ ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ 
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ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ รูปแบบภาพน่ิง ตวัอย่างท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบภาพเล่ือน 
ตวัอย่างท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 36.5) มีความพึงพอใจ รูปแบบชุดรูปภาพ ตวัอย่างท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.3)                       
มีความพึงพอใจ รูปแบบเต็มหน้าจอ ตวัอย่างท่ี 2 มากท่ีสุด (ร้อยละ 42) มีความพึงพอใจรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 
ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 41) และมีความพึงพอใจ รูปแบบเล่าเร่ืองราว ตวัอยา่งท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.6)   
 ส่วนการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายนักออกแบบดา้นกราฟิก ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณา
บนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ  นักออกแบบดา้นกราฟิก มีความพึงพอใจ รูปแบบ
ภาพน่ิง ตวัอยา่งท่ี 1, 2 และ 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 16.7) มีความพึงพอใจ รูปแบบรูปภาพเล่ือน ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รูปแบบชุดรูปภาพ ตวัอยา่งท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบเตม็
หนา้จอ ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รูปแบบภาพเคล่ือนไหว ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 
50) และสุดทา้ย มีความพึงพอใจ รูปแบบเล่าเร่ืองราว ตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50)   
 
ค าส าคัญ : ออกแบบ กราฟิกโฆษณา ส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ผูสู้งอาย ุ 
 

ABSTRACT 
 The research topic is graphic design for advertising on social media (Facebook platform) for the elderly. 
The purposes of this research were to design the suitable graphic layout on social media (Facebook platform) for 
the elderly and to evaluate the satisfaction of the target group towards the graphic of social media advertising on 
Facebook platform for the elderly. The sample groups were elderly people aged 60 years and over and graphic 
designers who living in Muang district, Chiang Mai province which was sampled by Krejcie and Morgan's tabular 
randomization method. There is a total of 338, consisting of 332 elderly and 6 graphic designers. The research 
instruments were questionnaires, interviews and satisfaction assessments which collected data from both sample 
groups by means of submitting answers online via Google Forms, analyzed quantitative data by using statistics, 
i.e. percentage and qualitative data analysis with content analysis.  
 The result showed 2 main findings are; 1) the graphic design for advertising on social media (Facebook 
platform) for the elderly consists of 6 styles as follows: image, carousel, collection, canvas, video, and story, and 
2) the result of satisfaction evaluation of the target group towards the graphic of social media advertising on 
Facebook platform for the elderly found that the elderly group are satisfied with image format in the first example 
are the most (46.3 percent), be satisfied with carousel format in the third example are the most (36.5 percent), be 
satisfied collection format in the third example are the most (32.3 percent), be satisfied with canvas format in the 
second example are the most (42 percent), be satisfied with the video format in the first example are the most (41 
percent) and be satisfied with story format in the third example are the most (46.6 percent). 
 And the result of satisfaction evaluation of the target group towards the graphic of social media 
advertising on Facebook platform for graphic designers, found that they are satisfied with image format in the 
first, second, third example are the most (16.7 percent), be satisfied with carousel format in the first example are 
the most (50 percent), be satisfied collection format in the third example are the most (32.3 percent), be satisfied 
with canvas format in the first example are the most (50 percent), be satisfied with the video format in the first 
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example are the most (50 percent) and finally, be satisfied with story format in the second and third example are 
the most (50 percent). 

 
Keywords: Design, Graphic Design for Advertising, Social media, Facebook platform, Elderly  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ประเทศไทยปีพ.ศ. 2563 เป็นสังคมสูงอายุ มีประชากรผูสู้งอายุถึง 12 ลา้นคน (กรุงเทพธุรกิจ, 2563)                  

แต่สังคมไทยบางส่วนยงัละเลยผูสู้งอายุ มีกรอบความคิดว่าผูสู้งอายุเป็นภาระของสังคม แต่แท้จริงแล้วยงัมี
ผูสู้งอายุท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ และเร่ิมเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น (รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 
2561, 2562) แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางร่างกายท่ีเร่ิมถดถอยจึงเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ (พญ.วิภาดา วามวาณิชย ,์ 2557) 
รวมถึงกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์บางส่วนไม่ไดถู้กออกแบบเพื่อผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง การออกแบบ
โฆษณาสินค้าและบริการให้กับกลุ่มผูสู้งอายุจึงเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และเกิด
ประโยชน์ต่อผูสู้งอายเุองอีกดว้ย (Positioning, 2559) 
 จากเหตุผลดงักล่าว ในฐานะท่ีผูวิ้จยัท างานดา้นการออกแบบกราฟิกโฆษณา ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของ
ผูสู้งอายุ ท าการศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส าคญั คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
แล้วออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook platform) ส าหรับผูสู้งอายุ ให้
เหมาะสมกับพฤติกรรม การรับรู้ และความสนใจของผูสู้งอายุ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ มีการตอบสนองใน
ระดบัสูง น าไปสู่การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ อีกทั้งยงัเป็นแนวทางการออกแบบส าหรับนกัออกแบบ 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายตุ่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ 
 (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ 
เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 “ผูสู้งอายุ” หมายความว่า 
บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2563 เป็นสังคมสูงอายุ                             
มีประชากรผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 12 ลา้นคน (ร้อยละ 18) และจะเพ่ิมเป็น 20.42 ลา้นคน (ร้อยละ 
31.28) ในปีพ.ศ. 2583 (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) มีการแบ่งผูสู้งอายุตามขีดความสามารถท่ีลดถอยลงจากน้อยไปมาก
เป็น 3 ระดบั คือ สูงอายุตอนตน้ อายุช่วง 60-69 ปี สูงอายุตอนกลาง อายุช่วง 70-79 ปี และสูงอายุตอนปลาย อายุ
ช่วงตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป วยัสูงอายเุร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เช่น สมองตอบสนองชา้ลง ตาโฟกสัภาพช้าลง 
สายตายาว หรือโรคต้อกระจก หูอาจสูญเสียการได้ยินโดยเฉพาะเสียงสูง เวียนศีรษะ และหูอ้ือ (พญ.วิภาดา                         
วามวาณิชย,์ 2557) ทั้งน้ีแมผู้สู้งอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นและร่างกายเร่ิมเส่ือมถอย แต่ผูสู้งอายุไทยรุ่นใหม่มีการศึกษา
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สูงขึ้น โดยเฉพาะผูสู้งอายตุอนตน้ หากประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการท่ีท าให้ผูสู้งอายุมีพลงัและคุณค่า ก็จะ
ท าให้ประชากรสูงวยัไทยกลายเป็นโอกาสมากกว่าเป็นภาระ (รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2560, 2561) 
 2) ผูสู้งอายกุบัส่ือสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อผูสู้งอายมุากขึ้น โดยเฉพาะผูสู้งอายุ
ตอนตน้มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าผูสู้งอายุวยัอื่น ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากถึงร้อยละ 97 (สถานการณ์
ผูสู้งอายุไทยประจ าปี 2561, 2562) และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ Facebook, Line และ Instagram 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ทั้งน้ีเน่ืองจาก เฟสบุ๊ค คือเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีการโฆษณาขาย
สินคา้ออนไลน์ท่ีเขา้ถึงไดง้่ายทั้งคนซ้ือและคนขาย มีรูปแบบโฆษณาท่ีจ าแนกได ้6 รูปแบบไดแ้ก่ โฆษณารูปแบบ
รูปภาพน่ิง (Image Ads) รูปแบบรูปภาพเล่ือน (Carousel Ads) รูปแบบชุดรูปภาพ (Collection Ads) รูปแบบเต็ม
หน้าจอ (Canvas Ads) รูปแบบภาพเคล่ือนไหว (Video Ads) และรูปแบบเล่าเร่ืองราว (Story Ads) (Facebook for 
Business, 2563) ดงันั้น เฟสบุ๊คจึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ  ในการโฆษณาสินคา้และบริการ
ส าหรับผูสู้งอาย ุ
 3) กราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค มีองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัในการออกแบบ 
ไดแ้ก่ 1) Size Does Matter การใช้ขนาดและสัดส่วนรูปภาพท่ีเฟสบุ๊คจะก าหนดในแต่ละชนิดอยางถูกตอ้ง หาก
ภาพมีสัดส่วนผิดเพ้ียนจะส่งผลให้ภาพถูกยืดหรือบีบจนส่ือสารคลาดเคล่ือน 2) Color does matter การเลือกใชสี้ท่ี
ท าให้ผูบ้ริโภคสนใจ ใชสี้ท่ีตรงกบัภาพลกัษณ์ช่วยดึงดูดและจดจ าตวัตนธุรกิจ ขอ้ควรระวงั คือ ควรใชสี้ท่ีมองเห็น
ส่ิงท่ีต้องการส่ือสารชัดเจน ใช้สีท่ีดูแล้วไม่ปวดตา และใช้สีท่ีส่ือความหมาย การเลือกใช้ตัวอกัษรท่ีอ่านง่าย
เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ธุรกิจ ขอ้ความและการจดัวางชัดเจนเขา้ใจง่าย (Kasin Charuwan, 2560) อีกทั้งควรใช้
รูปภาพท่ีมีความละเอียดสูง หลีกเล่ียงการใช้ขอ้ความในรูปภาพมากเกินไป เพราะรูปภาพท่ีมีขอ้ความน้อยกว่า 
20% จะมีประสิทธิภาพในการดึงดูดผูบ้ริโภคมากกว่า (Facebook for Business, 2563) 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดท่ีมีตวัแปรตน้ และตวัแปรตามในการวิจยั 
ดงัน้ี 
 

               ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 
 

                                
                                                                                                                       

 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
  4.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  (1) ประชากร ในการศึกษาคือ กลุ่มผูสู้งอายุท่ีมี อายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้งหมดจ านวน 2,235 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) ท่ีสามารถใชส่ื้อเฟสบุ๊ค (Facebook) และ
กลุ่มนกัออกแบบดา้นกราฟิก ท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1. ผูสู้งอาย ุ                                                
2. เน้ือหาการโฆษณา 
3. รูปแบบกราฟิกโฆษณา    
    บนเฟสบุ๊ค 

1. ตน้แบบกราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอายุ 
2. ความสนใจ จนน ามาซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูสู้งอาย ุ
3. ความพึงพอใจของผูสู้งอาย ุ
4. ผูสู้งอายตุดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการ หรือปฏิบติั       
    ตามจุ่งมุ่งหมายของการโฆษณา 
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 (2) กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดจากกลุ่มผูสู้งอายุตามเกณฑ์ตารางของ Krejcie and Morgan คือ จ านวน 
332 คน และกลุ่มนกัออกแบบดา้นกราฟิกจ านวน 5 คน ดงันั้นรวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 337 คน 
 4.2 ขอบเขตของการศึกษา  
 (1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัพฤติกรรม การรับรู้ และความสนใจผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
 (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพ  อาหาร ยารักษาโรค  การออกก าลงั
กาย การใชชี้วิตประจ าวนั และโรคประจ าตวัของผูสู้งอายุ  
 (3) ขอบเขตดา้นการออกแบบ รูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ส าหรับผูสู้งอาย ุจ านวน 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปภาพน่ิง รูปภาพเล่ือน ชุดรูปภาพ รูปภาพเตม็หนา้จอ ภาพเคล่ือนไหว 
และรูปภาพเล่าเร่ืองราว 
  4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 (1) แบบสอบถามส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน 343 ชุด เพ่ือทราบขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรม การรับรู้ และ
ความพึงพอใจกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

 (2) แบบสัมภาษณ์นกัออกแบบ จ านวน 6 ชุด เพ่ือทราบขอ้มูลทัว่ไป การใชง้านโปรแกรมออกแบบ
กราฟิก ความสนใจ และแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) 

 (3) แบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบดว้ย แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน 
350 ชุด และส าหรับนักออกแบบ จ านวน 5 ชุด เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือ
สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอาย ุ 
 4.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  รวบรวมขอ้มูลทางระบบออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอยา่งส่งค าตอบผา่นระบบออนไลน์ Google Forms 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชค้่าสถิติ ร้อยละ  

 (2) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ไดผ้ลดงัน้ี เน้ือหาท่ีผูสู้งอายใุห้ความสนใจมากท่ีสุด คือ 
ดา้นสุขภาพร่างกาย และอาหาร สีท่ีสนใจคือสีโทนเยน็ ไดแ้ก่ สีฟ้า สีน ้าเงิน และสีขาว อกัษรท่ีสนใจคือรูปแบบมี
หัว และรูปแบบสมยัใหม่ ลกัษณะการโฆษณาท่ีสนใจคือ ภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิง ภาพท่ีสนใจคือ ภาพถ่าย 
ภาพถ่ายท่ีมีขอ้ความ และภาพกราฟิก ประเภทโฆษณาท่ีสนใจคือ ภาพบุคคลมากท่ีสุด การจดัวางขอ้ความท่ีชอบ
คือ แบบตรงกลางดา้นบนมากท่ีสุด และสุดทา้ยการจดัวางวตัถท่ีชอบคือ ตรงกลางดา้นล่างมากท่ีสุด แลว้สร้าง
แนวความคิดในการออกแบบ และน าไปสู่ผลงานการออกแบบดงัต่อไป 
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 5.1 การออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผู้สูงอายุ โดย
ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบกราฟิกโฆษณาทั้งหมด 6 รูปแบบ รูปแบบละ 3 ตวัอยา่ง ดงัน้ี  
 (1) กราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบภาพน่ิง (Image) ดงัภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 ตวัอยา่ง รูปภาพน่ิง (Image) 3 รูปแบบ  

 

 ตวัอยา่งการออกแบบโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหาร ขา้วกลอ้ง เห็นไดว่้า รูปแบบที่ 1 ใชอ้กัษรแบบมีหัว 
ภาพถ่ายผูสู้งอายุชายหญิง ภาพถ่ายขา้วกลอ้ง ใชโ้ทนสีเขียว และสีส้มอ่อนเป็นหลกั เพื่อส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ 
รูปแบบท่ี 2 ใช้อกัษรแบบมีหัว เน้นภาพถ่ายขา้วกลอ้งและตวัอกัษรเป็นจุดเด่น เน้นโทนสีทองจากรวงขา้ว เพื่อ
แสดงถึงผลิตภณัฑุคุณภาพสูง และรูปแบบที่ 3 ใชอ้กัษรไม่มีหวั ภาพถ่ายหญิงสูงอายท่ีุมีรอยยิม้ ภาพถุงบรรจุภณัฑ ์
ใชโ้ทนสีเขียวและสีน ้าตาลอ่อน เพื่อแสดงถึงความสุขภาพดี 
 (2) กราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบ รูปภาพเล่ือน (Carousel) ดงัภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพที่ 2  ตวัอยา่ง รูปภาพเล่ือน (Carousel) 3 รูปแบบ 
 

 ตวัอย่างการออกแบบค าแนะน าท่ีท าให้ผูสู้งอายุสุขภาพดี ประกอบดว้ยภาพน่ิง 4 ภาพ เห็นไดว่้า
รูปแบบท่ี 1 เร่ืองเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะกบัผูสู้งอายุ ใช้อกัษรมีหัว ภาพถ่ายบุคคลท่ีมีรอยยิ้ม ภายในวงกลมเน้นภาพ
เคร่ืองด่ืม ใชโ้ทนสีฟ้า เพื่อส่ือถึงความมีสุขภาพดี รูปแบบที่ 2 เร่ืองดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว ์ใชอ้กัษรไม่มีหวั ภาพถ่าย
ใบหน้าหญิงสูงอายุท่ีแสดงอารมณ์ต่างกนั ทั้งการยิ้มและกงัวล ใชโ้ทนสีเทาเพื่อเนน้ใบหนา้บุคคลให้ชดัเจน และ
สร้างแรงจูงใจ ส าหรับรูปแบบท่ี 3 เร่ืองผกัแคลเซียมสูง บ ารุงกระดูก ใช้อกัษรมีหัว ภาพถ่ายผูสู้งอายุชายหญิง
อารมณ์ดี เนน้ภาพพืชผกั ใชโ้ทนสีเขียวอ่อนเป็นหลกั ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1156 

 (3) กราฟิกโฆษณาบน เฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบ ชุดรูปภาพ (Collection) ดงัภาพท่ี 3  

 
 

ภาพที่ 3 ตวัอยา่ง ชุดรูปภาพ (Collection) 3 รูปแบบ 
 

 ตวัอย่างการออกแบบโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประกอบดว้ยภาพหลกั 1 ภาพ และภาพสินคา้ 
4 ภาพ เห็นไดว่้า รูปแบบที่ 1 ใชอ้กัษรไม่มีหวับนพ้ืนสีขาว มีตราสินคา้ ภาพถ่ายผกัผลไม ้ภาพถ่ายชายหญิงสูงอายุ
ยิ้มแยม้ มีภาพบรรจุภณัฑ์ เน้นการใชโ้ทนสีหลากหลาย ส่ือถึงความสดใส รูปแบบท่ี 2 ใชอ้กัษรมีหวับนพ้ืนสีขาว 
มีตราสินคา้ ภาพถ่ายชายหญิงสูงอายุยิ้ม มีภาพบรรจุภณัฑ์เม็ดวิตามิน พร้อมขอ้ความ ใชโ้ทนสีอ่อนหลายสี เน้น
ความสะอาด มีคุณภาพ และรูปแบบท่ี 3 ใช้อกัษรมีหัว มีตราสินค้า และภาพบรรจุภณัฑ์พร้อมผกัผลไม้เป็น
ส่วนผสม ภาพถ่ายหญิงวยักลางคนในชุดแพทย ์ใชโ้ทนสีหลากหลาย และน่าเช่ือถือตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 (4) กราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบ เตม็หนา้จอ (Canvas) ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงตวัอยา่ง รูปแบบ เตม็หนา้จอ (Canvas) 3 รูปแบบ 
 

 ตวัอย่างการออกแบบบริการของโรงพยาบาล ประกอบดว้ยภาพหลกั และภาพเต็มหน้าจอ เห็นได้
ว่ารูปแบบท่ี 1 ใช้อกัษรมีหัว มีตราสินค้า ภาพถ่ายผูป่้วยหญิงสูงอายุรับการดูแลจากพยาบาลและแพทยอ์ย่าง
ใกลชิ้ด มีขอ้ความประกอบ ใช้โทนสีฟ้าอ่อนและสีขาวเป็นหลกั ส่ือให้เห็นการบริการท่ีเอาใส่ใจ รูปแบบท่ี 2 ใช้
อกัษรไม่มีหัว มีตราสินคา้ ภาพถ่ายครอบครัว ภาพถ่ายบุคลากรทางการแพทยท่ี์น่าเช่ือถือ ภาพหญิงสูงอายุและ
แพทยช์ายท่ีเป็นกนัเอง ใช้โทนสีฟ้าอ่อนเป็นหลกั เน้นบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นจุดเด่น รูปแบบที่ 3 ใชอ้กัษรมี
หัว มีตราสินคา้ ภาพถ่ายแพทยห์ญิงชาย และพนักงานภายในโรงพยาบาลท่ีมีเคร่ืองมือแพทยค์รบครัน พร้อม
ขอ้ความประกอบ ใชสี้ขาวเป็นหลกั เนน้ความทนัสมยั พร้อมให้บริการคนไขทุ้กช่วงวยั 
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 (5) กราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบภาพเคล่ือนไหว (Video) ดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 ตวัอยา่ง รูปแบบ ภาพเคล่ือนไหว (Video) 3 รูปแบบ 

 

  ตัวอย่างการออกแบบภาพเคล่ือนไหว เก่ียวกับกิจกรรมและกายออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ เห็นไดว่้า รูปแบบท่ี 1 ใชอ้กัษรมีหัวสีขาวขอบด า ท่ีดา้นล่างกลางภาพ ใชภ้าพผูสู้งอายุชายหญิงก าลงัว่ิง 
เดินเล่น เนน้ความเรียบง่าย กล่าวถึงการออกก าลงักายดว้ยการเดินหรือว่ิง รูปแบบที่ 2 ใชอ้กัษรไม่มีหวั สีขาวขอบ
สีน ้ าเงินเขม้ บริเวณดา้นล่างกลางภาพ ภาพผูสู้งอายุออกก าลงักายดว้ยการเล่นโยคะ เน้นความเรียบง่าย กล่าวถึง
การออกก าลงักายดว้ยการเล่นโยคะ รูปแบบท่ี 3 ใชอ้กัษรมีหวัสีขาวขอบสีเขียวเขม้ บริเวณดา้นล่างกลางภาพ ภาพ
ผูสู้งอายุท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข เน้นความเรียบง่าย กล่าวถึงการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัเพื่อ
สุขภาพท่ีดี 
 (6) กราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ส าหรับผูสู้งอาย ุรูปแบบเล่าเร่ืองราว (Story) ดงัภาพท่ี 6  

 
 

ภาพที่ 6 แสดงตวัอยา่ง รูปแบบเร่ืองราว (Story) 3 รูปแบบ 
 

 ตวัอยา่งการออกแบบโฆษณาโปรโมชัน่พิเศษของร้านอาหารไทย เห็นไดว่้า รูปแบบที่ 1 ใชอ้กัษรมี
หวั ไทยร่วมสมยั มีตราสินคา้ ภาพอาหารขนาดใหญ่ชดัเจน ท าให้เกิดความตอ้งการอาหาร รูปแบบที่ 2 ใชอ้กัษรมี
หัวภายในวงกลมสีขาวโปร่งโดดเด่น มีตราสินค้า ภาพถ่ายอาหารท่ีมีระยะของภาพ และมีความเคล่ือนไหว 
รูปแบบท่ี 3 ใชอ้กัษรไม่มีหัวสีด า เน้นราคาดว้ยโทนสีส้ม สีพ้ืนมีระดบัน ้ าหนกัจากสีเขียวเป็นสีขาว มีตราสินคา้ 
เนน้ภาพถ่ายผูสู้งอายชุายหญิงท่ีมีความสุข ภายในสวนสีเขียว ใชภ้าพผูสู้งอายท่ีุเป็นวยัใกลเ้คียงกบักลุ่มลูกคา้ 
 5.2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ 
เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผู้สูงอายุ 
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจจากตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูสู้งอายุ จ านวน 350 คน และนกั
ออกแบบ จ านวน 6 คน โดยใชค้่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของผูสู้งอาย ุท่ีมีต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์  
 เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอาย ุ  
ข้อ  

รูปแบบกราฟิกโฆษณา 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอาย ุ(ร้อยละ) 
ตวัอยา่งรูปแบบท่ี 1 ตวัอยา่งรูปแบบท่ี 2 ตวัอยา่งรูปแบบท่ี 3 

มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด 
1 รูปภาพน่ิง (Image)  46.3 0.3 35 0.3 37.6 0 

2 รูปภาพเล่ือน (Carousel )  30 0 31.9 0 36.5 0 

3 ชุดรูปภาพ (Collection) 27.7 0 28.9 0.3 32.3 0 

4 เตม็หนา้จอ (Canvas) 34.9 0 42 0 33.9 0 

5 ภาพเคล่ือนไหว  (Video) 41 0.3 35.5 0 34.9 0.6 

6 เล่าเร่ืองราว (Story) 34.1 0 41.7 0.6 46.6 0 

 
 จากตารางแสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของผูสู้งอายุ ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ รูปแบบภาพน่ิง ตัวอย่างท่ี 1                     
มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบภาพเล่ือน ตวัอย่างท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 36.5) มีความพึงพอใจ 
รูปแบบชุดรูปภาพ ตวัอยา่งท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบเตม็หนา้จอ ตวัอยา่งท่ี 2 มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 42) มีความพึงพอใจรูปแบบภาพเคล่ือนไหว ตัวอย่างท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 41) และมีความพึงพอใจ 
รูปแบบเล่าเร่ืองราว ตวัอยา่งท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.6)   
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของนกัออกแบบ ท่ีมีต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคม 
 ออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอาย ุ  

ข้อที่ 
 

รูปแบบกราฟิกโฆษณา 
 

ระดับความพึงพอใจของนักออกแบบด้านกราฟิก (ร้อยละ) 
ตวัอยา่งรูปแบบท่ี 1 ตวัอยา่งรูปแบบท่ี 2 ตวัอยา่งรูปแบบท่ี 3 

มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด 
1 รูปภาพน่ิง (Image)  16.7 0 16.7 0 16.7 0 

2 รูปภาพเล่ือน (Carousel )  50 0 0 0 33.3 0 

3 ชุดรูปภาพ (Collection) 16.7 0 16.7 0 33.3 0 

4 เตม็หนา้จอ (Canvas) 50 0 16.7 0 33.3 0 

5 ภาพเคล่ือนไหว  (Video) 50 0 16.7 0 33.3 0 

6 เล่าเร่ืองราว (Story) 0 0 50 0 50 0 

 
  จากตารางแสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของนกัออกแบบดา้นกราฟิก ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบน
ส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผูสู้งอายุ พบว่า นกัออกแบบดา้นกราฟิก มีความพึงพอใจ รูปแบบ
ภาพน่ิง ตวัอยา่งท่ี 1, 2 และ 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 16.7) มีความพึงพอใจ รูปแบบรูปภาพเล่ือน ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รูปแบบชุดรูปภาพ ตวัอยา่งท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบเตม็
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หนา้จอ ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รูปแบบภาพเคล่ือนไหว ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 
50) และสุดทา้ย มีความพึงพอใจ รูปแบบเล่าเร่ืองราว ตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50)   
 

6. อภิปรายผล  
 6.1 การออกแบบรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผู้สูงอายุ เป็น

การออกแบบ 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รูปภาพน่ิง สามารถแสดงส่ิงท่ีตอ้งการส่ือโดยมีองค์ประกอบ อย่างภาพถ่าย
บุคคล ภาพสินคา้ และขอ้ความท่ีชดัเจน 2)รูปแบบรูปภาพเล่ือน มีรูปภาพชดัเจน มีความต่อเน่ืองกนั 3) รูปแบบชุด
รูปภาพ ภาพหลกัดึงดูด และภาพรองแสดงตวัสินคา้ชดัเจนน าไปสู่การซ้ือสินคา้ได ้4) รูปแบบเตม็หนา้จอ ใชภ้าพ
หลักสวยงาม ภาพเต็มหน้าจอแสดงภาพบุคคลท่ีน่าสนใจ ช่วยให้ผูใ้ช้รู้สึกใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์ 5) รูปแบบ
ภาพเคล่ือนไหว ภาพแรกท่ีเล่นโดยอตัโนมติัควรมองเห็นชัดเจน ไม่ซับซ้อน 6) รูปแบบเล่าเร่ืองราว มีภาพถ่าย
บุคคลท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมาย มีขอ้ความชดัเจนและไม่มากเกินไป จะไดรั้บความสนใจจนน าไปสู่การสนทนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับองคป์ระกอบหลกัในการออกแบบกราฟิกโฆษณาบนเฟสบุ๊ค คือ การใชข้นาดและสัดส่วนของ
ภาพท่ีถูกตอ้ง และการเลือกใชสี้ท่ีท าให้เกิดความสนใจ แสดงตวัตน และส่ือความหมาย เลือกใชต้วัอกัษรอ่านง่าย 
ชดัเจน (Kasin Charuwan, 2560) รวมึงการใชข้อ้ความในรูปภาพท่ีไม่มากเกินไป (Facebook for Business, 2563) 
 6.2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อรูปแบบกราฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ 
เฟสบุ๊ค (Facebook) ส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบดว้ยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ ผูสู้งอาย ุและนกัออกแบบดา้นกราฟิก 
โดยส าหรับผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ รูปแบบภาพน่ิง ตวัอย่างท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.3) มีความ
พึงพอใจ รูปแบบภาพเล่ือน ตวัอย่างท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 36.5) มีความพึงพอใจ รูปแบบชุดรูปภาพ ตวัอย่างท่ี 3 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบเต็มหน้าจอ ตวัอย่างท่ี 2 มากท่ีสุด (ร้อยละ 42) มีความพึงพอใจ
รูปแบบภาพเคล่ือนไหว ตวัอย่างท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 41) และมีความพึงพอใจ รูปแบบเล่าเร่ืองราว ตวัอย่างท่ี 3 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.6) ส าหรับนกัออกแบบดา้นกราฟิก พบว่า นกัออกแบบดา้นกราฟิก มีความพึงพอใจ รูปแบบ
ภาพน่ิง ตวัอยา่งท่ี 1, 2 และ 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 16.7) มีความพึงพอใจ รูปแบบรูปภาพเล่ือน ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รูปแบบชุดรูปภาพ ตวัอยา่งท่ี 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) มีความพึงพอใจ รูปแบบเตม็
หนา้จอ ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รูปแบบภาพเคล่ือนไหว ตวัอยา่งท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 
50) และสุดทา้ย มีความพึงพอใจ รูปแบบเล่าเร่ืองราว ตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 มากท่ีสุด (ร้อยละ 50)   

นอกจากน้ี ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายใุห้ความสนใจและพึงพอใจต่อเน้ือหาดา้นสุขภาพ มีความสนใจต่อ
ภาพถ่าย โดยเฉพาะภาพถ่ายผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตนเอง การใชอ้กัษรรูปแบบมีหวัท่ีอ่านง่ายชดัเจน การ
ใชสี้โทนเยน็อย่างสีฟ้า สีเขียวและสีขาว ท่ีท าให้มองเห็นสบายตา การจดัวางภาพและขอ้ความอย่างสมดุล ไม่มี
รายละเอียดซับซ้อนหรือมากเกินไป เน้ือหามีความตรงไปตรงมา ท าให้ผูสู้งอายุเขา้ใจง่ายตรงตามจุดประสงค์ 
สอดคลอ้งกบัการออกแบบเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางร่างกายของผูสู้งอาย ุท่ีสมองจะตอบสนองชา้ลง ตาจะ
โฟกสัภาพชา้ลง เกิดภาวะสายตายาว หรือมองเห็นไม่ชดัเจน (พญ.วิภาดา วามวาณิชย,์ 2557) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 สามารถพฒันา หรือน าไปใชใ้นการออกแบบกราฟฟิกโฆษณาสินคา้หรือบริการส าหรับผูสู้งอาย ุบนส่ือ
ชนิดอื่น เช่น ป้ายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใกลเ้คียง เช่น อินสทาแกรม (Instagram) เป็นตน้ 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 อาจมีการวิจยัรูปแบบกราฟฟิกโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับเด็ก, วยัรุ่น, ผูป่้วยในโรงพยาบาล 
หรือ ผูท่ี้มีความพิการทางสายตา  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได ้เพราะไดรั้บความกรุณาช้ีแนะจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพงศ์                 
จงชานสิทโธ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค  าแนะน าและตรวจแก้ไข  รวมถึงขอขอบคุณผูสู้งอายุ และ                 
นักออกแบบดา้นกราฟิก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น           
อยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉดา้นการใชภ้าษาและการน าเสนอ
เน้ือหา  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลหัวเร่ืองในรายการแฉจากช่อง YouTube 
GMM25Thailand ระหว่างวนัท่ี 20 กรกฎาคม  2563 ถึง 14 สิงหาคม  2563 รวมทั้งส้ิน 179  เร่ือง ผูวิ้จยัวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะการใช้ภาษาและการน าเสนอเน้ือหาในส่ือ   ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการใช้
ภาษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ พบจ านวน 6 ชนิด  พบมากท่ีสุดคือ การใชค้  าเรียกช่ือ  ส่วนท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ การ
ใชค้  าถาม  ดา้นการน าเสนอเน้ือหาจากพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ พบจ านวน 4 ชนิด โดยพบการน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบับนัเทิงมากท่ีสุด  พบนอ้ยท่ีสุดคือ การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัอาหาร   
                                                                      
ค าส าคัญ: พาดหวัเร่ือง  รายการแฉ   การใชภ้าษา   การน าเสนอเน้ือหา 
 

ABSTRACT 

This research article aimed to study  titling technique in the Chae TV Programme using a qualitative 
research method. 179 titles in the Chae TV programme were collected from YouTube GMM25 Thailand from 
20th July, 2020 to 14th August, 2020. The researcher analyzed data basing on ideas regarding language use and 
presentation of content in the media. The findings revealed that language use through titling technique in the 
Chae TV programme,  six types of language use were found; Name words were found most, but question marks 
were found least.  For the presentation of content through titling technique in the Chae TV programme,  four 
types of content were found; entertainment was found most, but food was found least. 

Keywords: titling technique,  the Chae TV programme, language use , presentation of content 

mailto:samitchapumma@yahoo.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1162 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การส่ือสารเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีมนุษยใ์นสังคมไดถ่้ายทอดส่ิงต่าง ๆ แก่กนัและกนั ซ่ึงความสามารถใน
การติดต่อกบัผูอ่ื้นให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัไดน้ั้นเป็นทกัษะขั้นสูงของการส่ือสาร เพราะการท่ีมนุษยส์ามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันั้นยอ่มเป็นหนทางน าไปสู่การด าเนินชีวิตร่วมกนัอย่าง
มีความสุข เม่ือกาลเวลาเปล่ียนแปลงไปสังคมก็จะเจริญกา้วหน้ามากย่ิงขึ้น ท าให้ส่ือสารมวลชนเขา้มามีบทบาท
และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นทุก ๆ ดา้น  โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม
สูงสุดในประเทศ มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาเคียงคู่กบัสังคมไทยเป็นเวลานาน และมีวิวฒันาการเติบโตไปตาม
สภาวะความเปล่ียนแปลงของสภาพทางสังคม  
 รายการ “แฉ” มีการน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นกระแสสังคม จึงนบัเป็นรายการวาไรต้ีทอลก์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการพาดหวัเร่ืองมีภาษาท่ีทนัสมยั เขา้ถึงทุกเพศทุกวยั นอกจากน้ียงัท าให้ผูอ้่าน
เกิดความสนใจและตอ้งการติดตามรายละเอียดของข่าวท่ีพิธีกรตอ้งการน าเสนอต่อไป ส่งผลให้รายการ “แฉ” เป็น
รายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงทั้งออนแอร์และออนไลน์ จึงเห็นไดว่้าการพาดหวัเร่ืองถือเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีมีความส าคญัในการสร้างสรรคร์ายการให้ไดรั้บความนิยม เพราะส่ือสารมวลชนไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทและ
สามารถเขา้ถึงผูรั้บข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ทั้งยงัเป็นส่ือท่ีมีภาษาเฉพาะตวั ซ่ึงภาษายอ่มมีอิทธิพลต่อสังคม
เป็นอยา่งมาก ภาษาจึงมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี                   
 รายการแฉจะมีการพาดหวัเร่ืองขึ้นมาบนหน้าจอของรายการ เพ่ือท่ีจะสร้างความโดดเด่นของเน้ือหาใน
วนันั้นและบอกถึงสาระส าคญัของเร่ืองนั้น ๆ เพราะพาดหัวข่าวเป็นจุดแรกท่ีดึงดูดความสนใจและบอกประเด็น
ส าคญัของข่าว ท าให้ผูรั้บชมสามารถรับรู้และเขา้ใจไดถึ้งเร่ืองราวท่ีน าเสนอ โดยในการน าเสนอเร่ืองราวในแต่ละ
วนัของรายการแฉจะมีจ านวนพาดหัวเร่ืองท่ีหลากหลาย ตามลกัษณะของข่าวท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงหัวเร่ืองส่วน
ใหญ่จะมีขนาดส้ันไดใ้จความ มีการใชค้  าสแลง ค าเรียกช่ือ ค าทบัศพัท์ ค  าย่อ และการตดัค า ท าให้เกิดความหมาย
เฉพาะอยา่งเด่นชดั และสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างความโดดเด่นของเน้ือหาในรายการ  
 ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและประสงคท่ี์จะศึกษาภาษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ เพ่ือจะไดท้ราบ
ลกัษณะการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหา ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในดา้นการน าไปใชเ้พ่ือเป็น
แบบอยา่งในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในประเด็นเก่ียวกบัการใชภ้าษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉดา้นการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหา 

 

3.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
การพาดหัวเร่ือง หมายถึง การพาดหัวข่าวท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้แทนเน้ือเร่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีน าไปยงั

เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริงของเร่ือง 
 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผูวิ้จยัไดสั้งเคราะห์ความรู้เก่ียวกบัการใช้ภาษาและการน าเสนอเน้ือหาจากงานวิจยัของ พิมพพ์รรณ 
รัชนีกร (2553) เร่ือง “ศึกษาลีลาการใชภ้าษาและกลวิธีการน าเสนอของบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ในหนงัสือพิมพ์
รายสัปดาห์” ผลการศึกษาพบว่า ลีลาการใช้ภาษาในบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์                      
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ดา้นการใช้ค  า พบการใช้ค  าทบัศพัท์ ค  าสแลง ค าซ้อน ค าประสม ค าย่อ และค าตดั ส่วนกลวิธีการน าเสนอของ
บทความพบว่า ดา้นการพาดช่ือเร่ือง พบการพาดช่ือแบบตรงกบัเน้ือเร่ือง สรุปประเด็นส าคญัของเร่ือง แบบใชค้  า
คลอ้งจองกนั แบบใช้ค  ากริยาท่ีแสดงอาการน่าสนใจ แบบใช้ค  าท่ีมีความหมายตรงกนัข้ามมาคู่กนั แบบใช้ค  า
พงัเพย ส านวน สุภาษิต แบบใชค้  าถาม และแบบฉงนสนเท่ห์ และงานวิจยัของ กาญจนา ปราบปัญจะ (2553) เร่ือง 
“ศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของ ว. วชิรเมธี” ผลการศึกษาดา้นการใช้ค  าพบว่า มีการใช้ค  าซ้อน                    
ค  าสแลง ค าสร้างใหม่ ค  าภาษาต่างประเทศ ค าให้เกิดจินตภาพ ค าท่ีมีความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง ค าพน้
สมยั ค าเช่ือม และค าท่ีมีการเล่นเสียงเล่นจงัหวะ ดา้นการใช้ประโยค พบว่า มีการใช้ประโยคกระชับ ประโยค
ขนานความ ประโยคขดัความ ประโยคซ ้าค  าหรือซ ้าความ และประโยคสรุปความ 
  

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
1) ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาภาษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉดา้นการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหา โดยเก็บ

รวบรวมหวัเร่ืองในรายการแฉจากช่อง YouTube GMM25Thailand ซ่ึงรวบรวมตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 จ านวนทั้งส้ิน 179 เร่ือง โดยในแต่ละวนัจะมีการน าเสนอเร่ืองราวติดต่อกนัหลายเร่ือง  

2) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาภาษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาดหวั
ข่าว เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาในส่ือมวลชน เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้  า 

ขั้นท่ี 2 เก็บขอ้มูลรายการแฉจากช่อง YouTube GMM25Thailand จ านวน 20 เทป ซ่ึงรวบรวมตั้งแต่
วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ไดจ้  านวนทั้งหมด 179 เร่ือง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ต่อไป   

ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวข้า้งตน้ ซ่ึงผูวิ้จยัจดัแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

ศึกษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉดา้นการใชภ้าษาและการน าเสนอเน้ือหา 
ขั้นท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะ  

 

6. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉด้านการใช้ภาษาและการน าเสนอเน้ือหา สามารถสรุปผล

การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
1. การใช้ภาษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนิดย่อย ได้แก่ การใช้ค  าเรียกช่ือ                    

การใชค้  าทบัศพัท ์การใชค้  าสแลง การตดัค า การใชค้  าสมญานาม และการใชค้  าถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.1 การใช้ค าเรียกช่ือ เป็นการพาดหวัเร่ืองท่ีมีการน าค าท่ีใชเ้รียกช่ือบุคคลมาใช ้ซ่ึงมีทั้งการเรียกช่ือ

จริง การเรียกช่ือเล่น และการเรียกช่ือเล่นและช่ือจริง ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการใชค้  าเรียกช่ือจากการพาดหวั
เร่ืองในรายการแฉ จ านวน 146 พาดหัวข่าว ตวัอย่างเช่น น้องชมพู่ ฟิลม์ รัฐภูมิ เจนน่ี และวิน เมธวิน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
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 “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ตอบทุกสเตป็ชีวิต ผา่นมาหลายอาชีพ ดารา นกัร้อง นกัการเมือง นกัธุรกิจ 
(รายการแฉ : 30 กรกฎาคม 2563) 

 ตวัอยา่งหวัเร่ืองดงักล่าวน้ีปรากฏการใชค้  าเรียกช่ือ ในขอ้ความท่ีกล่าวว่า “ฟิลม์ รัฐภูมิ” ซ่ึงเป็นการ
เรียกช่ือเล่นตามดว้ยช่ือจริง ฟิลม์ รัฐภูมิ หมายถึง ช่ือของ ฟิลม์ รัฐภูมิ โตคงทรัพย ์นกัร้อง นกัแสดง นกัธุรกิจ และ
นกัการเมืองชาวไทย ซ่ึงในบริบทหวัเร่ืองดงักล่าวเป็นการกล่าวถึงช่ือบุคคลท่ีก าลงัตกเป็นข่าวอยูใ่นขณะนั้น 

 1.2 การใช้ค าทับศัพท์ เป็นการพาดหวัเร่ืองท่ีมีการน าค าต่างประเทศมาใช้ โดยเป็นการยืมค ามาจาก
ภาษาต่างประเทศท่ีรับเอาค าของภาษาหน่ึงมาถ่ายเสียงและถอดอกัษรเพื่อใชใ้นอีกภาษาหน่ึง ผลการศึกษาผูวิ้จยั
พบว่า มีการใช้ค  าทบัศพัท์จากการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 47 พาดหัวข่าว ตวัอย่างเช่น เคลียร์ ไอเดีย 
แชร์ และโซเชียล ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ลีซอ ธีรเทพ” เคลียร์! ภาพลกัษณ์ท่ีคนมองเป็นนกับอลเจา้ชู ้
(รายการแฉ : 20 กรกฎาคม 2563) 

 ตวัอย่างหัวเร่ืองดงักล่าวน้ีปรากฏการใชค้  าทบัศพัท ์คือ ค าว่า “เคลียร์” ความหมายจากพจนานุกรม
แปลองักฤษ - ไทย ราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายไวว่้า จดัการกบัปัญหา แกไ้ขปัญหา ซ่ึงในบริบทของหวัเร่ือง 
ดงักล่าวมีการใชค้  าทบัศพัท์ ค  าว่า “เคลียร์” โดยใชค้  าให้เขา้กบัเร่ืองท่ีก าลงักล่าวถึงซ่ึงเป็นเร่ืองของ ลีซอ ธีรเทพ              
ท่ีออกมาพดูถึงปัญหาภาพลกัษณ์ท่ีคนอื่นมองว่าตนเป็นนกัฟุตบอลท่ีเจา้ชู ้ 
 1.3 การใช้ค าสแลง เป็นการพาดหัวเร่ืองท่ีมีการน าค าสแลงมาใช้ ซ่ึงเป็นค าท่ีถูกก าหนดเสียงและ
ความหมายขึ้นมาใหม่ เป็นถอ้ยค าส านวนหรือภาษาพูดท่ีใชส้ร้างความเขา้ใจเฉพาะกลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ในวยัหนุ่ม
สาว ผลการศึกษาผูวิ้จัยพบว่า มีการใช้ค  าสแลงจากการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 10 พาดหัวข่าว 
ตวัอยา่งเช่น ฟิน เฟียส แฉ และเป๊ะ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 “เจนน่ี ไดห้มดถา้สดช่ืน” ขอโทษ...ท่ีท าตวัเฟียส ๆ หลงัเจอชาวเนต็ขดุคลิปเก่า 
       (รายการแฉ : 11 สิงหาคม 2563) 

 ตวัอย่างหัวเร่ืองดงักล่าวน้ีปรากฏการใชค้  าสแลง คือ ค าว่า “เฟียส” โดยพจนานุกรมแปลองักฤษ - 
ไทย ราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายไวว่้า ดุเดือด ดุร้าย รุนแรง ซ่ึงในบริบทดงักล่าวค าว่า  “เฟียส” นอกจาก
หมายถึง แรง แลว้ค า ๆ น้ียงัหมายความไปถึง กลา้ เร่ิด เชิด เป็นตวัของตวัเอง แสดงให้เห็นว่าถึงแมเ้จนน่ีจะโดน
กระแสโจมตีอยา่งหนกัแต่เธอก็ยงัท าตวัเร่ิดเชิดอยูโ่ดยไม่เกรงกลวัผูใ้ด 

 1.4 การตัดค า เป็นการพาดหวัเร่ืองท่ีมีการตดัค า ซ่ึงเป็นการน าค ามาใชโ้ดยการยอ่หรือตดัจากค าเตม็
หรือกลุ่มค า เป็นการพูดส้ัน ๆ ละส่วนท่ีเหลือไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจ สามารถจะย่อไดท้ั้งส่วนหน้า ส่วนกลาง และ
ส่วนทา้ย ซ่ึงในการตดัค าหรือย่อค าจะท าให้เน้ือความกระชบั และหัวเร่ืองมีความส้ันลง ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า 
มีการตดัค าจากการพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 8 พาดหัวข่าว ตวัอย่างเช่น เหตุ ยนั เตือน และช้ี ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

“แม่นอ้งชมพู”่ แจงแลว้ เหตไุม่ปิดบญัชีไดรั้บบริจาค 30 ลา้นจริงหรือไม่ 
              (รายการแฉ : 23 กรกฎาคม 2563) 

 ตวัอยา่งหวัเร่ืองดงักล่าวน้ีปรากฏการตดัค า ในค าว่า “เหตุ” ซ่ึงเป็นการตดัค าท่ีเหลือเฉพาะส่วนหลงั               
โดยตดัมาจากค าเต็มว่า “สาเหตุ” ท่ีหมายถึง น. ตน้เหตุ เหตุท าให้เกิดถอ้ยความขึ้น โดยในบริบทดงักล่าวเป็น                 
การกล่าวถึงกรณีท่ีเป็นขอ้สงสัยว่า เหตุใดแม่ของน้องชมพู่ถึงไม่ปิดบญัชี และยงัไดรั้บเงินบริจาคถึง 30 ลา้นบาท 
ซ่ึงการพาดหวัเร่ืองขา้งตน้ช่วยให้ผูรั้บชมไขขอ้สงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 1.5 การใช้ค าสมญานาม เป็นการพาดหัวเร่ืองท่ีมีการน าค าสมญานามมาใช้ ซ่ึงเป็นช่ือท่ีถูกตั้งขึ้น
ตามรูปลกัษณะ หรือพฤติกรรมท่ีไม่ใช่ช่ือจริง เป็นการตั้งช่ือหรือให้ฉายาอนัเป็นเอกลกัษณ์ของบุคคลในข่าว                 
ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการใชส้มญานามจากการพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 8 พาดหัวข่าว ตวัอย่างเช่น 
ไฮโซ หม่อมถนดั บา้นเบ้ียว และเจา้แม่ฮนัน่ี ศรีอีสาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“เชียร์ ฑิฆมัพร” เปิดความรักสุดหวานกบัไฮโซบิก๊ กว่าจะคบคนน้ีใชเ้วลาดูใจนานถึง 2 ปี 
(รายการแฉ : 3 สิงหาคม 2563) 

 ตวัอยา่งหวัเร่ืองดงักล่าวน้ีปรากฏการใชค้  าสมญานาม คือ ค าว่า “ไฮโซ” เป็นการกล่าวถึงสมญานาม
ของคุณบ๊ิก ธนพนธ์ เบญจรงคกุล ลูกชายของสมชาย เบญจรงคกุล ซ่ึงไดส้มญานามน้ีมาเน่ืองจากเป็นลูกชายของ
ตระกูลดงัตระกูลหน่ึงของประเทศไทย จึงท าให้บ๊ิกมีฉายาหรือสมญานามว่า “ไฮโซ” น าหนา้ช่ือเล่น แสดงให้เห็น
ว่าเป็นบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคม 
 1.6 การใช้ค าถาม เป็นการพาดหัวเร่ืองท่ีมีการน าค าถามมาใช้ เพ่ือตอ้งการค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ                         
ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการใช้ค  าถามจากการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 5 พาดหัวข่าว ตวัอย่างเช่น             
จริงหรือ จริงหรือไม่ ท าเพ่ืออะไร และเพราะอะไร ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 “ตั้ม วราวุธ” ในฐานะคนสนิทของ “กนั นภทัร” ตอบความสัมพนัธ์ “กนั - มารี” เลิกกนัแลว้จริงหรือ? 
  (รายการแฉ : 28 กรกฎาคม 2563) 
 ตวัอย่างหัวเร่ืองดงักล่าวน้ีปรากฏการใช้ค  าถาม ในขอ้ความท่ีว่า “เลิกกนัแลว้จริงหรือ” โดยค าท่ี
สามารถแสดงการถามหรือการตั้งค  าถามคือค าว่า “จริงหรือ” ซ่ึงในการพาดหวัเร่ืองดงักล่าวเป็นการใชค้  าถามเพื่อ
ตอ้งการค าตอบว่า “กนั นภทัร” กบั “มารี เบรินเนอร์” มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร เลิกกนัแลว้จริงหรือไม่ ซ่ึงท าให้
เป็นท่ีสนใจของเหล่าบรรดาแฟนคลบัของทั้งสองฝ่ายว่าทั้งคู่มีปัญหาหรือเกิดเร่ืองอะไรขึ้น การพาดหัวเร่ือง
ดงักล่าวน้ีช่วยดึงดูดความสนใจแก่ผูรั้บชมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากการศึกษาภาษาการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ ผลการศึกษาพบว่า การใชภ้าษาจากการพาดหัว
เร่ืองในรายการแฉ นอกจากมีการใชค้  าท่ีหลากหลายเพื่อให้หวัเร่ืองมีความน่าสนใจและทนัสมยัแลว้ ภาษาท่ีใช้ก็
สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งกระชบั ชดัเจน และเขา้ใจง่ายตามลกัษณะของหวัเร่ือง 
 
 2. การน าเสนอเน้ือหาจากหัวเร่ืองในรายการแฉ สามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ชนิดย่อย 
ไดแ้ก่ การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบับนัเทิง สังคม เศรษฐกิจ และอาหาร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับบันเทิง เป็นการรายงานเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
วงการบนัเทิง ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบับนัเทิงจากการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ 
จ านวน 86 พาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“เอม่ี กล่ินประทุม” กบับทบาทละครท่ีร้อนแรงท่ีสุดใน “เริงริตา” 
           (รายการแฉ : 22 กรกฎาคม 2563) 

  

 ตวัอยา่งหวัเร่ืองดงักล่าวน้ีรายการแฉไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับนัเทิง นกัแสดงดงักล่าว คือ “เอม่ี   
กล่ินประทุม” ท่ีรับบทเป็นภรรยาของกฤษฎา พรเวโรจน์ เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นเม่ือทั้งสองแต่งงานกนัแลว้
อยากท่ีจะมีบุตร แตป่รากฏว่าไม่สามารถมีบุตรได ้นางเอกสาวจึงโดนกดดนัจากแม่ยาย และตอ้งเจอกบัเพื่อนท่ีตน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1166 

เคยมีเร่ืองดว้ยกนัมาก่อน ซ่ึงการรับบทคร้ังน้ีนบัว่าเอม่ีเป็นตวัละครท่ีตอ้งมีความเขม้แข็งอดทน เพราะมีทั้งฉาก
เศร้าและเจ็บปวด แตเ่ธอก็สามารถแสดงออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี  
 2.2 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับสังคม เป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีเป็นท่ีจบัตามองของสังคม 
สามารถแบ่งประเด็นยอ่ยออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 2.2.1 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความเช่ือและไสยศาสตร์ เป็นการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั
ความเช่ือและไสยศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการควบคุมอ านาจอนัลึกลบัซ่ึงเช่ือว่ามีอยู่ในโลก เพ่ือให้อ านาจนั้นบนัดาลให้
เกิดผลท่ีพึงปรารถนา เช่น การแขวนวตัถุมงคลเพื่อให้ตนไดร้อดพน้จากภยัอนัตราย การท านายฝัน และการท่อง
บทคาถา เป็นตน้ ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือและไสยศาสตร์จากการพาดหวั
เร่ืองในรายการแฉ จ านวน 23 พาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 “หลวงพ่อน้ิงหน่อง” นิมิตเห็น “นอ้งชมพู่” ไม่ไดเ้ดินขึ้นไปตายเอง 
(รายการแฉ : 21 กรกฎาคม 2563) 

        

 ตวัอยา่งหวัเร่ืองดงักล่าวน้ีรายการแฉไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือและไสยศาสตร์ของ
หลวงพ่อน้ิงหน่อง ส านกัสงฆ์ นครนายก หลวงพ่อน้ิงหน่องไดเ้ล่าว่า ก่อนท่ีท่านจะเขา้นอนท่านไดต้ั้งจิตอยากจะ
ถามน้องชมพู่ว่า น้องชมพู่จูงสุนขัเขา้ป่าแลว้หลงเองหรือมีใครพาไป ซ่ึงหลวงพ่อน้ิงหน่องไดแ้ปลนิมิตว่า น้อง
ชมพู่ไม่ไดต้ามสุนขัเขา้ไปแต่มีคนพาเขา้ไป ซ่ึงจากการแปลฝันของหลวงพ่อน้ิงหน่องท าให้เห็นถึงความเช่ือเร่ือง
การท านายฝัน    
 

 2.2.2 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาท เป็นการน าเสนอเน้ือหาท่ี
มีลกัษณะของความขดัแยง้ ท่ีเร่ิมต้นด้วยการโต้เถียง เม่ือต่างฝ่ายไม่ยอมกันก็จะน าไปสู่การใช้ความรุนแรง                    
ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความขดัแยง้หรือการทะเลาะวิวาทจากการพาดหัวเร่ืองใน
รายการแฉ จ านวน 23 พาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 “แม่นอ้งชมพู”่ ไม่เช่ือ! ลูกถูกตีดว้ยกา้นมะยมและถูกทรมานให้ตาย 
 (รายการแฉ : 21 กรกฎาคม 2563) 

 ตัวอย่างหัวเร่ืองดังกล่าวน้ีรายการแฉไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหว่างคุณ
อจัฉริยะกบั แม่ของน้องชมพู่ เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของแม่น้องชมพู่ ซ่ึงตนไม่เช่ือในประเด็นท่ีลูกถูกตีดว้ย
กา้นมะยมจนเสียชีวิต เน่ืองจากตนไม่เคยตีลูกดว้ยกา้นมะยม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ทางความคิดระหว่าง
คุณอจัฉริยะ ท่ีกล่าวหาว่านอ้งชมพู่ถูกตีดว้ยกา้นมะยมจนเสียชีวิต 
 2.2.3 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการเสียชีวิต เป็นการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการเสียชีวิต                
ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการเสียชีวิตจากการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 21 
พาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ยอ้นเหตุการณ์ “ทายาทกระทิงแดง” ขบัรถซ่ิงชนต ารวจจนเสียชีวิตคาเคร่ืองแบบ 
           (รายการแฉ : 24 กรกฎาคม 2563) 

 ตวัอย่างหัวเร่ืองดงักล่าวน้ีรายการแฉไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการเสียชีวิตของดาบต ารวจ 
วิเชียร ท่ีเสียชีวิต เน่ืองจากเกิดอุบติัเหตุในขณะก าลงัปฏิบติัหน้าท่ีตรวจถนนสายสุขุมวิท โดยผูก่้อเหตุ คือ บอส                   
อยูวิ่ทยา ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ีท าให้ดาบต ารวจ วิเชียร เสียชีวิตคาท่ี 
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 2.3 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  เป็นการน าเสนอข่าวความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ  
การเงิน ผลการศึกษาผูวิ้จยัพบว่า มีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจจากการพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 

16 พาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
เผยสาเหตุราคาทองพุ่ง 350 บาท!  ราคาขายทะลุ 2.8 หม่ืน 

     (รายการแฉ : 22 กรกฎาคม 2563) 
       

 ตวัอย่างหวัเร่ืองดงักล่าวน้ีรายการแฉไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัเศรษฐกิจของราคาทองค า ซ่ึงทาง
รายการได้น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับราคาทองพุ่งสูงถึง 350 บาท ซ่ึงท าลายสถิติขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปี เน่ืองจาก                    
ไดรั้บผลกระทบจากความคืบหนา้ในการออกมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเพ่ิมเติมของสหรัฐอเมริกา  
 2.4 การน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับอาหาร เป็นการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัอาหาร ผลการศึกษา ผูวิ้จยั
พบว่า  มีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัอาหารจากการพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ จ านวน 12 พาดหวัข่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

  “เหลาซิก หอยจอ้ปทูะลกั” เน้ือปแูน่น ๆ ยอมลาออกจากงานมาลุยธุรกิจท่ีคนในครอบครัว       
 ไม่เห็นดว้ย กลบัสร้างรายไดดี้อยา่งไม่น่าเช่ือ   

                        (รายการแฉ : 20 กรกฎาคม 2563)  
 ตวัอย่างหัวเร่ืองดงักล่าวน้ีรายการแฉไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหาร โดยร้านดงักล่าวมีช่ือว่า                 
“เหลาซิก หอยจอ้ปูทะลกั” ซ่ึงเป็นร้านดงัในย่านเยาวราชท่ีสานต่อธุรกิจโดยคนรุ่นใหม่ จุดเร่ิมตน้ของธุรกิจ คือ 
การท าหอยจอ้ส่งตามร้านอาหารและภตัตาคารต่าง ๆ  โดยในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19  ส่งผลให้
เศรษฐกิจตกต ่า ลูกชายจึงตดัสินใจลาออกจากงานประจ าเพื่อกลบัมาสานต่อธุรกิจ แตท่างบา้นไม่เห็นดว้ยเน่ืองจาก
งานท่ีลูกชายท าอยูน่ั้นดีกว่า สุดทา้ยผลลพัธ์ท่ีไดก้ลบัเกินคาดหมายเน่ืองจากสามารถสร้างรายไดท่ี้ดีกว่างานเดิมถึง
หลายเท่า 
 จากการศึกษาการน าเสนอเน้ือหาจากการพาดหวัเร่ืองในรายการแฉ ผลการศึกษาพบว่า การน าเสนอ
เน้ือหาแต่ละประเภทท่ีทางรายการแฉไดน้ าเสนอนั้นจะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย และลว้นเป็นเร่ืองราว
ของผูค้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็น ศิลปิน นกัแสดง นกัธุรกิจ หรือประชาชนทัว่ไปทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ท าให้ผูรั้บชม
สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากพิธีกรมีการน าเสนอข่าวสารอยา่งละเอียดและตรงประเด็น  
 

7. อภิปรายผล           

 จากการศึกษาการใชภ้าษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉพบว่า มีการใชค้  าเรียกช่ือมากท่ีสุด เน่ืองจากช่ือเป็น
ส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูรั้บสารเกิดความสนใจต่อข่าวท่ีพิธีกรน าเสนอ โดยค าเรียกช่ือส่วนใหญ่จะเป็นค าเรียกช่ือบุคคล                  
ต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียง และเป็นช่ือของบุคคลท่ีก าลงัตกเป็นท่ีน่าสนใจของผูรั้บสารในขณะนั้น ส่วนการใชค้  าถามพบ
เป็นอนัดบัสุดทา้ย เน่ืองจากขึ้นอยู่กบัเน้ือหาของข่าวแต่ละเร่ืองว่าตอ้งการทราบขอ้มูลมากน้อยเพียงใด บางเร่ือง
ตอ้งใชค้  าถามเพื่อดึงดูดให้ผูรั้บสารสนใจข่าว และการตั้งค  าถามมกัตอ้งมีค าตอบอยูใ่นข่าวนั้นเสมอ  

การน าเสนอเน้ือหาจากการใชภ้าษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉท่ีพบมากท่ีสุด คือ การน าเสนอหาเก่ียวกบั
บนัเทิง เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่มกัให้ความสนใจต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียง หากบุคคลนั้นไดก้ระท าผิดผูค้นมกัจะให้
ความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือติดตามข่าวสารว่าเร่ืองราวตอบจบจะเป็นอย่างไร รายการแฉจึงมีการน าเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบับนัเทิงมากท่ีสุดเพื่อดึงดูดผูรั้บสาร ส่วนการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัอาหารพบเป็นอนัดบัสุดทา้ย เน่ืองจาก
การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัอาหารเป็นส่วนหน่ึงของการโฆษณาให้กบัเจา้ของธุรกิจนั้น ๆ ซ่ึงนบัไดว่้าเม่ือน าเสนอ
ผา่นรายการจะส่งผลให้มีลูกคา้เพ่ิมขึ้นและเป็นท่ีรู้จกัมากขึ้นในสังคม   
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 ผูวิ้จยัสรุปจากการวิเคราะห์ไดว่้า ภาษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉมีลกัษณะการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 
โดยใชค้  าและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  บางพาดหวัเร่ืองมีการใชค้  าท่ีแปลกใหม่เพื่อท าให้เกิดจินตภาพ อนัท าให้ภาษาพาด
หัวเร่ืองนั้นดึงดูดความน่าสนใจของผูรั้บสารให้อยากติดตามข่าวต่อไป อาจกล่าวไดว่้า รายการแฉเป็นส่ือท่ีเขา้ถึง
ผูรั้บสารไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากมีการน าเสนอข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์  ผูอ้่านจึงตอ้งอาศยัการพิจารณา               
ท่ีรอบคอบเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูส่ื้อสารกบัผูรั้บสาร ซ่ึงย่อมเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกนั
อยา่งมีความสุขในสังคม                                                                                                       

                                                                                                 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้       
 (1) ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถให้ผูท่ี้สนใจศึกษาไดรั้บทราบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาการใช้
ภาษาและการน าเสนอเน้ือหา ทั้งน้ีเพ่ือให้เขา้ถึงผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (2) ผูอ้่านสามารถน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไปปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึง
ประเมินค่างานเขียนประเภทต่าง ๆ ในส่ือรายการโทรทศัน์  
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ศึกษาภาษาพาดหวัเร่ืองในรายการแฉในประเด็นอื่นต่อไป เช่น ดา้นรูปประโยค เป็นตน้ 
(2) ศึกษาการใชภ้าษาพาดหวัเร่ืองในรายการอื่น ๆ แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัรายการแฉ เพื่อให้เห็น

พฒันาการดา้นการน าเสนอข่าว 
 

9. กติติกรรมประกาศ 
  ผูวิ้จัยขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและมหาวิทยาลยัศรีปทุมเป็นอย่างสูงท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูวิ้จยัมา
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังมีจุดประสงคเ์พ่ือ (1) ออกแบบรูปแบบอกัษรภาษาองักฤษตวัเขียนพิมพเ์ล็ก (2) หาสมการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างรูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Desmos  (3) สร้างแฟ้มรูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Fontlab 
7  (4) เพื่อเผยแพร่และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบอกัษร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะออกแบบอกัษรภาษาองักฤษ
ตวัเขียนพิมพเ์ลก็ดว้ยมือ 6 ชุด จากนั้นจะส ารวจความพึงพอใจต่อแบบ จ านวน 100 คน เลือกแบบอกัษรเพียง 1 ชุด 
น าไปสร้างแบบอกัษรโดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม Desmos จากนั้นน าแต่ละตวัอกัษรน าไปสร้าง
เป็นแฟ้มรูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Font lab7 และท าการประเมินแบบอกัษรจากกลุ่มผูด้าวน์โหลดแบบอกัษร 
124 คนดว้ยแบบสอบถาม  
 ผลการศึกษาพบว่าค่าฐานนิยมของผูรั้บการส ารวจต่อออกแบบอกัษรภาษาองักฤษตวัเขียนพิมพเ์ล็กชุดท่ี 
5 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35  รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนพิมพ์เล็กท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Desmos                         
ใชส้มการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 162  สมการ และไดแ้ฟ้มรูปแบบอกัษรดว้ยโปรแกรม Fontlab 7 จ านวน 1 แฟ้ม
ท่ีมีอกัษรภาษาองักฤษตวัเขียนพิมพเ์ล็กจ านวนทั้งหมด 26 ตวัอกัษร และกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อลกัษณะ
รูปแบบอกัษรมากท่ีสุด (�̅� = 4.51, 𝑆𝐷 = 0.45 ) 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบอกัษร, สมการของฟอนต ์, การสร้างฟอนต ์
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) Lowercase English font design (2) Finding mathematical 
equations that generate typefaces with Desmos (3) Create a font file with Fontlab 7. (4) To disseminate and 
evaluate the satisfaction of fonts. This study will design 6 sets of handwritten English font by hand. Then, 100 
people will survey the satisfaction with the design and select only 1 set of fonts. Create fonts using mathematical 
equations through Desmos program, and then use each font to create a font file with Font lab 7.  
 The results of the study revealed that mode of the surveyor for the fifth set of lowercase font design, 
accounted for 35 percentage. 162 mathematical equations are used in the lowercase English font created with 
Desmos. and get a font file with Font lab7 program, containing lowercase  English font  totaling 26 characters.and 
the samples were most satisfied with the font style  (�̅� = 4.51, 𝑆𝐷 = 0.45 ) 
 
Keywords: Font Style, Font Equation, Font creating 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต  เทคโนโลยีการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer 
Mediated Communication - CMC) เป็นการส่ือสารแบบสองทางท่ีท าให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อกนัได ้การส่ือสารผ่าน
คอมพิวเตอร์อาจส่ือสารในรูปแบบของ ภาพ เสียง หรือการพิมพ์ การพิมพ์จะพิมพ์ผ่านรูปแบบอักษร( font) 
รูปแบบอกัษร(font) มีความส าคญัต่อการส่ือสารส่ือความหมายอย่างมาก  รูปแบบอกัษร(font) สามารถสร้างได้
โดยโปรแกรมสร้างฟอนต์ส าเร็จรูปจ าหน่ายโดยทัว่ไป ปัจจุบนัมีผูส้ร้างฟอนตจ์ าหน่ายกนัอยา่งมากมายเป็นอาชีพ
ได ้ฟอนตมี์มากมายหลายแบบ คนส่วนใหญ่เลือกฟอนตท่ี์ตอ้งการใชง้านเท่านั้น และแต่ละคนชอบฟอนตแ์ตกต่าง
กนั ความตอ้งการฟอนต์รูปแบบใหม่ ๆ มีอย่างต่อเน่ือง ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปท าให้ตอ้งมีการคิดคน้รูปแบบ
ฟอนต์ในรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสุนทรียะของผูใ้ชท้ัว่ไป เม่ือสังเกตุลายเส้นของแบบอกัษร
ทางคณะผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นว่ากราฟจากสมการสามารถน ามาสร้างลายเส้นของแบบอกัษรได ้สามารถน าความรู้ใน
เร่ืองความโคง้ท่ีเกิดจากสมการพาราโบลา สมการวงกลม หรือสมการก าลงัสองต่าง ๆ สมการก าลงัสาม สมการ
เส้นตรง และสมการทางคณิตศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในการออกแบบรูปแบบอกัษรท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั เพื่อท าให้เห็นถึงการประยุกต์ใชค้วามรู้เร่ืองสมการทางคณิตศาสตร์ ท่ีน ามาสรรคส์ร้างเป็นผลงาน ดงั
ผลงาน “Circle Limit III” เป็นภาพเขียนปลา 5 ตวั ว่ายอยู่ในรูปกราฟไฮเพอร์โบลิคในระนาบ (hyperbolic space)
ท่ีสวยงามแปลกตา (บุญฤดี แสงจนัทร์, 2563)  และท าให้เห็นถึงความส าคญัของการน าองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปใช้งานทางศิลปะ ลดมุมมองท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง แมว่้าความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ผ่านทางการวิจยัและการประยกุตใ์ช ้การคิดคน้ทางคณิตศาสตร์ไม่จ าเป็นตอ้ง
มีเป้าหมายอยู่ท่ีการน าไปใชท้างวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์หลายคนก็ท างานเพื่อเ ป้าหมายเชิงสุนทรียภาพ(วิกิ
พีเดียสารานุกรมเสรี,2563)    

จากการสอบถามนกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศศาสตร์ คณะครุศาสตร์จ านวน 47 คนเก่ียวกบัความตอ้งการมี
รูปแบบอกัษรท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของสาขาวิชาพบว่าโดยส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการออกแบบฟอนต์และเพ่ือเพ่ิม
ภาพลกัษณ์ของการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทางคณะผูจ้ดัท าจึงใชค้วามรู้เก่ียวกบักราฟ
ทางคณิตศาสตร์ออกแบบลายเส้นต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้าง ท าการคน้ควา้เก่ียวกบัโปรแกรมท่ีจะสามารถ
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ใช้ในการท างาน  จากงานวิจยัเร่ือง การสร้างกราฟฟังก์ชันของท่าร าวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัพิษณุโลก จดัท าโดยมนสัชนก ชาประเสริฐ(2560) และงานวิจยัเร่ือง Equations 
of Dragon จดัท าโดยธีระยุทธ พิมเสน,ปริญญากรณ์ แยม้เบน และสราวุธ กวีวชัรวรรณ (2561) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ จากผลการศึกษาทางคณะผู ้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า Desmos สามารถน ามาสร้าง
ลายเส้นไดอ้ยา่งสวยงาม ผา่นการเขียนกราฟทางคณิตศาสตร์ผนวกกบัการสร้างแบบอกัษรจากโปรแกรม Font lab 
ท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในระดบัมหาวิทยาลยั และผูส้ร้างฟอนต์มืออาชีพ ผูจ้ดัท าการศึกษาน้ีขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
แบบอกัษรอนัเป็นเอกลกัษณ์โดยสร้างรูปแบบอกัษรจากความรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองกราฟและสมการ ผา่นการใช้
โปรแกรม Desmos และโปรแกรม Font lab 7 แมว่้าการสร้างรูปแบบอกัษร(font) ดว้ยวิธีปกติจะสามารถสร้าง
รูปแบบอกัษร(font) ไดง้่าย  สะดวก และรวดเร็วกว่า แต่ทางผูจ้ดัท าค านึงถึงรูปแบบอกัษร(font) ท่ีมีท่ีมาและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของคณะผูจ้ดัท า และสามารถน ารูปแบบอกัษรไปใช้ไดจ้ริง อย่าง
แพร่หลายต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบรูปแบบอกัษร(font) ภาษาองักฤษแบบตวัเขียนพิมพเ์ลก็ และส ารวจความพึงพอใจ 

2. เพื่อหาสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีใชส้ร้างรูปแบบอกัษร  

3. เพื่อสร้างรูปแบบอกัษร(font) ภาษาองักฤษแบบตวัเขียนพิมพเ์ลก็ดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ 

4. เพื่อเผยแพร่และประเมินความพึงพอใจ รูปแบบอกัษร(font) ภาษาองักฤษแบบตวัเขียนพิมพเ์ล็กดว้ย

สมการทางคณิตศาสตร์ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินการศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบอกัษรภาษาองักฤษตวัเขียนจากสมการทางคณิตศาสตร์ 
คณะผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยล าดับเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัดังต่อไปน้ี 1) โปรแกรมแกรมท่ี
เก่ียวข้อง Desmos, Adobe Photoshop cc, Font lab 7, Google from 2) สมการทางคณิตศาสตร์  สมการเชิงเส้น 
สมการพหุนามดีกรีสองสมการพหุนามก าลงัท่ีมีดีกรีมากกว่าสอง  สมการตรีโกณมิติ สมการเอกซ์โพเนนเชียล 
สมการลอการิทึม สมการค่าสัมบูรณ์ 3) หลกัการออกแบบตวัอกัษร การออกแบบตวัอกัษรประดิษฐ์ มีเป้าหมาย
หลกั 2 ประการ คือ ประการแรก ตอ้งการสนองตอบดา้นประโยชน์ใชส้อยไดอ้ย่างเต็มท่ี ประการท่ีสอง ตอ้งการ
สนองตอบให้เกิดคุณค่าทางความงาม ผูอ้อกแบบจึงตอ้งศึกษาถึงโครงสร้างของภาษา การออกแบบตวัอกัษร
ประดิษฐ์ จึงไม่ไดเ้ป็นเพียงการสร้างรูปลกัษณ์ของตวัเองเท่านั้น ยงัตอ้งค านึงถึงเร่ืองสไตลข์องตวัอกัษร เร่ืองของ
การจดัพ้ืนท่ีว่าง การตกแต่งตวัอกัษร การจดัวางตวัอกัษร เพื่อประยุกต์ใชใ้นงานต่าง ๆ เพื่อให้แบบตวัอกัษรท่ีจะ
ถ่ายทอดคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ไดอ้ย่างเตม็ท่ี ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการออกแบบพ้ืนฐาน 
ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี หลกัความเป็นเอกภาพ หลกัความสมดุล ทั้งในลกัษณะเท่ากนั ไม่เท่ากนั และ
ลกัษณะศูนยถ์่วง หลกัให้ความกลมกลืนกนั หลกัของสัดส่วนของตวัอกัษร หลกัการสร้างจงัหวะและลีลา และ
หลกัการสร้างจุดเด่น (วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ ์: 2545) การออกแบบตวัอกัษรเพื่อให้เกิดรูปลกัษณ์ของแบบอกัษร
แบบใหม่ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการน าไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ ให้มีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจและ
เป็นไปไดต้ามความตอ้งการ ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงพ้ืนฐานการออกแบบและหลกัเบ้ืองตน้วิธีประดิษฐ์
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แบบตวัอกัษร หลกัส าคญัท่ีนกัออกแบบจะตอ้งจดจ าไวเ้สมอ ไดแ้ก่ การรักษาไวซ่ึ้งโครงสร้างเดิมของตวัอกัษร 
การพฒันารูปแบบให้มีเอกลักษณ์ (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ : 2545) ตัวอักษรเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารกนั จากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง สะทอ้นอารมณ์ เหตุผล ความคิด ความตอ้งการ ความรู้สึกและ
ตวัอกัษรยงัสามารถบนัทึกรวบรวมความรู้สึกต่าง ๆ ไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลายาวนาน (วชัรพงศ ์หงษสุ์วรรณ : 2550)
เพื่อให้แบบตวัอกัษรท่ีจะถ่ายทอดคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการออกแบบพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี หลกัความเป็นเอกภาพ หลกัความสมดุล  หลกัให้
ความกลมกลืนกัน  หลกัของสัดส่วนของตัวอกัษร  หลกัการสร้างจังหวะและลีลาและหลักการสร้างจุดเด่น                         
4.ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ สังเกตโดยการ
แสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการ (กาญจนา อรุณสุขรุจี : 2546) และระดบั
ของความพึงพอใจ เป็นผลมาจากความสนใจของบุคคลท่ีมีต่องานของเขา (Good. 1973 : 384) “ความรู้สึกท่ีมี
ความสุขเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” (Wolman. 1973 : 333) เท่าท่ี
ความรู้สึกหรือทศันคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บรวมทั้งสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานจะ เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานท่ีปฏิบติั (ปริญญา จเรรัชต ์และ
คณะ : 2546) มาตราวดัของลิเคิร์ทสามารถวดัระดับความพึงพอใจจึงซ่ึงเป็นเกณฑ์อย่างหน่ึงท่ีใช้ส าหรับวดั
คุณภาพของงาน (Mangelsdorff. 1978 : 86) 

3.2 งานที่เกี่ยวข้อง 
กาญจนา ไพรสิงห์,กฤษณะ ทุ่งจนัทร์ และฐิตารีย ์แสงดี (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองลายรักษป์ลาเสือตอ 

โดยใช้ Web application Desmos คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ผลการประเมินคุณภาพของ
ช้ินงาน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากนกัศึกษาจ านวน 42 คน พบว่า คุณภาพช้ินงานเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.33 

ธีระยทุธ พิมเสน,ปริญญากรณ์ แยม้เบน และสราวุธ กวีวชัรวรรณ (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Equations 
of Dragonโดยใช้ Web Application Desmos คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมิน
คุณภาพของช้ินงานจากนักศึกษาจ านวน 145 คน พบว่า คุณภาพของช้ินงานเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.32  

มนัสชนก ชาประเสริฐ, ปภสัรา งามเลิศนภาภรณ์, ยศพร มีปาน(2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การสร้าง
กราฟฟังก์ชันของท่าร าวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัพิษณุโลก 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา
วิทยาศาสตร์ประยกุต ์โดยมีนางสาวองัษณานนัท ์เด่นสะทา้น เป็นครูท่ีปรึกษา ในกิจกรรมค่ายเวทีนกัวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ คร้ังท่ี 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 14-17 ตุลาคม 2560  

ศิริลกัษณ์ รอดช่ืน,พิชชาพร นาคกราย และณัฐพล ซ้อนพุฒ (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง Desmos of 
elephant โดยใช ้Web application Desmos คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ผลการประเมินความ
พึงพอใจจากนกัศึกษาจ านวน 120 คน พบว่า คุณภาพช้ินงานเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.38 คิดเป็นร้อย
ละ 85.21 

Alessandra King (2017) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง Using Desmos to draw in mathematics เขาไดน้ าสมการทาง
คณิตศาสตร์ไปสร้างเป็นรูปต่าง ๆ ในโปรแกรม desmos เพื่อสอนนกัเรียนเก่ียวกบัลกัษะของสมการแบบต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลให้แต่ละกราฟเปล่ียนแปลงไป เพ่ิมความน่าสนใจดว้ยการน าสมการเหล่านั้นจ ากดัเขตเพ่ือสร้างเป็นรูปต่าง 
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ๆ ตามความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอีกทั้งยงัดึงดูดความสนใจของนกัเรียน ในการเรียนรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์
อีกดว้ย งานวิจยัน้ีประสบความส าเร็จในชั้นเรียนและไดรั้บการยกยอ่งจากนกัเรียน โดยเน้นท่ีความคิดสร้างสรรค์
และความคิดริเร่ิม 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ผูจ้ดัท าไดว้างแผนการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
1) ศึกษาสภาพการใชฟ้อนตโ์ดยทัว่ไป และการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 
2) ศึกษาโปรแกรม Desmos, Font lab 7, Adobe Photoshop cc, Google from เพื่อให้เขา้ใจการท างานต่าง 

ๆ ของแต่ละโปรแกรม  
3) ออกแบบอกัษรโดยร่างแบบอกัษรทั้งหมด 6 แบบ และส ารวจความพึงพอใจต่อแบบอกัษรทั้ง 6 แบบ 

จากนั้นน ารูปแบบอกัษรพิมพเ์ลก็ ท่ีมีฐานนิยมมากท่ีสุด(ร้อยละ 35) มาออกแบบอกัษรเพ่ิมเติมให้ครบ 26 อกัษร  
4) สร้างลายเส้นอักษรโดยน าสมการทางคณิตศาสตร์ป้อนในโปรแกรม Desmos เพื่อให้เกิดกราฟ

ลายเส้นตวัอกัษร a-z ตามรูปแบบที่ออกแบบไว ้จากนั้นบนัทึกลายเส้นของอกัษรแต่ละตวัเป็นภาพเพ่ือน าไปสร้าง
เป็นแฟ้มแบบอกัษร  

5) สร้างแฟ้มรูปแบบอกัษร โดยน าภาพตวัอกัษรแต่ละตวัจากโปรแกรม Desmos มาสร้างตวัอกัษรแต่ละ
ตวัผา่นโปรแกรม Font lab 7 และ Adobe Photoshop cc บนัทึกและส่งออกแบบอกัษร  

6) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบอกัษรท่ีสร้างโดยสมการทางคณิตศาสตร์ โดยมีประเด็น
การประเมินไดแ้ก่  ลกัษณะรูปแบบอกัษร ความเป็นสากล ความพึงพอใจต่อรูปแบบอกัษร  ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่านประเมินค่าดชันีความตรงของขอ้ค าถามกบัประเด็นการประเมิน พบว่าค่า ดชันีความตรง (IOC)  เท่ากบั  1 
นอกจากน้ีในแบบประเมินความพึงพอใจไดเ้พ่ิมค าถามเก่ียวกบัราคาท่ีเหมาะสมในการดาวน์โหลดรูปแบบอกัษร
ท่ีสร้างส าหรับผูท่ี้ตอ้งการดาวน์โหลด และเพ่ิมค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 7) เผยแพร่ผลงานผ่านเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จากนั้นส ารวจความพึงพอใจท่ีมี
ต่อแบบอกัษรท่ีสร้างดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ ของกลุ่มผูด้าวน์โหลดแบบอกัษรมาใชใ้นช่วงวนัท่ี 20 กนัยายน 
ถึง 13 ตุลาคม 2563 จ านวน 124 คน  

8) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนา และอภิปรายผล 
 

 

-จ านวนและชนิดของสมการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีใชส้ร้างรูปแบบอกัษร 
-แฟ้มรูปแบบอกัษร 
-ความพึงพอใจของผูด้าวน์โหลดต่อ
รูปแบบอกัษร 
 

หลกัการออกแบบ
ตวัอกัษรประดิษฐ์ 
คณิตศาสตร์ 

รูปแบบอกัษรท่ีสร้างจาก
สมการทางคณิตศาสตร์ ดว้ย
โปรแกรม Desmos 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 
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5. ผลการวิจัย 

1.ผลการประเมินแบบร่างรูปแบบอักษร 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจต่อรูปแบบอกัษร(font) ท่ีออกแบบดว้ยมือ ผลสรุป จาก

ผลส ารวจ จาก Google form เราพบว่า รูปแบบอกัษรท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด คือ SF-M5 ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 
35 รูปแบบอกัษรท่ีไดค้ะแนนอนัดบัที่ 2 และ 3 คือ SF-M1, SF-M2  ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 24 เน่ืองจาก SF-M5 
ไดค้ะแนนมากท่ีสุด ทางผูจ้ดัท าจึงยึดแนวทางการออกแบบรูปแบบอกัษร ตามลกัษณะ SF-M5  

 

 
 

ภาพที่ 1 ลกัษณะแบบอกัษร SF-M5 ท่ีออกแบบดว้ยมือ 
 

2. สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สร้างอักษร a-z  

 
ภาพที่ 1 ตวัอยา่งผลการสร้างรูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั m จากสมการ ดว้ยโปรแกรม Desmos 

  

1. 
(𝑥−4.7)2

0.7
+

(𝑦−5.8)2

5.2
= 1{𝑦 ≥ 4.511}{𝑥 ≥ 4.075} 

 

2. 
(𝑥−4.5)2

0.8
+

(𝑦−5.6)2

3.8
= 1{𝑥 ≤ 4.075}{𝑦 ≥ 6.447} 

 

3. 
(𝑥−6.56)2

0.7
+

(𝑦−6.16)2

3.6
= 1{𝑦 ≥ 5.485}{𝑥 ≥ 5.782} 

 

4. 
(𝑥−6.1)2

0.4
+

(𝑦−4.1)2

10
= 1{𝑥 ≤ 5.782}{𝑦 ≥ 5.409} 

 

5. 𝑦 = 7.7𝑥 − 22{2.3 ≤ 𝑦 ≤ 6.447} 
 

6. 𝑦 = 9𝑥 − 44{2.3 ≤ 𝑦 ≤ 4.511} 
 

7. 𝑦 = 10𝑥 − 67.7{2.586 ≤ 𝑦 ≤ 5.5} 
 

8. 
(𝑥−3.3)2

0.2
+

(𝑦−6.3)2

2.9
= 1{𝑦 ≥ 6.612}{𝑥 ≥ 3.229} 

 

9. 
(𝑥−7.25)2

0.1
+ (𝑦 − 3.3)2 = 1{𝑦 ≤ 2.7082}{𝑥 ≥ 7.029} 

 

10. 𝑦 = 1.8834𝑥 + 1.9{𝑥 ≤ 3.229}{𝑦 ≥ 6.625} 

1.  ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ล็ก ตวัเอม็ 

m 
ภาพท่ี 114 ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ลก็ ตวัเอม็ 

สมการทีใ่ช้ใน  m” ใชส้มการทั้งหมด จ านวน 10 สมการ ดงัน้ี 
 

(1) 
(𝑥−4.7)2

0.7
+

(𝑦−5.8)2

5.2
= 1{𝑦 ≥ 4.511}{𝑥 ≥ 4.075} 

 

(2) 
(𝑥−4.5)2

0.8
+

(𝑦−5.6)2

3.8
= 1{𝑥 ≤ 4.075}{𝑦 ≥ 6.447} 

 

(3) 
(𝑥−6.56)2

0.7
+

(𝑦−6.16)2

3.6
= 1{𝑦 ≥ 5.485}{𝑥 ≥ 5.782} 

 

(4) 
(𝑥−6.1)2

0.4
+

(𝑦−4.1)2

10
= 1{𝑥 ≤ 5.782}{𝑦 ≥ 5.409} 

 

(5) 𝑦 = 7.7𝑥 − 22{2.3 ≤ 𝑦 ≤ 6.447} 

 

(6) 𝑦 = 9𝑥 − 44{2.3 ≤ 𝑦 ≤ 4.511} 
 

(7) 𝑦 = 10𝑥 − 67.7{2.586 ≤ 𝑦 ≤ 5.5} 

 

(8) 
(𝑥−3.3)2

0.2
+

(𝑦−6.3)2

2.9
= 1{𝑦 ≥ 6.612}{𝑥 ≥ 3.229} 

 

(9) 
(𝑥−7.25)2

0.1
+ (𝑦 − 3.3)2 = 1{𝑦 ≤ 2.7082}{𝑥 ≥ 7.029} 

 

(10) 𝑦 = 1.8834𝑥 + 1.9{𝑥 ≤ 3.229}{𝑦 ≥ 6.625} 

สรุป 
สมการเชิงเส้น  จ านวน 4  สมการ 
สมการก าลงัสอง  จ  านวน 6 สมการ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1175 

จะเห็นว่าอกัษร m สร้างโดยยึดลกัษณะเส้นท่ีมีความโคง้และเอียง ตามลกัษณะแบบอกัษร SF-M5 ท่ี
ออกแบบดว้ยมือ จากนั้นน ามาสร้างลายเส้นให้เป็นไปตามหลกัการออกแบบอกัษร โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์
สรรคส์ร้างลายเส้นท่ีอ่อนชอ้ยน้ีขึ้นมา ประกอบดว้ย สมการวงรี 6 สมการและสมการเชิงเส้นอีก 4 สมการ รวม 10 
สมการส าหรับการสร้างตวัอกัษร m  (ตวัอกัษรอื่น ๆ ดูไดจ้ากฉบบัเตม็) 

3. ผลการสร้างแบบอักษรผ่านโปรแกรม Font lab 7 
 จากการศึกษาและสร้างรูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ลก็ ดว้ยโปรแกรม Font lab 7 ผูจ้ดัท าสร้าง
แบบตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพเ์ลก็ 26 ตวั ไดแ้บบอกัษรตวัอยา่งดงัน้ี  
 

 
 

ภาพที่ 2 ตวัอยา่งผลการสร้างรูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษตวั k จากสมการ ดว้ยโปรแกรม Font lab 7 
 

ดงัภาพท่ี 2 แบบอกัษร k ท่ีออกแบบผา่น Desmos เป็นท่ีเรียบร้อยจะถูกแปลงไฟลภ์าพ JPG เป็น PNG 
น าเขา้โปรแกรม Fontlab 7 เพื่อน าไปสร้างเป็นแบบอกัษร อกัษร a-z ก็เช่นกนั หลงัจากนั้น ก าหนดขนาดให้ได้
ตามมาตรฐานแบบอกัษรสากลประเภท ttf  และส่งออก(export) แฟ้มแบบอกัษรท่ีสามารถน ามาใชใ้นงานพิมพใ์น
ล าดบัต่อไป 

4. ผลการประเมินรูปแบบอักษร 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผูท่ี้ดาวน์โหลดแบบอกัษรต่อรูปแบบอกัษร โดยใชข้อ้มูลผูด้าวน์โหลด
ในช่วงวนัท่ี 20 กนัยายน – 13 ตุลาคม 2563 จ านวน 124 คน เป็นเพศชายจ านวน 58 คน เพศหญิงจ านวน 66 คน 
พบว่าแต่ละหวัขอ้การประเมินมีค่าเฉล่ียดงัน้ี  

4.1) ลกัษณะรูปแบบอกัษร 
 4.1.1) ความหนาของตวัอกัษรเหมะสม          มีค่าเฉล่ีย  4.57  มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 4.1.2) ความสูงของตวัอกัษรเหมาะสม           มีค่าเฉล่ีย 4.52   มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 4.1.3) แบบอกัษรมีลกัษณะในทิศทางเดียวกนั มีค่าเฉล่ีย 4.46 มีความเห็นในระดบัมาก 
 4.1.4) อ่านง่าย เม่ือรวมเป็นค า หรือประโยค  มีค่าเฉล่ีย 4.49   มีความเห็นในระดบัมาก 
4.2) ความเป็นสากล 
 4.2.1) ตวัเลข เขา้ใจไม่คลาดเคล่ือน                มีค่าเฉล่ีย 4.52  มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 4.2.2) อกัษรพิมพเ์ลก็ เขา้ใจไม่คลาดเคล่ือน   มีค่าเฉล่ีย 4.43  มีความเห็นในระดบัมาก 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1176 

4.3) ความสวยงามและความน่าสนใจ 
 4.3.1) ตวัอกัษรมีความสวยงาม                           มีค่าเฉล่ีย 4.05 มีความเห็นในระดบัมาก 
 4.3.2) ตวัอกัษรมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีความเห็นในระดบัมาก 
 4.3.3) ตวัอกัษรมีความน่าสนใจ ดึงดูด หนา้อ่าน มีค่าเฉล่ีย 3.89 มีความเห็นในระดบัมาก 
4.4) ช่วงราคาท่ีเหมาะสมกบัช้ินงาน ราคา 60 – 89 บาท 
4.5) ขอ้เสนอแนะ 
 4.5.1) ควรมีภาษาไทยดว้ยเพื่อคลอบคลุมการใชง้าน 
 4.5.2) ตวัอกัษรควรมีลกัษณะในทิศทางเดียวกนั 
 4.5.3) ตวัอกัษรควรออกแบบให้น าไปใชใ้นงานเอกสารไดด้ว้ย 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าสมการทางคณิตศาสตร์สามารถน ามาประยุกตเ์ขา้กบัเทคโนโลยีโดยคณะผูวิ้จยั
น าสมการตรีโกณมิติ สมการพาราโบลา สมการวงรี และสมการค่าสัมบูรณ์ท่ีศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมา
ออกแบบอกัษรภาษาองักฤษผ่านโปรแกรม desmos ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง Equations of Dragonโดยใช้ 
Web Application Desmos สร้างลวดลายของมงักรนครสวรรค์ดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ การวิจยัเร่ือง Using 
Desmos to draw in mathematics เป็นการน าสมการทางคณิตศาสตร์ไปสร้างเป็นรูปภาพผ่านโปรแกรม desmos 
เพื่อสอนนกัเรียนเก่ียวกบัลกัษะของสมการแบบต่าง ๆ เม่ือคณะผูวิ้จยั ออกแบบอกัษรภาษาองักฤษตามหลกัการ
ออกแบบพ้ืนฐาน  รูปแบบตวัอกัษรแต่ละอกัษรมีความประสานกลมกลืนสัมพนัธ์และสอดคลอ้งเป็นชุดเดียวกนั 
ตามหลกัความเป็นเอกภาพ หลกัความสมดุล  หลกัความกลมกลืนกนั  หลกัของสัดส่วนของตวัอกัษร  หลกัการ
สร้างจงัหวะและลีลาและหลกัการสร้างจุดเด่น ให้ถ่ายทอดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ รูปลกัษณ์ตวัอกัษรและงาน
ประดิษฐ์ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาจากการผนวกคณิตศาสตร์กบัเทคโนโลยีให้สามารถสะทอ้นความงาม ความเป็น
เอกลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ผลของการส ารวจความพึงพอใจ ดา้นตวัอกัษรมีความสวยงาม ตวัอกัษรมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และตวัอกัษรมีความน่าสนใจ ดึงดูด หนา้อ่าน ตามทฤษฎีการวดัความพึงพอใจของลิเคิร์ทพบ
ว่าระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง Equations of Dragon ผลการประเมินคุณภาพ
ของช้ินงานจากนกัศึกษาจ านวน 145 คน พบว่า คุณภาพของช้ินงานเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.32  นัน่เป็นผลสะทอ้นให้เห็นแลว้ว่าคณิตศาสตร์สามารถผนวกกบัเทคโนโลยี สร้างสรรค์
เป็นช้ินงานอนัเป็นเอกลกัษณ์ มีความเป็นมา มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ สะท้อนให้เห็นความส าคญัของการ
ประยกุตศ์าสตร์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัมากขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) การส ารวจความพึงพอใจต่อแบบร่าง (ธีม) ของรูปแบบอักษรขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคล หรือ                            
กลุ่มผูใ้ชง้านเท่านั้น อาจไดผ้ลท่ีท่ีต่างกนัในการส ารวจความพึงพอใจ 

(2) เน่ืองจากมีการออกแบบภาษอังกฤษท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้ น อาจไม่เพียงพอต่อ                        
การน าไปใชง้านจริง ผูท่ี้น าแบบอกัษรไปใชค้วรดูความเหมาะสมของแบบอกัษรกบังานท่ีใช้ 
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 (3) แบบมีการออกแบบเพียงภาษองักฤษเท่านั้น การน าไปใช้กับงานท่ีมีภาษาไทย อาจท าให้
รูปแบบอกัษรไม่ไปในลกัษณะทางเดียวกนั  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การออกแบบรูปแบบอกัษรควรออกแบบบนกระดาษกราฟ เพื่อให้รูปแบบอกัษรมีขนาดท่ี

เท่ากนั 
(2) ควรศึกษาโปรแกรมท่ีใชง้านก่อนว่าสามารถใชง้านไดจ้ริงตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
 (3) ควรออกแบบรูปแบบอกัษรให้ครอบคลุม คือ มีทั้งภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
(4) การออกแบบรูปแบบอกัษร ควรออกแบบให้อกัษรมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้าใคร เพ่ือให้เป็นท่ี

น่าจดจ า 
(5) ควรออกแบบให้แบบอกัษรมีลกัษณะคลา้ยกนัในแต่ละตวัหรือไปในทางเดียวกนั 
(6) ลกัษณะของแบบอกัษรควรน าไปใชก้บังานไดห้ลากหลาย เพ่ือให้มีกลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งขึ้น 
(7) ควรเพ่ิมฟังกช์นัท่ีใชใ้นการสร้างรูปแบบอกัษรให้หลากหลายมากย่ิงขึ้น 

7.3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 (1) การออกแบบรูปแบบอกัษรควรออกแบบบนกระดาษกราฟ เพื่อให้รูปแบบอกัษรมีขนาดท่ี

เท่ากนั 
 (2) ควรศึกษาโปรแกรมท่ีใชก่้อนว่าสามารถใชง้านไดจ้ริงตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้ก าลงัใจในการศึกษาคร้ังน้ี  
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ปัญญาร่วมของชุมชนเกมออนไลน์ในช่วงการระบาดของ COVID-2019 
ONLINE GAME COLLABORATIVE INTELLIGENCE DURING COVID-19 
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บทคัดย่อ 
 บริษทัท่ีผลิตวิดีโอเกมและชุมชนเสมือนจริงของผูเ้ล่นท่ีให้เพลิดเพลินกบัเกมนั้นมีความเก่ียวขอ้งกนั
อย่างใกลชิ้ดไม่เพียงไม่แต่ในรูปแบบของการเล่นและยงัมีการท างานร่วมกนัผ่านชุมชนออนไลน์ แต่ยงัรวมถึง
กิจกรรมการพฒันาร่วมการทดสอบและการเผยแพร่ บทความน้ีจะแสดงถึงความสัมพนัธ์เหล่าน้ี ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้ล่นเกม บริษทัท่ีผลิตเกม ชุมชนเกมออนไลนใ์นอุตสาหกรรมเกมเหล่าน้ี ไดเ้พ่ิมขึ้นและเพ่ิมความส าคญั
ผ่านการใช้ผ่านชุมชนเสหมือนจริง ในการสร้างความร่วมมือกันในการท างานร่วมกัน อย่างไรก็ตามชุมชน          
สเหมือนจริงไดเ้พ่ิมความทา้ทายดา้นการจดัการใหม่ๆ จากการใช้งานของผูเ้ล่นอุตสาหกรรมวิดีโอเกม ชุมชน
ออนไลน์เหล่าน้ีมีการประยุกต์ใช้ท่ีแตกต่างกัน เพื่อท่ีผูผ้ลิตเกมหรือผูเ้ล่นเกมจะได้ร่วมกันใช้งานเพื่อสร้าง
สร้างสรรคต์่อไป 
 
ค าส าคัญ: ปัญญาร่วม ความฉลาดร่วม ชุมชนเกมออนไลน์ ส่ือสังคม 
 

ABSTRACT 
 Firms produced video games and player communities enjoying the games are closely related, not only 
in a producer- user way, but also in collaborating, testing and working activities.  This paper explores these 
relationships. The interaction between firms and user communities in this industry has drastically increased before 
and during Covid-19 paramedic.  However, social media has simultaneously raised new managerial challenges. 
Based virtual reality collaborative intelligence in the video game industry.  These communities have different 
reactions to incentives coming from firms producing games and has been use in various approaches used. 
 
Keywords: Collaborative Intelligence, Collective Intelligence, Online Game, Social Media 
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1. บทน า 
 ในโลกส่ือสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ การใช้เกมมีการระดมความคิดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาบางอย่าง                           
แม้จะไม่มีผูน้ าแต่การระดมความคิดน้ีท าให้เกิด Collective Intelligence หรือความฉลาดของกลุ่ม ท่ีเกิดจาก                  
การปัญญาร่วม (Collaborative Intelligence) ร่วมของคนซ่ึงน าไปสู่การตัดสินใจท่ีเห็นพ้องกัน (Consensus 
Decision) ซ่ึงการร่วมกนัเหล่าน้ีเป็นท่ีมาของการท าให้กลุ่มสามารถแกปั้ญหาในระดบัสูงหรือมีความซับซ้อนได้
เพ่ิมขึ้น อนัน าไปสู่การสร้างความสามคัคีและช่วยกนัสร้างสรรค ์หรือพฒันาของมนุษยต์่อไปได ้
 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาการรวมตวักนัของชุมชนเกมออนไลน์ในช่วงท่ีมีการะบาดของ Covid-19  
(2) เพื่อเสนอรูปแบบการท างานร่วมกนั และการเกิดปัญญาร่วมในรูปแบบของเกมท่ีเล่นหรือใชง้านอยู่ 

 

3. การใช้ส่ือออนไลน์ และการเล่นเกมออนไลน์ของไทย  
 จากรายงานล่าสุดของ Dataportal ผูจ้ดัท าการส ารวจการใชสั้งคมออนไลน์ Digital in Thailand เก่ียวกบั
ประเทศไทยพบว่า 90% ของผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ต 57 ลา้นคนออนไลน์ทุกวนั ในขณะท่ีไม่มีเช่ือมต่อเพียงคร้ังเดียวใน
หน่ึงเดือน จากกิจกรรมออนไลน์มากมายส าหรับผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตไทยการท่องโซเชียลมีเดียและดูวิดีโอยงัคงเป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสุด Google, Facebook และ YouTube ยงัคงติดอนัดบัรายงานการเขา้ชมเว็บรายเดือนของประเทศ             
คนไทยไซเบอร์ใชเ้วลาโดยเฉล่ีย 3 ชัว่โมง 11 นาทีในการใชโ้ซเชียลมีเดียในแต่ละวนั เวลาน้ีส่วนใหญ่อาจมีไว้
เพื่อจุดประสงคอ์ื่นท่ีไม่ใช่การเขา้สังคม ผลส ารวจของ Dataportal พบว่าชาวไทย 34% ของประเทศใช้โซเชียล
มีเดียเพื่อจุดประสงคใ์นการท างาน 
 Facebook มียอดการดูเพจจากประเทศไทยประมาณ 400 ลา้นคร้ังต่อเดือนตามดว้ย YouTube (ยอดเขา้
ชมต่อเดือน 370 ล้านคร้ัง) แม้ว่าปัจจุบัน YouTube จะมีการเข้าชมน้อยกว่า Facebook ในประเทศไทย แต่ก็มี                              
การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในแง่ของเวลาท่ีใช้จริง คนไทยใช้เวลา 30 นาทีต่อการเข้าชม YouTube ในขณะท่ี                        
การเข้าชม Facebook นานเพียงคร่ึงเดียว หรือประมาณ 14 นาที แม้ว่า Facebook จะพยายามสนับสนุนให้ผูใ้ช้
โพสต์วิดีโอ แต่ YouTube ก็ยงัถือว่าเป็นเวบ็ไซต์แบ่งปันวิดีโอท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดและคนไทยชอบสตรีม
วิดีโอมากกว่าเน้ือหาประเภทอ่ืน ๆ ในส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือ จ านวนการสมัครสมาชิกมือถือใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเพ่ิมขึ้น 1.7% จากการเพ่ิมบญัชีใหม่มากกว่า 2 ลา้นบญัชี ในขณะเดียวกนัจ านวนผูใ้ชโ้ซเชียล
มีเดียบนมือถือก็เพ่ิมขึ้น 6.5% เน่ืองจากมีผูใ้ช้ใหม่มากกว่า 3 ลา้นคน 71% ของประชากรไทยทั้งหมดเป็นผูใ้ช้
โซเชียลมือถือท่ีใชง้านอยู ่สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีคนไทยทัว่ประเทศนิยมออนไลน์มากท่ีสุดอย่างปฏิเสธไม่ได้
โดยการใชอ้ินเตอร์เน็ตและการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนั 79% ของประชากรในประเทศไทยเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
ผา่นสมาร์ทโฟน กิจกรรมออนไลน์ยงัแตกต่างกนัไปตามประเภทของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการออนไลน์ในการเล่นเกม
โดยท่ีผูเ้ล่นเกมไทยมีส่วนร่วมกับอุปกรณ์ของพวกเขาดังน้ี 95% เล่นผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ สมาร์ทโฟน 88%                   
แลป็ทอ็ปพีซี 46%คอนโซลเกม 18% และเล่นผา่นคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ 28% 
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ภาพที่ 1 รายงานจาก Dataportal Digital in Thailand 2020 การเล่นเกมผา่นอุปกรณ์ในประเทศไทย 
 “Dataportal Digital in Thailand” ท่ีมา https://datareportal.com/reports/digital-2020-thailand  

  
 วงการเกมของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเพ่ิมขึ้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากการพฒันาจาก                     
เกมคอนโซลในปี 1990 มาเป็นเกมพกพาในปี 2000 การเล่นเกมจึงเร่ิมขึ้นในประเทศไทยดว้ยการเพ่ิมขึ้นของเกม
มือถือในปี 2010 (เช่น Wii, Candy Crush Saga และ Pokemon GO) จากการท่ี Twitterแหล่งชุมชนออนไลน์ของ
เหล่านักเล่นเกม กลายเป็นแหล่งค้นหาเกมเมอร์มากขึ้นเร่ือย ๆประเทศไทยจึงติดอนัดับส่ีของโลกส าหรับ                       
การสนทนาเก่ียวกบัการเล่นเกมบน Twitter ในปี 2019แน่นอนว่าชุมชนเกมออนไลน์เช่น Twitter สามารถดึงดูด
ผูค้นท่ีชอบและไม่ชอบเกมประเภทต่างๆ แต่พวกเขายงัสามารถแนะน าคุณให้รู้จกักบัเพื่อนๆในเกมออนไลน์เป็น
พ้ืนท่ีท่ีสนุกสนานและปราศจากกฎเกณฑ์ทางสังคมแทนท่ีบาร์และคลบั ในกรณีน้ีเกมออนไลน์เป็นสถานท่ีซ่ึง
เป็นท่ีการรวมตวักนัของเหล่านักเล่นเกมหลากหลายเกม และการแข่งขนัเกมหรือ E-sportในสถานท่ีต่างๆ เป็น
หัวข้อบทสนทนาท่ีได้รับความนิยมบน Twitter ในประเทศไทย ในขณะท่ีเข้าร่วมการสนทนาทั่วโลกยงัมี                       
การสนทนาในในหัวขอ้เก่ียวกบัเกมและการแข่งขนัในแต่ละทอ้งท่ีก็เขม้ขน้ซ่ึงการสนทนาต่างๆนั้นขบัเคล่ือน     
โดยผูค้นท่ีอยู่ในชุมชนเกมออนไลน์ ในส่วนผูเ้ล่นชาวไทยท่ีหลงใหลทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพการทวีต
ขอ้ความเก่ียวกบัเกมประสบการณ์การแข่งขนัและอื่นๆก็มีแนวโนม้เติบโตขึ้นเช่นเดียวกนั 
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ภาพที ่2 ประเทศท่ีมีการใช ้Twitter มากท่ีสุดในการส่ือสารเร่ืองเกม 
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”  

ท่ีมา @TwitterGaming 
   
  การสนทนาเก่ียวกบัเกมเพ่ิมขึ้น 97% บน Twitter ในประเทศไทย จากการศึกษาของ Twitter: วิดีโอเกม
ยอดนิยม 3 อนัดบัแรกส าหรับคนไทย - Causal (ปริศนา), เกมโซเชียล (ผูเ้ล่นหลายคนออนไลน์), Role Playing คน
ไทยสนุกกบัเกมและเกมประเภทต่างๆโดยมี Animal Crossing, Fortnite และเกมประเภทสวมบทบาทต่างๆเป็น
เกมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด วิวฒันาการของเกมเป็นไปอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาและคาดว่าจะด าเนิน
ต่อไปเม่ือเกมเขา้ถึงผูช้มและผูเ้ล่นหนา้ใหม่ ความนิยมเติบโตขึ้นอยา่งมากของการสนทนาเก่ียวกบัเกมบน Twitter 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงกกัตวัในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดมี้ส่วนผลกัดนัการเติบโตน้ีให้มากขึ้น 
การเล่นเกมในประเทศไทยจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมและเนน้ในการสนทนาท่ีมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงและขยาย
ความสนใจในการเล่นเกมในหมู่คนไทย 
 

 
 

ภาพที่ 3 การส่ือสารเร่ืองเกมใน Twitter เพ่ิมขึ้นกว่า 97% 
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”  

ท่ีมา @TwitterGaming 

file:///C:/Users/monch/Downloads/@TwitterGaming
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 การเล่นเกมส าหรับคนไทยจ านวนมากกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมวิธีหน่ึงในการติดต่อกบัเพื่อนและ
ครอบครัวและส่ิงน้ีก็มากขึ้นเร่ือย ๆ ในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานของการอยู่บา้น กิจกรรม Esportsก็มีส่วนใน                  
การผลกัดนักระแสการพบปะสังสรรค์ผ่านการเล่นเกมดว้ยผูท่ี้อยู่ในชุมชนเกมออนไลน์ไดจ้ดัสร้างกลุ่มขึ้นเอง
เพื่อ ท่ีจัดการแข่งขันขึ้ นในช่วงท่ีกักตัวอยู่บ้าน“ esports from home” ทั้ ง น้ี เพื่อให้ผู ้คนเ ช่ือมต่อกันและ 
#StayAtHome นอกจากน้ียงัมีผูเ้ล่นเกมชาวไทยทวีตหาเพ่ือนนกัเล่นเกม และผูช้มการเล่นเกมท่ีจะเขา้ร่วมและเล่น
ร่วมชมดว้ยกนัในช่วงเวลาน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตวัอยา่งการส่ือสารเร่ืองเกมใน Twitter ช่วงกกัตวั Covid-19 
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”  

ท่ีมา @TwitterGaming 
 

  การศึกษาการเล่นเกมทัว่โลก: ผลกระทบของ COVID-19  จดัท าโดย Simon-Kucher & Partners การเพ่ิม
จ านวนของ Gen Z (58%) และ Millennials (56%) ของช่วงท่ีมีการกกับริเวณ ในช่วงการแพร่ระบาดท่ีผา่นมาและ
การโพสต์ในช่วงการแพร่ระบาด ถือว่าเป็นปกติในชีวิตประจ าวนัของพวกเขา การเล่นเกมเป็นเร่ืองปกติมนั
กลายเป็นการระบาย และการส่ือสารในช่วงกกัตวั และความคุน้เคยและเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจ าวนัของคน
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จ านวนมาก และปัญหาว่าจะมีความเครียดเพ่ิมขึ้นในหมู่คนท่ีอยู่บ้านการเล่นเกมจึงกลายเป็นวิธีผ่อนคลาย
ความเครียด และใชเ้กมในการส่ือสาร และการท างานไปพร้อม ๆ กนั 
 

 
 

ภาพที่ 5 ตวัอยา่งการส่ือสารเร่ืองเกมใน Twitter ช่วงกกัตวั Covid-19 
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”  

ท่ีมา @TwitterGaming 
 

4. ความฉลาดร่วม (Collective Intelligence) กบัการเล่นเกม  
 ประเทศไทย มีเกมมากกว่า 1,843 เกมจากผูเ้ผยแพร่ในไทยบน Google Play จาก 434,698 เกม เป็นเกม
เกมมือถือท่ีมีผูเ้ผยแพร่ในไทยดาวน์โหลดมากท่ีสุด ได้แก่ Royal Casino, Soccer Super Star, Slots (Maruay99 
Casino) - สล็อตคาสิโน Happy Fish, เกมโป๊กเกอร์ 3A, หมากรุก, Happy Slots, Princess Connect! Re: Dive, 
Makhos Online, Stickman Superhero - Super Stick Heroes Fight น้อยกว่า 1% ของเกมมือถือทั้งหมดบน Google 
Play มาจากผูเ้ผยแพร่ในประเทศไทย อาจกล่าวไดว่้ามีผูผ้ลิตและเผยแพร่เกมมือถือส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ  Simon-
Kucher & Partners บริษทั ท่ีปรึกษาดา้นกลยุทธ์และการตลาดระดบัโลกเปิดเผยว่าผูเ้ล่นเกมเล่นวิดีโอเกมมากขึ้น 
โดยเพ่ิมขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ของผูเ้ล่นเกมท่ีเล่นมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การใช้จ่ายเงินกบัวิดีโอเกมมากขึ้น              
การใช้จ่ายรายเดือนเพ่ิมขึ้น 39 เปอร์เซ็นต์ การเล่นเกมประเภทใหม่รวมถึงเกมท่ีเน้นผูเ้ล่นหลายคน กว่า60 
เปอร์เซ็นต์ของผูเ้ล่นท่ีเล่นเกมใหม่ และสตรีมเน้ือหาวิดีโอเกมมากขึ้น ผูเ้ล่นเกมท่ีดูสตรีมวิดีโอเกมเติบโตขึ้น 42 
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เปอร์เซ็นต์ การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของบุคคลมากกว่า 13,000 คนใน 17 ประเทศในช่วงเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายนยงัระบุดว้ยว่าการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงมีอยู่แมว่้าจะยกเลิกการปิดกั้น
ทั้งหมดแลว้ก็ตาม ทัว่โลก COVID-19 ท าให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพ่ิมขึ้น 39 เปอร์เซ็นต์ส าหรับวิดีโอเกมและการ
เพ่ิมขึ้นน้ีคาดว่าจะยงัคงเพ่ิมสูงขึ้นท่ี 21 เปอร์เซ็นต์แมว่้าจะมีการยกเลิกขอ้จ ากดัทั้งหมดแลว้ก็ตาม อนัเป็นผลมา
จากการใชจ้่ายรายเดือนท่ีสูงขึ้นอย่างมากขนาดของตลาดเกมทัว่โลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 12-15 เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบ
เป็นรายปีซ่ึงสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวม้ากกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์ 
 จากรายงานของ  Simon-Kucher & Partners ยงัระบุอีกว่านักเล่นเกมยงัให้ความสนใจในการรับชม                  
การเล่นวิดีโอเกม (Steaming Game) มากขึ้นดว้ยโดยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นตข์องผูเ้ล่นเกมระบุว่าพวกเขาดูการเล่น
ระหว่างการกกัตวัอยู่บา้นเม่ือเทียบกบัเพียง 57 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้าน้ี แนวโน้มท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีดูเหมือนจะดึงดูดกลุ่ม
อายท่ีุแตกต่างกนัดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัโดยสตรีมเมอร์ (Steamers) ท่ีอายนุอ้ยกว่า 25 ปี เนน้การสตรีมเพื่อความ
บนัเทิงเป็นหลกัและสตรีมเมอร์ท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี จะเน้นไปท่ีการปรับปรุงทกัษะมากกว่า ในการปรับปรุง
ทักษะนั้นรวมถึงทักษะการส่ือสาร การท างานร่วมกันโดยผ่านชุมชนเสมือนจริง เม่ือการสตรีมวิดีโอเกมถูก
รวมเขา้กบัชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะดูว่าการสตรีมแบบโตต้อบโดยตรง เช่นการช าระเงินจากผูช้มท่ี
ส่งผลโดยตรงต่อการเล่นเกมของสตรีมเมอร์ จะรวมอยู่ในเกมเพื่อให้ผูช้มสามารถมีส่วนร่วมและท าอะไรได้
มากกว่าแค่เชียร์ในรายการโปรด นอกจากน้ียงัมีส่ิงน่าสนใจท่ีจะดูว่าผูเ้ผยแพร่เกมใช้ประโยชน์จากความสนใจ
ตามกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนัในการสตรีมม่ิงเพ่ือก าหนดเป้าหมายการใชจ้่ายโฆษณาของตนไดดี้ขึ้นหรือไม่   
ไม่ว่าจะทางใดทางหน่ึงทางใดสตรีมเกมจะยงัคงอยู่และจะยงัคงมีผลกระทบท่ีส าคญัและยัง่ยืนต่ออุตสาหกรรม
เกมและวิธีการสร้างรายได ้
 จากหนงัสือ Serious Games ในปี 1970 ของ Clark C Abt เสนอค าจ ากดัความของค าว่า เกมท่ีจริงจัง เป็น
ลกัษณะของเกมชนิดหน่ึงอธิบายโดยสรุปคือ เกมท่ีลดลงจนเหลือเพียงสาระส าคญัท่ีเป็นทางการของเกมท่ีเป็น
กิจกรรมของผูเ้ล่นสามารถตดัสินใจไดอ้ิสระสองคนหรือมากกว่าท่ีตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคใ์นบริบทท่ี เฉพาะ
โดยค าจ ากดัความท่ีเป็นแบบแผนมากขึ้นนั้นจะอธิบายว่าเกมเป็นบริบทท่ีมีกฎเกณฑ์ในหมู่ฝ่ายตรงขา้มท่ีพยายาม
เอาชนะตามเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมอย่างจริงจงั ในแง่ท่ีเกมมีจุดประสงค์ทางการศึกษา หรือการพฒันาท่ี
ชัดเจน จุดท่ีน่าสนใจศึกษาเพ่ิมเติมอยู่ท่ีวิธีควบคุมเกมและหลกัการแสดงออกของการใช้ความสามารถ ความรู้
ทกัษะในการท างานร่วมกนั และสามารถใชเ้พื่อปรับปรุงระบบสนบัสนุนส าหรับการระดมความรู้ต่างเพื่อท างาน
ร่วมกนั- เกมท่ีไม่ใช่มีแค่ฝ่ายตรงขา้มและไม่ใช่การรวบรวมการแข่งขนัแต่หากเป็นหลกัการของการใช้ทกัษะ
ต่างๆในการท างานร่วมกนัในระดบัองคก์ร เพื่อสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายนวตักรรมท่ีสามารถเติบโตปรับตวั
และพฒันาไดเ้ม่ือเครือข่ายนวตักรรมแสดงถึงการรวบรวมคุณลกัษณะใหม่ท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ใหเ้ห็นในวิถีของสังคม
ทัว่ไปท่ีซบัซอ้น เช่นการจดักลุ่มกอ้นของตนเองและการปรับตวัตามวิวฒันากา 
 วิดีโอเกมจึงเป็นรูปแบบความบนัเทิงท่ีไม่เหมือนใครในแง่ของความสามารถในการมีส่วนร่วมของผูช้ม
ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมมากกว่าผูสั้งเกตการณ์ วฒันธรรมการมีส่วนร่วมของวิดีโอเกมเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้
ใชใ้นเร่ืองต่างๆให้เกิดขึ้นพร้อมกบัแนวคิดเร่ืองการรวบรวมความสามารถดา้นต่างๆ “ความฉลาดร่วม” Collective 
Intelligence (Levy, 1997) ความฉลาดร่วมโดยรวมครอบคลุมการสังเกตว่ากลุ่มท่ีมีเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
เช่ือมโยงกันเพียงพอนั้นมีความสามารถในการสร้างความสามารถต่างๆ รวบรวมปัญญา ความฉลาดและ
สร้างสรรค์มากกว่าปัจเจกบุคคล ประสิทธิผลของปัญญาสะสม โดยรวมจึงแปรผนัตามจ านวนบุคคลท่ีเขา้ร่วม 
(Levy, 1997) ด้วยการถือก าเนิดของอินเทอร์เน็ตในฐานะเคร่ืองมือสร้างการเช่ือมโยง สร้างเครือข่ายต่างๆ
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ความสามารถของปัญญาสะสมน้ีไดร้วบรวมไวใ้นการพฒันาทกัษะการเล่นวิดีโอเกมท่ีไดก้ลายเป็นท่ีแพร่หลาย
มากขึ้นในกลุ่มสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความฉลาดน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับปรุง
เกมท่ีมีอยู่ดว้ยการปรับเปล่ียนของบุคคลท่ีเป็นผูเ้ล่นให้เป็นผูพ้ฒันาตามปรากฏการณ์ของปัญญาสะสม โดยรวม
พลงัการสร้างสรรค์ของผูค้นในชุมชนออนไลน์  ทั้งของบริษทัพฒันาเกมทัว่ไปท่ีผูเ้ล่นเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาเกม และการท างานร่วมกนัระหว่างผูช้มและนกัพฒันาในเกมและการออกแบบเกม ซ่ึงอาจเกิดขึ้น
แต่ยงัไม่ไดรั้บการส ารวจอย่างเต็มท่ี แมจ้ะมีการยืนยนัของนกัพฒันาบางคนท่ีไม่สนบัสนุนเน่ืองดว้ยจากปัญหา
ดา้นการคุม้ครองลิขสิทธ์ิและการควบคุมคุณภาพ แต่ชุมชนผูเ้ล่นก็ไดเ้ป็นผูป้รับปรุงดดัแปลงในส่วนต่างๆ ของ
เกมเพ่ือได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมบ่อยคร้ังในเชิงบวกต่อเกมของพวกเขาอยู่หลายเกมท่ีออกสู่ตลาด               
มีการรวบรวมเอาขอ้คิดเห็นจากเกมต่าง ๆ มาปรับปรุงรวมทั้งผูช้มเกมท่ีไดพิ้สูจน์ตวัเองแลว้ว่าเป็นแหล่งการระดม
ความคิด เพื่อการพฒันาเกมส าหรับการเผยแพร่ส าหรับวิดีโอเกมในคร้ังต่อไป 
 การเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยง โดยอาศยัระบบความฉลาดร่วม ผ่านการร่วมมือกนั
ในกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือสร้างบริบทให้กบัปรากฏการณ์น้ีท าให้เห็นถึงภาพท่ีส าคญัซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการท า
ความเข้าใจขบวนการปัญญาสะสมร่วมและผลกระทบในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวิธีการท่ีองค์กรก าลงั
เปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินการและผลิตผลิตภณัฑ์และบริการ อนัดับแรกเราอยู่ในยุค Web 3.0 ซ่ึงเป็นเว็บท่ีมี        
การพฒันาการต่อจากเวบ็ 2.0 ตลอดจนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้กบัส่ิงไม่มีชีวิตใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยคาดเดา
พฤติกรรม วิเคราะห์ความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือไดข้อ้มูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผลพร้อมทั้ง
แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ สร้างส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูใ้ชเ้วบ็ไซตมี์การเช่ือมโยงเน้ือหาสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
กบัแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เป็นเครือข่ายเดียวทัว่โลก ปรากฏการณ์การเช่ือมโยงผ่านชุมชนออนไลน์น้ีจะยงัท าให้เกิด
ขบวนการทางธุรกิจอนัเป็นผลมาจากความเป็นไปไดใ้หม่ท่ีสามารถสร้างความเช่ือโยงระหว่างผูท่ี้พฒันา และผูท่ี้มี
ทุนและตอ้งการลงทุนในการพฒันาเกม แนวโน้มใหม่ของการระดมทุนผ่านกระบวนการทางธุรกิจท่ีสนับสนุน 
การระดมทุนผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Cloud funding) โดยท่ีมีการระดมทุนผ่านเครือข่ายทั้งท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั                   
ว่าศกัยภาพในการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆนั้นเป็นจริงได ้และสามารถใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุนดงักล่าวน ามา
พฒันาสินคา้และบริการใหม่ท่ีผูร่้วมลงทุนมองเห็นศกัยภาพของการเติบโตของธุรกิจ หรือกิจกรรมท่ีเกิดจาก            
การระดมทุน ท่ีอาจไดข้อ้สรุปบางประการเก่ียวกบัความทา้ทายในการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 ชุมชนเสมือนจริงยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการพูดคุยเร่ืองท่ีช่ืนชอบไดโ้ดยตรงโดยผา่นการท าความคุน้เคยกบั
คนท่ีแบ่งปันความสนใจ หรือผูท่ี้สนใจในเร่ืองราวในเร่ืองเดียวกนั โอกาสในการหาเพื่อน หรือกลุ่มคนท่ีสนใจใน
เร่ืองราวเดียวกัน จะขยายใหญ่ขึ้นตามล าดบัมากกว่าขบวนการทางสังคมแบบดงัเดิม ในการคน้หากลุ่มเพื่อน 
ตามท่ี Rheingold (1993) กล่าวว่า ชุมชนเสมือนจริงคือเครือข่ายทางสังคมของบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านส่ือท่ี
เฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจขา้มพรมแดนทางภูมิศาสตร์และการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเป้าหมายร่วมกนั
โดยทัว่ไปชุมชนจะแยกยา้ยกนัไปตามภูมิศาสตร์ดงันั้นจึงไม่ใช่ชุมชนท่ีมองจากมุมมองภายในชุมชนนั้น หรือ
องค์กรนั้น ในเบ้ืองต้นการศึกษาวิเคราะห์พฒันาการของชุมชนเสมือนจริงเหล่าน้ีจึงค่อนข้างแยกออกจาก
การศึกษาของชุมชนแบปกติ การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 1990 ไดเ้ร่งการ
แพร่กระจายของชุมชนเสมือนจริงในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์และลกัษณะของชุมชนออนไลน์จาก
การศึกษาชุมชนออนไลน์เป็นแหล่งในการกระตุน้ให้ผูค้นจากหลากหลายแหล่งไม่ก าหนดภูมิศาสตร์ไดม้าพบปะ
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมออนไลน์ เป็นเวลาหลายปีแลว้ท่ีนกัพฒันาไดส้ร้างเกมท่ีวนเวียนอยูก่บั
ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นการจดัสรรทรัพยากร การหลบหลีกทางจากโลกแห่งความเป็นจริง  หน่ึงใน
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เกมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเรียกว่า Sim City ในนั้นผูเ้ล่นจะได้รับการสอนให้ต่อสู้กับปัญหาการแบ่งเขตเมือง และ                    
การจดัสรรทรัพยากร จะเป็นอยา่งไรหากเกมท่ีสนบัสนุนให้ผูค้นแกไ้ขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีใหญ่กว่าไดรั้บการพฒันาควบคู่ไปกบัผูส้นับสนุนองค์กรไม่ใช่เกมธุรกิจแต่เป็นเกมท่ีให้ความ
บนัเทิงในเชิงพาณิชยท่ี์ผูเ้ล่นอาจไม่รู้ดว้ยซ ้าว่าสามารถน ามาแกปั้ญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได ้
 ตวัอย่างเช่นเกม SimCity ท่ีผูเ้ล่น เกมสามารถตั้งค่าในสถานท่ีจริง ในโลกแห่งความจริงและสามารถ
น าเข้าข้อมูลภูมิภาคในโลกแห่งความจริง และสามารถใช้ข้อมูลเช่นตัวเลขทางประชากรระดบัการใช้จ่ายใน
ปัจจุบนั ฯลฯ ดว้ยวิธีน้ีเม่ือผูเ้ล่นเร่ิมเกมจะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ในเมืองท่ีก าลงัเผชิญอยู ่เม่ือ
ผูเ้ล่นออกจากขั้นตอนการฝึกสอนเกมจะสามารถเร่ิมบนัทึกการตดัสินใจของพวกเขาและส่งไปยงัฐานขอ้มูล
ส่วนกลางซ่ึงจะรวมเขา้เป็นรูปแบบของการกระท าร่วมในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการตวัอย่างง่ายท่ีเห็นไดแ้ละเช่ือมโยง
กับธุรกิจ  เช่นมีภาระกิจในการแต่งกายตามเส้ือผา้แฟชั่น มีการท างานร่วมกันของผูเ้ล่น การรวบรวมแนวคิด                
การออกแบบ ท่ีรวบรวมไว ้ยกตวัอย่างเช่นจ านวนผูเ้ล่นเกม 100,000 คนในเมือง ในเมืองหน่ึง จะมีการรวบรวม
คนท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลายจนมากไปถึงคนท่ีมีความรู้น้อยและเม่ือคนจ านวน 100,000 คนท่ีตอ้งสวมบทบาทมี
อาชีพในการจดัการเคร่ืองแต่งกายแต่งหน้าท าผม ก็สามารถรวบรวมความคิด สร้างสรรค์ ในรูปแบบของการดี
ไซส์เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองส าอางไดใ้นรูปแบบต่างกนัมากมายตามบุคลิกลกัษณะ ชาติพนัธ์ของคน
หลายคนในเกม 
 

 
 

ภาพที่ 6 ตวัอยา่งการระดมความคิดในการใชเ้คร่ืองส าองคผ์า่นเกม 
“M.A.C. COSMETICS DESIGNED EXCLUSIVE LOOKS FOR YOUR SIMS 4 CHARACTERS” 
ท่ีมา https://www.nylon.com/beauty/mac-cosmetics-designed-makeup-looks-for-sims-4-characters  

 
 อาจเป็นเร่ืองท่ีน่าเหลือเช่ือ ซ่ึงไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได ้และไม่คิดว่าจะเป็นเร่ืองท่ีจริงจงั ท่ีท าภารกิจ
ในเกมจะเป็นจริง อีกหน่ึงกรณีศึกษาท่ีรัฐบาลฝร่ังเศสไดพ้ฒันาเกม ท่ีเรียกว่า Cyber Budget ไดรั้บท่ีช่วยให้ชาว
ฝร่ังเศสสวมบทเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และสามารรถจดัการการเงินพวกเขาท่ีมาจากภาษีสามารถท าให้  
การตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้จ่ายรายไดแ้ละการตดัภาษีผูเ้ล่นตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในระดบัชาติและระดับ

https://www.nylon.com/beauty/mac-cosmetics-designed-makeup-looks-for-sims-4-characters
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นานาชาติในการจดัสรรงบประมาณในสถานะการณ์จ าลอง ในเกมดงักล่าวรวมถึงการเจรจากบัรัฐมนตรีคนอื่นใน
การจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดในเกม   
 

 
 

ภาพที่ 7 ตวัอยา่งเกม การจดัสรรงบประมาณแผน่ดินของประเทศฝร่ังเศส  
“Cyber Budget” ท่ีมา https://www.citeco.fr/en/cyber-budget  

 
 เกมบางเกมมีทั้งผูเ้ล่นคนเดียวและผูเ้ล่นหลายคนจ านวนมากมีระบบกลไกท่ีซับซ้อนเป็นส่วนหน่ึงของ
กลไกการออกแบบอยูแ่ลว้การน าขอ้มูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ เช่นราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ในเกมเหล่านั้นจะเป็น
เร่ืองง่าย บริษทัสามารถติดตามว่าผูเ้ล่นมีปฏิกิริยาอย่างไรกบัขอ้มูลจากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูลเพื่อท านายเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงตามนั้น และในขณะท่ีเกมท่ีมีผูเ้ล่นหลายคนจ านวนมากพร้อมด้วย
เศรษฐกิจท่ีมีพลวตัและร ่ ารวยไดรั้บความนิยมมากขึ้นโอกาสในการเรียนรู้จากพฤติกรรมของผูเ้ล่นก็จะได้รับ         
การปรับปรุง 
 ความนิยมของโลกเสมือนเช่น SimCity และ Second Life เกมเล่นตามบทบาทออนไลน์ท่ีมีผูเ้ล่นหลาย
คนจ านวนมาก เช่น World of Warcraft สามารถรองรับผูเ้ล่นหลายลา้นคนพร้อมกนัไดใ้นขณะท่ีผูเ้ล่นเขา้ร่วมเป็น
ทีมกับผูอ้ื่นเพื่อท าภารกิจฆ่ามังกรและค้นหาไอเท็มท่ีหายากท่ีซ่อนอยู่ในเกมถูกใช้โดยบริษทัในการจัดวาง
ผลิตภณัฑ์และเช่ือมโยงกบัสินคา้เป็นทั้งเคร่ืองมือในการสอนและสร้างแรงบนัดาลใจท าให้การท าธุรกิจเป็นเร่ือง
สนุก อีกหน่ึงกรณีศึกษาทหารท่ีสหรัฐอเมริกาไดน้ าวิดีโอเกมมาใช้ส าหรับการรับสมคัรและการจ าลองการสู้รบ 
ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบเกมเหล่าน้ีสร้างความน่าสนใจท่ีว่าท าไมเกมจึงมีความส าคญัเพราะเกมเป็นตวัแทนของส่ิงท่ี
ผลกัดนัให้ผูค้นคิดร่วมมือและสร้างสรรค ์ 
 ธุรกิจและบริษทัไดเ้ร่ิมใชเ้กมเพ่ือปฏิวติัวิธีการโตต้อบกบัลูกคา้และพนกังานท าให้สามารถแข่งขนัได้
มากขึ้นและท าก าไรไดม้ากขึ้น Microsoft ไดใ้ชก้ลไกลของเกมเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพนกังานโดยสมคัรใจ
ในงานส าคญั ๆ รวมทั้งจากรายงานในหนงัสือพิมพ ์Washington Post โรงเรียนแพทยใ์ชเ้คร่ืองจ าลองแบบเกมเพื่อ
ฝึกอบรมศลัยแพทยล์ดอตัราความผิดพลาดในทางปฏิบติัลงไดถึ้งหกเท่า ตลอดจนเกมท่ีสร้างเพื่อการสรรหาพฒันา
โดยกองทัพสหรัฐในการรับสมัครทหารใหม่และได้รับความสนใจมากกว่าการส่ือสารรูปแบบอื่ นของ                           
การประชาสัมพนัธข์องกองทพัในการรับสมคัรทหารใหม่ 

https://www.citeco.fr/en/cyber-budget
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ภาพที่ 8 ตวัอยา่งการใชเ้กมรับสมคัรทหารของกองทพัสหรัฐ 
“Columbus Army Recruiting Battalion” ท่ีมา https://twitter.com/army_columbus  

 
 การประยุกต์การใชเ้กมท่ีเป็นมากกว่าความบนัเทิง เผยให้เห็นว่าองคก์รระดบัแนวหนา้ใชวิ้ดีโอเกมเพื่อ
เขา้ถึงลูกคา้ใหม่ ๆ อย่างคุม้ค่ามากขึ้นไดอ้ย่างไร เพ่ือสร้างแบรนด์ เพ่ือรับสมคัร พฒันาและรักษาพนกังานท่ียอด
เยี่ยมตลอดจนเพื่อผลกัดนัการทดลอง นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระยะส้ัน เพื่อให้               
การท าธุรกิจเป็นเร่ืองสนุก บริษทัที่เคยอาศยัแอพลิเคชนัการประชุมทางวิดีโอเช่น Zoom ในการประชุมเสมือนจริง 
บริษทัญ่ีปุ่ นเม่ือช่วง Covid-19 น้ีพยายามหาวิธีอ่ืนเพ่ือติดต่อกบัพนกังานของพวกเขาประชุมโดยใช ้เกม Animal 
Crossing ในการประชุมการท างาน ได้เปิดโลกทศัน์ใหม่ การใช้เร่ิมตน้ขึ้นเม่ือพนักงานคนหน่ึงเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัการท างานทางไกลในโลกเสมือนจริงของเกม Animal Crossing ให้กบัเพื่อนร่วมงานอีกสองคน พนกังาน
สามคนตดัสินใจมาร่วมกนัทดสอบสถานท่ีประชุมเสมือนจริงท่ีมีฉาก และตวัละครในเกมน้ี คนหน่ึงอาสาท่ีจะใช้
เกาะในเกมเป็นสถานท่ีนดัพบในขณะท่ีอีกสองคนบินไปเพ่ือให้พวกเขาทั้งหมด อยู่ดว้ยกนัไดท้  างานดว้ยกนัได ้
และใชใ้นฟีเจอร์แชทของเกมพวกเขาสามารถพูดคุยเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานได ้
 

https://twitter.com/army_columbus
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ภาพที่ 9 ตวัอยา่งการใชเ้กม Animal Crossing ในการประชุม  
“Animal Crossing used by Japanese company in work from home effort”  

ท่ีมา https://www.nintendoenthusiast.com/animal-crossing-work-from-home/  
 

 
 

ภาพที่ 10 ตวัอยา่งการใชเ้กม Animal Crossing ในการประชุม 
“Animal Crossing used by Japanese company in work from home effort”  

ท่ีมา https://www.nintendoenthusiast.com/animal-crossing-work-from-home/ 
 
 

https://www.nintendoenthusiast.com/animal-crossing-work-from-home/
https://www.nintendoenthusiast.com/animal-crossing-work-from-home/
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 เกมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ร่วมกนัซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพลงัความคิดสร้างสรรคใ์หม่ใน
การท างานผ่านการโต้ตอบและการเป็นเจ้าของเกมท่ีประสบความส าเร็จทั้ งหมดมีชุมชมออนไลน์ใน                     
การประชุม การประชุมบลอ็กเกอร์ช่อง YouTube ทุกปีการพบปะสังสรรคค์ร้ังใหญ่ เช่น Quakecon และ MineCon 
ดึงดูดผูท่ี้ช่ืนชอบและนกัพฒันาหลายพนัคน แตกต่างจากภาพยนตร์หรือดนตรีแทบจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง 
'ดารา' กบัมวลชน และเป็นนกัพฒันากบัผูเ้ล่น นกัพฒันากลายเป็นแฟนตวัยงของชุมชนของพวกเขา และประสบ
ความส าเร็จจากการเพ่ิมขึ้นของเกมท่ีพฒันาขึ้น โดยไดส้ร้างความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมและผูค้ลัง่ไคล ้
ตอนน้ีทุกคนสามารถดาวน์โหลด Game Maker และเขียนส่ิงท่ีน่าท่ึงท่ีชุมชนสามารถสร้างขึ้นได ้
 

5. สรุป 
 การร่วมมือกนัและการท างานร่วมกนัทั้งก่อน และช่วงการระบาด covid-19 นั้นท าให้เห็นถึงการท างาน
และการใชค้วามฉลาดร่วมกนัในรูปแบบการออนไลน์มากขึ้น ตวัอย่างบางอยา่งเก่ียวกบักระบวนการท างานท่ีท า
ให้เกิด Collaborative Intelligence หรือความฉลาดในการร่วมมือการท างานในรูปแบบเกมออนไลน์ หากพิจารณา
ให้ดีก็จะเห็นไดว่้าสามารถน าลกัษณะดงักล่าวน้ีมาประยุกต์ใชใ้นการท างาน หรือการเรียนการสอนโดยสามารถ
พฒันากระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ไดโ้ดยอาศยัความร่วมมือผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยในโลกออนไลน์
นั้นมีการน า Collaborative Intelligence มาปรับใช้จนเกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย จากการระดมความคิดเห็น 
ความสามารถท่ีหลากหลาย จากบุคคลท่ีมีความหลากหลาย ทั้งต่างเวลา ต่างสถานท่ี ให้สามารถมีส่วนร่วมมือกนั
ในการท างานได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาส้ันและมีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นอีกมากแต่ยงัไม่ได้จัดเก็บน ามาเป็น
กรณีศึกษาอีกมากมายในการใช้เกม หรือชุมชนชุมชนเสมือนจริงในการท างานในรูปแบบ (Collaborative 
Intelligence) เพื่อให้เกิดการใชเ้กมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการทดลองการใชเ้กมในการท างาน
อย่างจริงจงั เช่นการวางแผนงาน บทบาทสมมุติในเกม เช่นเกม Cyber budget หากสามารถประยุกต์การใชง้าน                 
ก็สามารถน ามาเป็นแบบจ าลองสมมุติการท างานจริงในการท าโครงการ หรือการท างานจริงได้เพื่ อลด                         
ความผิดพลาดในการท างาน และสามารถสร้างความเขา้ใจกบัทีมงานท่ีมีบทบาทสมมุติต่างกนัได ้  
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การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ และความพงึพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานครต่อ
รายการเจาะลกึท่ัวไทย อนิไซด์ไทยแลนด์ สถานโีทรทัศน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 

THE STUDY OF BANGKOK AUDIENCES SATISFACTION FOR 
MCOT HD 30 JOHLUEKTUA THAI INSIDE THAILAND 

 

ศุภรัตน์  สาครรัตน์ 

วิรุฬห์รัตน์  ผลทวีโชติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึก                
ทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ สถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติการณ์เปิดรับ รูปแบบการน าเสนอของรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ของ
สถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมการเปิดรับ และรูปแบบรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ช่อง 30 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร เพศชายและหญิง                                 
ในกรุงเทพมหานคร 50 เขต เก็บขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ทั้งน้ีด าเนินการวิเคราะห์ 
เพื่อหาค าตอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ใช้เพื่อสรุป
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หาความถ่ี (Frequency) การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) วิ เคราะห์                         
การเปิดรับข่าวสารของผูช้มท่ีมีต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทยแลนด ์สถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 
โดยใชใ้นการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis : MRA) 

ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอาย ุ46 ปีขึ้นไป 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ และรายไดต้่อเดือน 20,001-
30,000 บาท พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนดข์องผูช้มในกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่เปิดรับชมทุกวนั โดยรับชมทางแทบ็เลต็ ช่วงเวลาในการรับชม เวลา 18.01–22.00 น. ยทููปเป็นช่องทางในการ
รับชมยอ้นหลงัมากท่ีสุด ในส่วนของความพึงพอใจของผูช้มรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ พบว่า 
ระดบัความพึงพอใจของผูช้มรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
รับชมเพราะเป็นรายการท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 
ค าส าคัญ:   พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์สถานีโทรทศัน์ 
 เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 
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ABSTRACT 
 Study of exposure behavior And audience satisfaction in Bangkok program "Jor Luek Tua Thai" Inside 
Thailand MCOT HD TV Channel 30 this time with the objective To study the demographic characteristics of the 
audience in Bangkok. program " Jor luek Tua Thai" Inside Thailand Of MCOT HD Channel 30. This Thesis is 
quantitative research. uses 400 questionnaires. The samples were male and female. In Bangkok, 50 data collection 
districts where sample groups fill out questionnaires by themselves In this regard, the analysis was performed. 
To find answers with a program By analysis Descriptive statistics are used to summarize the general 
characteristics of the sample, find frequency, distribution, percentage, Mean and standard deviation. Inferential 
statistics analyzes audience exposure to "Jor luek Tua Thai" Inside Thailand. MCOT HD TV Channel 30 Using 
Multiple Regression Analysis (MRA) 

Research results, general information of respondents Most of them were male than female. Age 46 years 
old. Marital status. Bachelor's degree. Occupation company employee And monthly income 20,001-30,000 baht 
behavior of viewing JohLuek Tua Thai Inside Thailand of Bangkok audience Most of them are open to viewing 
every day by watching on Tablet. Viewing time 18.01 - 22.00 YouTube is the most historical channel for viewing. 
In terms of the satisfaction of the viewers of the program Johluek Tua Thai. Inside Thailand found that the 
satisfaction level of viewers of the programs in depth throughout Thailand. Inside Thailand There is a high overall 
average. By watching because it is a quality program With the highest mean. 

 
Keywords: Exposure behavior, Satisfaction, Jor Luek Tua Thai" Inside Thailand MCOT HD TV Channel 30 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD 30) ช่ือเดิม : สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม 
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางล าพู สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
หรือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (9 MCOT HD) เป็นสถานีโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Television) แห่งแรกของ
ประเทศไทย ของบริษทั อสมท. จ ากัด (มหาชน) โดยสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี HD 30 เป็นช่องรายการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ประเภทบริการธุรกิจ หมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชัดสูง (High Definition : 
HD) หมายเลข 30 ส่งสัญญาณแพร่ภาพ 24 ชั่วโมง ผ่านโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทใชค้ล่ืนความถ่ีระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินระดบัชาติ ของบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 39 สถานีหลกั และสถานีเสริม ไม่น้อยกว่า 129 
สถานี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 ไดน้ าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย ทั้ง
ประเด็น เน้ือหา รูปแบบ เช่น ข่าวประจ าวนั รายการข่าว ท่ีมีเน้ือหาเจาะลึกมีความแตกต่างทางดา้นมิติของการ
น าเสนอ การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นกลางและเป็นประโยชน์น าเสนอในส่ิงท่ีเป็นกลางไม่เอนเอียงเขา้ข่างฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง ทุกส่ิงท่ีน าเสนอสู่สังคมจะให้ความส าคญัในการอธิบายเชิงลึกเพ่ือเสนอปัญหาไปสู่การแก้ไขให้
ประโยชน์แก่ประชาชนในแง่ต่าง ๆ ยกระดบั และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูช้ม 
 รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เป็นรายการข่าวท่ีมีจ านวนผูช้มเป็นจ านวนมาก ออกอากาศ
สดทางสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 โดยมี ดนยั เอกมหาสวสัด์ิ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข ์เป็นผูด้  าเนิน
รายการ ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00 -09.30 น. โดยมีเน้ือหาในการเจาะลึกประเด็นร้อน ประเด็นทัว่ไปท่ี
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ใกลต้วั และประเด็นทัว่ไปบนหนา้หนงัสือพิมพ ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย มีความแตกต่างจากการน าเสนอข่าวทัว่ไป 
ดว้ยเน้ือหา (Content) ความเขม้ขน้ของข่าว ท่ีมีรูปแบบรายการเนน้การสัมภาษณ์สดจากแหล่งข่าวท่ีมีความรู้ และ
น่าเช่ือถือในประเด็นนั้น ๆ อย่างชดัเจน ตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการส่งทีมข่าวเขา้พ้ืนท่ีรายงานสดทนัที หากมี
สถานการณ์ท่ีเป็นประเด็นเกิดขึ้น ภายใตส้โลแกน “ไม่ว่าข่าวจะเครียด หรือ ซับซ้อน เราจะท าให้เขา้ใจดว้ยภาษา
ง่ายๆ ” เพื่อความน่าสนใจของข่าวและการเขา้ถึงผูช้ม 
 การศึกษาคร้ังน้ีได้ยกตัวอย่างประเด็นข่าวท่ีเป็นปัญหาและสังคมต้องการค าตอบ ประเด็นเร่ือง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใกลต้วัผูรั้บชม และประเด็นส าคญัทัว่ไปท่ีเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ ์ตลอดจนรูปแบบ
รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ผูวิ้จยัเห็นว่าควรน ามาศึกษาเพ่ือส ารวจความพอใจของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด ์ของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาเน้ือหารายการและรูปแบบรายการในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร ต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์ของสถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 

(2) เพื่อศึกษาพฤติการเปิดรับรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูช้มในกรุงเทพมหานคร ต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์ของสถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 

(3) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี              
ช่อง 30 
 (4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทั่วไทย 
อินไซดไ์ทยของสถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับ และ
รูปแบบรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์ช่อง 30 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็น                   
ความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโส
ในการท างาน เป็นต้น ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถบ่งช้ีลักษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ หรือ
ความเป็นมาของบุคคลนัน่เอง (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 

3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสาร กิติมา สุรสนธิ (2542, อา้งถึงใน นนัทินี พิศวิลยั, 2558) อธิบาย
ว่า ส่ือเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของการส่ือสาร ซ่ึงอาจหมายถึงพาหนะท่ีน าหรือพาข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ
สาร ดงันั้น ช่องทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยท่ี์รับรู้ความหมายจากส่ิงต่าง ๆ อนั
ไดแ้ก่ การมองเห็นการไดยิ้น การดมกล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส เป็นตน้ นอกจากน้ีส่ือ ยงัอาจหมายถึง คล่ืน
แสง คล่ืนเสียง และอากาศท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัคนเราดว้ยส่ือจึงอาจแบ่งออกเป็นหลายชนิดหลายประเภทตามเกณฑ์  
ต่าง ๆ  
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3.1.3 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับส่ือ แคลปเปอร์และโจเซฟ (Klapper, Joseph T. 1960, pp. 19-
25) เปรียบเทียบกระบวนการเลือกรับข่าวสารว่าเป็นเหมือนเคร่ืองกรองการรับรู้ของมนุษยโ์ดยผูรั้บสารจะมี
กระบวนการเลือกรับข่าวสาร 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) การเลือกให้ความสนใจ 
(Selective Attention) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และการเลือกจดจ า 
(Selective Retention)   

3.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีทางสังคมและจิตวิทยาท่ี
ศึกษาการกระท าดา้นการส่ือสารของมนุษยท่ี์ถูกขบัเคล่ือนโดยความตอ้งการและส่ิงจูงใจ มนุษยเ์ราติดต่อส่ือสาร
และใช้ส่ือเพ่ือเติมเต็มความตอ้งการและส่ิงท่ีจูงใจของตนเอง จะแสวงหาส่ือและเน้ือหาอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
น าไปสู่ความพึงพอใจเฉพาะตนเอง ซ่ึงจะเห็นว่าผูรั้บสารในทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจน้ีจะเป็นผู ้
ก าหนดและเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน โดยมุ่งตอบค าถามท่ีว่า “ผูรั้บข่าวสารท า
อะไรกบัส่ือ” (พีระ จิรโสภณ, 2556) 

3.1.5 แนวคิดเก่ียวกับด้านเน้ือหาสาระของรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ รายการ
เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนดมี์เน้ือหาในการเจาะลึกประเด็นร้อน ประเด็นทัว่ไปท่ีใกลต้วั และประเด็นทัว่ไป
บนหน้าหนังสือพิมพ ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย มีความแตกต่างจากการน าเสนอข่าวทั่วไป ดว้ยเน้ือหา (Content) 
ความเขม้ขน้ของข่าว ท่ีมีรูปแบบรายการเน้นการสัมภาษณ์สดจากแหล่งข่าวท่ีมีความรู้ และน่าเช่ือถือในประเด็น
นั้น ๆ อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการส่งทีมข่าวเขา้พ้ืนท่ีรายงานสดทนัที หากมีสถานการณ์ท่ีเป็น
ประเด็นเกิดขึ้น แบ่งเป็น ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและสังคมตอ้งการค าตอบ ประเด็นเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใกลต้วั 
ผูรั้บชม ประเด็นส าคญัทัว่ไปท่ีเผยแพร่ในหนา้หนงัสือพิมพ ์และประเด็นท่ีทนัสถานการณ์ด่วน 

 3.1.6 แนวคิดเก่ียวกบัดา้นรูปแบบ และกระบวนการน าเสนอของรายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซด์
ไทยแลนด์ โดยจะให้ความส าคญักบักระบวนการน าเสนอเป็นอย่างมาก เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บชม
ให้ไดรู้้และเขา้ใจมากท่ีสุดจึงมีการวางแผนการผลิตรายการอย่างเขม้ขน้  มีทั้งสัมภาษณ์สดทางโทรศพัท์ และส่ง
ทีมข่าวลงพ้ืนท่ีรายงานสดต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้น  
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 3.3 สมมติฐานการวิจัย 
(1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อ

รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยของสถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 แตกต่างกนั 
(2) พฤติกรรมการเปิดรับรายการ เจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานคร ต่อรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี               
ช่อง 30 ท่ีแตกต่างกนั 

(3) รูปแบบการด าเนินรายการ เจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด ์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30                 
ท่ีแตกต่างกนั 

(4) ความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยของ
สถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เน้ือหารายการเจาะลึก              
ทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์และรูปแบบรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์ 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ                   2. อายุ 
3. สถานภาพ        4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ               6. รายไดต้่อเดือน 

รายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทยแลนด ์
การศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับ 
1.การเปิดรับชมบ่อยเท่าไร 
2. การเปิดรับชมช่องทางใด 
3. การเปิดรับชมช่วงเวลาใด 
 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ ช ม ใ น
กรุง เทพมหานคร ต่อรายการ
เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์

รูปแบบการน าเสนอรายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทยแลนด ์
1. ดา้นเน้ือหาสาระ 
2. ดา้นประเด็นท่ีเป็นปัญหาและสังคมตอ้งการค าตอบ 
3. ดา้นประเด็นเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใกลต้วัผูช้ม 
4. ดา้นประเด็นส าคญัทัว่ไปท่ีเผยแพร่ในหนา้หนงัสือพิมพ ์   5. ดา้นประเด็นทนัสถานการณ์ด่วน 
6. ดา้นรูปแบบและกระบวนการน าเสนอ                                7. ดา้นการน าเสนอของผูด้  าเนินรายการ 
8. ดา้นเสียงประกอบในรายการ                                              9. ดา้นภาพประกอบในรายการ               
10. ดา้นช่วงเวลาออกอากาศ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย 
 เป็นการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและท าการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรทั้งชาย และหญิง ในกรุงเทพมหานคร 50 เขต มีจ านวน
ประชากร 5,686,646, คน (ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2560) โดยท าการสุ่มตวัอย่าง 
เนน้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน โดยจะคดัเลือกตวัแทนกลุ่ม
แบบเจาะจงกลุ่มละ 1 เขต ดูจากเขตท่ีมีจ านวนประชากรสูงท่ีสุดในกลุ่ม เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างเพื่อน ามา
ท าการศึกษาเท่านั้น 
 4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ครอบคลุมหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา
ประกอบดว้ย 5 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตอนท่ี 2 เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาสาระรายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทยแลนด ์
ตอนท่ี 3 เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นรูปแบบกระบวนการน าเสนอ รายการเจาะลึกทัว่ไทย

อินไซดไ์ทยแลนด ์ 
ตอนท่ี 4 เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูช้มรายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทย

แลนดใ์นกรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตวัเอง แหล่งท่ีมาของข้อมูลแบ่งการเก็บข้อมูลมีอยู่  2 

ประเภท 
1. ข้อมูลปฐมภูมิคือจัดท าแบบสอบถามเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 ชุดโดย

ท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากการคดัเลือกตวัแทนกลุ่มแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 เขต ดูจากเขตท่ีมีจ านวนประชากรสูง
ท่ีสุดในกลุ่มเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน ามาท าการศึกษาเท่านั้น 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิจะแบ่งแหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่  
2.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารคือการรวบรวมงานวิจัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั

รายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทยแลนดข์องสถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
การประชุมข่าว 

2.2 แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลคือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามในเขตต่าง ๆ 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ใช้เพ่ือสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยหา
ความถ่ี (Frequency) การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสารของผูช้มท่ีมีต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซดไ์ทยแลนด ์สถานีโทรทศัน์เอม็คอตเอชดี ช่อง 30 โดยใชใ้นการวิเคราะห์การทดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 

5. ผลการวิจัย 
 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 อายุ 46 ปีขึ้นไป 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สถานภาพสมรส จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 231 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 และความถ่ีในการรับชมรายการ
เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนดต์่อสัปดาห์ รับชมมากกว่า 3 วนั จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของผูช้มในกรุงเทพมหานคร                  
ส่วนใหญ่เปิดรับชมทุกวนั จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ช่องทางในการรับชม ส่วนใหญ่รับชมทางแทบ็เลต็ 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ช่วงเวลาในการรับชม ส่วนใหญ่รับชมเวลา 18.01 – 22.00 น. จ านวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.8 ความถ่ีในการรับชม ส่วนใหญ่รับชมทุกวนั จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 ช่องทางใน
การรับชมรายการยอ้นหลงั รับชมผา่นยทููป จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  
  
ตารางท่ี 1   ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอรายการ

เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวม 

รูปแบบการน าเสนอรายการเจาะลึกท่ัวไทย อินไซด์ไทยแลนด์ (𝐗) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดา้นเน้ือหาสาระ 3.98 0.507 มาก 

ดา้นประเด็นที่เป็นปัญหาและสังคมตอ้งการค าตอบ 3.48 0.505 ปานกลาง 

ดา้นประเด็นเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใกลต้วัผูช้ม 3.27 0.460 ปานกลาง 

ดา้นประเด็นส าคญัทัว่ไปท่ีเผยแพร่ในหนา้หนงัสือพิมพ ์ 3.34 0.418 ปานกลาง 

ดา้นประเด็นทนัสถานการณ์ด่วน 3.39 1.010 ปานกลาง 

ดา้นรูปแบบและกระบวนการน าเสนอ 3.29 1.051 ปานกลาง 

ดา้นการน าเสนอของผูด้  าเนินรายการ 3.87 0.873 มาก 

ดา้นเสียงประกอบในรายการ 3.31 0.885 ปานกลาง 

ดา้นภาพประกอบในรายการ 3.47 0.832 ปานกลาง 

ดา้นช่วงเวลาออกอากาศ 3.69 1.451 มาก 

รวม 3.47 0.212 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด ์
ไทยแลนด์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นเน้ือหาสาระ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 3.98 รองลงมาคือ ดา้นการน าเสนอของผูด้  าเนินรายการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.87 ดา้นช่วงเวลาออกอากาศ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ดา้นประเด็นท่ีเป็นปัญหาและสังคมตอ้งการค าตอบ คิด
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เป็นร้อยละ 3.48 ดา้นภาพประกอบในรายการ คิดเป็นร้อยละ 3.47 ดา้นประเด็นทนัสถานการณ์ด่วน คิดเป็นร้อยละ 
3.39 ดา้นประเด็นส าคญัทัว่ไปท่ีเผยแพร่ในหนา้หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 3.34 ดา้นเสียงประกอบในรายการ คิด
เป็นร้อยละ 3.31 ดา้นรูปแบบและกระบวนการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 3.29 และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นประเด็น
เร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใกลต้วัผูช้ม คิดเป็นร้อยละ 3.27  

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความพึงพอใจของผูช้มรายการเจาะลึกทั่วไทย 
อินไซดไ์ทยแลนด ์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ความพึงพอใจของผู้ชมรายการเจาะลึกท่ัวไทย อินไซด์ไทยแลนด์ (𝐗) S.D. ระดับความคิดเห็น 

รับชมรายการ เพราะ เป็นรายการที่มีคุณภาพ 4.13 1.219 มาก 

พึงพอใจและมีการแนะน าให้ผูอ้ื่นรู้จกัรับชมรายการ 3.87 1.253 ปานกลาง 

มีความพึงพอใจและน าประเด็นของรายการมาพูดคุยปรึกษา 3.40 1.421 ปานกลาง 

พึงพอใจท่ีจะน าเสนอความคิดเห็นและค าตอบเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงรายการต่อไป 

3.76 1.206 มาก 

ผูช้มมีความพึงพอใจต่อดา้นเน้ือหาสาระของรายการ  3.91 1.238 มาก 

ผูช้มมีความพึงพอใจต่อดา้นรูปแบบกระบวนการน าเสนอรายการ  3.92 1.412 มาก 

รวม 3.83 0.726 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูช้มรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนดข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า รับชมรายการเพราะรายการ 
เจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์เป็นรายการท่ีมีคุณภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 4.13 รองลงมาคือ ผูช้มมี
ความพึงพอใจต่อดา้นรูปแบบกระบวนการน าเสนอรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนด ์คิดเป็นร้อยละ 3.92 
ผูช้มมีความพึงพอใจต่อดา้นเน้ือหาสาระของรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 3.91 พึง
พอใจและมีการแนะน าให้ผูอ่ื้นรู้จกัรับชมรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด ์คิดเป็นร้อยละ 3.87 พึงพอใจ
ท่ีจะน าเสนอความคิดเห็นและค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการต่อไป  คิดเป็นร้อยละ 3.76 และ
ล าดบัสุดทา้ยคือ มีความพึงพอใจและน าประเด็นของรายการเจาะลึกทัว่ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ มาพูดคุยปรึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 3.40 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจยั น ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค ากล่าวของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (อา้งถึงใน ธันยพฒัน์ พิรุณโปรย, 
2554) เก่ียวกบัลกัษณะของประชากรศาสตร์ว่า บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ลกัษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ                
ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล  
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พฤติกรรมการเปิดรับรายการ เจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูช้มในกรุงเทพมหานคร ต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทศัน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30              
ท่ีแตกต่างกนั โดยผูช้มรายการมีการเปิดรับชมรายการอยูบ่่อยคร้ัง เน่ืองจากรายการมีความน่าสนใจ ไดรั้บความรู้
และสาระ ท าให้มีความพึงพอใจกับรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ซ่ึงสอดคล้องกับแม็คคอมบ์ 
และเบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979 อ้างถึงใน นันทินี พิศวิลัย, 2558) ท่ีได้กล่าวถึง การเปิดรับข่าวสาร                 
ว่าการเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็นแนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่ง
หน่ึงจากท่ีมีอยู ่โดยปกติแลว้มนุษยม์กัจะเปิดตวัเองให้ส่ือสารตามความคิดและความสนใจของตนเอง 

รูปแบบการด าเนินรายการ เจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30                        
ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ มีเน้ือหาในการเจาะลึกประเด็นร้อน ประเด็น
ทัว่ไปท่ีใกลต้วั และประเด็นทัว่ไปบนหน้าหนงัสือพิมพ ์มีความแตกต่างจากการน าเสนอข่าวทัว่ไป ดว้ยเน้ือหา 
(Content) ความเขม้ขน้ของข่าว ท่ีมีรูปแบบรายการเนน้การสัมภาษณ์สดจากแหล่งข่าวท่ีมีความรู้ และน่าเช่ือถือใน
ประเด็นนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ธิติมา ปิยะศิริศิลป์ (2544) ศึกษาเร่ือง “การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ
ของผูช้มรายการสายตรงไอทีวี” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการในเร่ืองข่าวท่ีเสนออยู่
ในความสนใจทนัต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจดา้นการด าเนินรายการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในผูด้  าเนินรายการซ่ึงใชค้  าถามไดต้รงประเด็นท่ีสุดขณะท่ีการใชป้ระโยชน์จากข่าวสารกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ไดรั้บประโยชน์ดา้นการทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ในสังคม  

ความพึงพอใจของผูช้มในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทศัน์ 
เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 มีความสัมพนัธ์กับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับ และรูปแบบ                    
การด าเนินรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ จากแนวคิดของแมคคอมป์และเบคเกอร์ (McCombs & 
Becker,1979 อา้งถึงใน นนัทินี พิศวิลยั, 2558) ท่ีอธิบายถึงการใชส่ื้อมวลชนเพื่อสนองความตอ้งการและเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจโดยเน้นด้านการด ารงค์ชีวิตในสังคม มีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือ เพื่อตอบสนอง              
ความตอ้งการ เพื่อให้เรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ เพื่อการตดัสินใจ เพื่อพูดคุยสนทนา และเพื่อการมีส่วนร่วม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 (1) ผูผ้ลิตรายการควรมีการพฒันารูปแบบรายการให้มีความทนัสมยั เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นไป
ตามกระแส 
 (2) ผูผ้ลิตรายการควรมีการพฒันาดา้นรูปแบบและกระบวนการน าเสนอ เสียงและภาพท่ีชัดเจน              
ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความน่าสนใจ น่าติดตามแก่ผูช้มรายการ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้เ ป็นผู ้ชมรายการ เพื่อจะได้ทราบสาเหตุและ                          
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน ามาปรับปรุงและพฒันาให้รายการไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
 (2) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ              
ความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อรายการเจาะลึกทัว่ไทย อินไซดไ์ทยแลนดใ์นแต่ละปัจจยั 
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8. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงค ์ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายท่าน
ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา ทั้งรองศาสตราจารยด์ร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และ ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผูอ้  านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ีให้                 
ความอนุเคราะห์ ค  าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็น
งานวิจยัท่ีสมบูรณ์ ผูวิ้จยัจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาไว ้ณ ท่ีน้ี  
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