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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่ม
อนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (depth interview) 
และการเสวนากลุ่ม (focus group) เป็นหลกัในการด าเนินงาน การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง
ตามสะดวก (convenient sampling) เพ่ือเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช การเก็บขอ้มูล 
เป็นการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกับลักษณะของการประกอบการ ความสัมพันธ์ การส่ือสารระหว่าง
ผูป้ระกอบการ รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการส่ือสาร และสังเกตการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการของกลุ่มอนุรักษป่์า
ชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์และเสวนากลุ่มกบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง 5 ประเภทคือ ท่ีพกั
โฮมสเตย ์น าเท่ียว อาหาร ผลิตภณัฑ ์และเพาะตน้กลา้ ในการเสวนาผูว้จิยัไดน้ าร่างระบบโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
ของอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ท่ีไดจ้ากการศึกษามาสอบทานกบัผูป้ระกอบการ ประเด็นในการ
เสวนาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ ขอ้มูลท่ีตอ้งการในการบริหารจดัการโซ่
อุปทานของผูป้ระกอบการ และปัญหาในการบริหารจดัการโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ  
 ผลการวิจัยพบว่าโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ มี
ความสัมพนัธ์ตามระบบโซ่อุปทานท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงต่อๆกนัไปตั้งแต่ระดบั ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า โดย
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของกลุ่มมี 5 ประเภท ไดแ้ก่ ท่ีพกัโฮมสเตย ์น าเท่ียว อาหาร ผลิตภณัฑ ์
และเพาะตน้กลา้ นักท่องเท่ียวติดต่อมายงักลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย ์และทางกลุ่มจะเป็นผู ้
ประสานงานไปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 ประเภท 

 

ค าส าคญั: โซ่อุปทานการท่องเท่ียว  กลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตยน์ครศรีธรรมราช 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study the tourism supply chain of Baan Laem Homestays 
Mangrove conservation group Depth interview and focus group were used in collecting the data from the 
samples. Convenient sampling was used in gathering the information from the stakeholders for tourism supply 
chain of Baan Laem Homestays Mangrove conservation group Tasala district, Nakhon si thammarat. The 
information were interviewing the business owners related to the characteristic of businesses, relationship, 
communication and also the information in communicating among business owners. Moreover, observing was a 
tool in getting the evidence of their working and were focusing group with entrepreneurs who are the key 
stakeholders in all 5 kinds. In this focus group, researchers reviewed with the business owners concerning about 
the evidence from the earlier study about tourism supply chain of Baan Laem Homestays Mangrove 
conservation group. The main points of discussion were the tourism supply chain management, the desired 
information for tourism supply chain management and also the issue in managing the for tourism supply chain 
of proprietors. 
 The result demonstrated that tourism supply chain of Baan Laem Homestays Mangrove conservation 
group had the same function as other tourism supply chains. This meant the continuous relativity of tourism 
supply chain of Baan Laem Homestay conservation group began from upstream midstream and downstream. 
There are 5 significant types of business owners which are accommodation, tour guide, food, product, and 
mangrove seedling. Baan Laem homestay conservation center are the middle person in cooperating with those 5 
types business owners after tourists contact the center. 
 
KEYWORDS : Tourism supply chain, Baan Laem Homestays Mangrove conservation group Nakhon Si 

Thammarat 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ท่ามกลางการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงในช่วงศตวรรษท่ี 21 ท าให้มุมมองในการบริหารจดัการ
ธุรกิจเปล่ียนจากการให้ความสนใจเฉพาะองค์กรมาเป็นการบริหารจดัการในภาพรวมตลอดทั้งธุรกิจท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดยอาศยัหลกัการจดัการโซ่อุปทานซ่ึงเป็นแนวคิดการบริหารจดัการเชิง
ระบบ (System  approach) การจัดการโซ่อุปทานเร่ิมให้ความสนใจในธุรกิจบริการมากข้ึน และการศึกษาโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็เป็นหน่ึงในความท้าทายนั้น เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมในภาคบริการท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม ในแง่ของการสร้าง
รายได ้สร้างงาน และสร้างธุรกิจต่อเน่ือง (สิริยพุา เลิศกาญจนาพร, 2554) การจดัการโซ่อุปทานไดก้ลายเป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของกิจการ  โดยการน าสินคา้และบริการไปตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างทันเวลา น่าเช่ือถือ และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมต ่าท่ีสุด ในการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในปัจจุบนั ไม่พบการน าการจดัการโซ่อุปทานเขา้มาปรับใช ้ยงัคงเป็นลกัษณะการด าเนินกิจการในลกัษณะ
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เป็นเอกเทศไม่มีความสมัพนัธ์กนั ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
ของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของธุรกิจโฮมสเตย ์อนัจะก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีลดลง  เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และใชก้ลยทุธ์สร้างความ
แตกต่างใหผู้ป้ระกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  

  
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวิจยัเร่ืองโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ คณะผูว้ิจยัได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการพฒันากรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
Tapper และ Font (2004) ไดร้ะบุถึง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวว่าไม่ไดมี้ แต่เพียงท่ี

พกั การเดินทางและกิจกรรมการท่องเท่ียว ระยะสั้นเท่านั้น แต่ยงัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ อ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวดว้ย เช่น ร้านอาหาร บาร์ โรงงานท าอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก หน่วยงานรับผิดชอบดา้น
สาธารณูปโภค หรือ แมแ้ต่โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ องคป์ระกอบ เหล่าน้ีไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั
โดยตรง เท่านั้น แต่องคป์ระกอบต่าง ๆ อาจมีความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงกนัเองก่อนท่ีจะถึงนกัท่องเท่ียว ลกัษณะของ
อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีความแตกต่างจากอุปทานของอุตสาหกรรมอ่ืน เน่ืองจากการท่องเท่ียว
ไม่ได้เป็นภาคการผลิตหรือ ภาคการบริการอย่างชัดเจน (Zhang and Murphy, 2009) แต่เป็นการผสมผสาน
ผลิตภัณฑ์ระหว่างสินคา้กับ บริการ จึงท าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความซับซ้อนมาก โซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวประกอบดว้ย ผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการท่ีแตกต่างหลากหลาย และ มีการติดต่อสมัพนัธ์กนัอยา่งมาก (March 
and Wilkinson, 2009) ดงันั้นการประสานงานกนัในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวจึงมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งมาก 
จากการศึกษาโซ่อุปทานและตวัแบบขอ้มูลในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ของ ศรีสมรัก อินทุ
จนัทร์ยง และคณะ (2557) ไดศึ้กษาโซ่อุปทานและตวัแบบขอ้มูลในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความเขา้ใจถึงระบบโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (tourism supply chain) 
สามารถระบุกลุ่มของผูป้ระกอบการท่ีเป็น องค์ประกอบ (key players) ท่ีส าคญั รวมทั้ ง ระบุความตอ้งการใช้
ขอ้มูลเพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรม ระหว่างองค์ประกอบท่ีส าคญัในโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยท่ีจะน าไปสู่การพฒันาของอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืน พบวา่ในผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั 6 
กลุ่มประกอบไปดว้ย โรงแรมและ ท่ีพกั ตวัแทนการท่องเท่ียว หน่วยงานดูแลและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
ธุรกิจการท่องเท่ียวและ กิจกรรม ธุรกิจและบริการด้านอาหาร และธุรกิจการเดินทาง มีเพียง 2 กลุ่มท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดคือ โรงแรม และตวัแทนการท่องเท่ียว โดยปัญหาท่ีผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมกัประสบ
ในการบริหาร จดัการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้นคือ ปัญหาดา้นการจดัการขอ้มูล 
ข่าวสาร และความรู้ ปัญหาจากลกัษณะการท างานในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ ปัญหา อัน
เน่ืองมาจากการพฒันาอยา่งรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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        จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนในการวิจยั โดย
การศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และการเสวนากลุ่ม 
(focus group) เป็นหลกัในการด าเนินงาน โดยสามารถแสดงเป็นขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี 
 
   
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภาพที ่1 ขั้นตอนในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth Interview) เป็นวิธีในการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากเป็น
วิธีวิจยัท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
บา้นแหลมโฮมสเตย ์ ผูว้จิยัสามารถคน้หาและรวบรวมความรู้เชิงลึกตามประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง (สุ
ชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2547, 6) โดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือใหข้อ้มูลอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท าความเขา้ใจทศันคติของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบั
ประเด็นท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษา  
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั (key informant) กลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenient Sampling) ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโซ่อุปทานการท่องเท่ียว
ของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความ
เขา้ใจและสามารถใหข้อ้มูลในการวจิยัซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ในการด าเนินงานไดอ้ยา่งลึกซ้ึงดีท่ีสุด  จ ำนวน 10 
คน จำกกลุ่มธุรกิจทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ท่ีพกัโฮมสเตย ์จ านวน 3 คน น าเท่ียว จ านวน 3 คน อาหารจ านวน 2 คน 
ผลิตภณัฑจ์ านวน 1 คน และเพาะตน้กลา้ จ านวน 1 คน  

ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง ออกแบบสัมภาษณ์ 
 

โซ่อุปทานการท่องเทีย่ว ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ 

จดัประชุมกลุ่มย่อยเพือ่ยนืยนัผลจากการสัมภาษณ์ 

 

สัมภาษณ์และศึกษารูปแบบการปฏิบัตงิานจริงของผู้ประกอบการ 
 

รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 
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       4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั   

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบก่ึงโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก  และ แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับ
การสนทนากลุ่ม ไดมี้การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
แบบ IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอกจ านวน 3 ท่าน เรียบร้อยแลว้  
               4.3.1 แนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้างส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึก (semi-structured questionnaire for 
in-depth interview) เป็นแนวค าถามท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยค านึงถึงการจดัการห่วงโซ่
อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ 
              4.3.2 แนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้างส าหรับการสนทนากลุ่ม(semi-structured questionnaire 
interview for focus group)   

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และการเสวนากลุ่ม (Focus 
Group) เป็นหลกัในการด าเนินงานการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก(Convenient 
Sampling) เพ่ือเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช การเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
             ส่วนท่ี 1 เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัลกัษณะของการประกอบการ ความสมัพนัธ์ 
การส่ือสารระหวา่งผูป้ระกอบการ รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการส่ือสาร และสังเกตการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ
ของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์คณะผูว้ิจยัสัมภาษณ์ดว้ยบรรยากาศเป็นกนัเองกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
บนัทึก 1 ฉบบั มีการสัมภาษณ์ 1 คร้ังหรือสัมภาษณ์จนกระทัง่ขอ้มูลมีความอ่ิมตวั จึงหยดุการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ี 
ผูใ้หข้อ้มูลมีจ านวน 7 คน ระหวา่งสมัภาษณ์มีการบนัทึกเสียงการพดูคุยระหวา่งคณะผูว้จิยัและผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ 
            ส่วนท่ี 2 เป็นการเสวนากลุ่มกบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการเสวนาผูว้ิจยัไดน้ าร่าง
ระบบโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ท่ีได้จากการศึกษามาสอบทานกับ
ผูป้ระกอบการ ประเด็นในการเสวนาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ ขอ้มูลท่ี
ตอ้งการในการบริหารจัดการโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ และปัญหาในการบริหารจดัการโซ่อุปทานของ
ผูป้ระกอบการ 
        4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

คณะผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้  าถามวิจยัการวิจยัเป็นแนวทาง
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ โซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจัยพบว่าโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย ์มีความ 
สัมพนัธ์ตามระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงต่อ ๆ กนัไปตั้งแต่ระดบัตน้น ้ า กลางน ้ าและปลายน ้ า โดย
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของกลุ่มมี 5 ประเภท ไดแ้ก่ ท่ีพกัโฮมสเตย ์น าเท่ียว อาหาร ผลิตภณัฑ ์
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และเพาะต้นกลา้ นักท่องเท่ียวติดต่อมายงักลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย ์และทางกลุ่มจะเป็น 
ผูป้ระสานงานไปยงักลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 ประเภท ดงัภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
       
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 โซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์
  

 การใหบ้ริการของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์จะเร่ิมด าเนินการเม่ือมีนกัท่องเท่ียวติดต่อ
มายงัประธานหรือสมาชิกของกลุ่ม หลงัจากนั้นทางกลุ่มจะประสานงานไปยงักลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 
ประเภท ตามลกัษณะรูปแบบการใหบ้ริการตามความประสงคข์องนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มท่ีพกั ผูป้ระสานงานจะสอบถามนักท่องเท่ียวถึงความตอ้งการของท่ีพกัแต่ละประเภท ว่าเป็น
แบบโฮมสเตย ์หรือแยกพกัส่วนตวั แลว้แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัท่ี เวลา จ านวนนกัท่องเท่ียว ประเภทท่ีพกั เพื่อให้
กลุ่มท่ีพกัไดว้างแผนจดัเตรียมท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 
  2. กลุ่มน าเท่ียว ผูป้ระสานงานจะแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัท่ี เวลา จ านวนนักท่องเท่ียว ท่ีจองเขา้มาเพื่อให้
กลุ่มน าเท่ียววางแผนจดัเตรียมเรือ กิจกรรมท่องเท่ียว ผูใ้ห้บริการ และมคัคุเทศก์ เพ่ือไวค้อยบริการนักท่องเท่ียว
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลา 
  3. กลุ่มบริการด้านอาหาร ผูป้ระสานงานจะแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับวนัท่ี เวลา จ านวนม้ืออาหาร จ านวน
นกัท่องเท่ียว ท่ีจองเขา้มาเพ่ือให้กลุ่มน าเท่ียววางแผนจดัเตรียมรายการอาหารและวตัถุดิบ ตามฤดูกาลของกลุ่ม
อาหารท่ีสามารถจดัหาโดยเนน้อาหารทะเลจากชาวประมงในพ้ืนท่ีของกลุ่มเป็นหลกั 

บริการดา้นอาหาร 
 

ท่ีพกั/โฮมสเตย ์
 

การน าเท่ียว 
 

ผลิตภณัฑ ์
 

เพาะตน้กลา้ 
 

 

นกัท่องเท่ียว 
 

กลุ่มอนุรักษ ์

ป่าชายเลน   

บา้นแหลม    

โฮมสเตย ์
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 4. กลุ่มผลิตภณัฑ ์ผูป้ระสานงานจะแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัท่ี เวลา จ านวนนกัท่องเท่ียว ท่ีจองเขา้มาเพื่อให้
กลุ่มกลุ่มผลิตภณัฑว์างแผนจดัเตรียมวตัถุดิบท่ีจะผลิตสินคา้ ชนิดและปริมาณสินคา้ท่ีจ าหน่าย ให้เหมาะสมและ
ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 5. กลุ่มเพาะตน้กลา้ ผูป้ระสานงานจะแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัท่ี เวลา จ านวนนักท่องเท่ียว ท่ีจองเขา้มา
เพ่ือใหก้ลุ่มเพาะตน้กลา้ วางแผนจดัเตรียมประเภทของตน้กลา้เช่น ล าพู ล าแพน หรือ โกงกาง และจ านวนของตน้
กลา้ใหเ้พียงพอกบัจ านวนของนกัท่องเท่ียว 

 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์สามารถ
อภิปรายผลการด าเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตยน์ครศรีธรรมราช  มีธุรกิจต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 5 ประเภท ตามลกัษณะรูปแบบการให้บริการตามความประสงคข์องนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีพกัโฮมสเตย ์
น าเท่ียว อาหาร ผลิตภณัฑ์ และเพาะตน้กลา้ ในขณะท่ี ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง และคณะ (2557) ไดท้ าการศึกษา
โซ่อุปทานและตวัแบบขอ้มูลในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย พบวา่ในผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูมี้ส่วน
ไดเ้สียหลกั 6 กลุ่มประกอบไปดว้ย โรงแรมและท่ีพกั ตวัแทนการท่องเท่ียว หน่วยงานดูแลและประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียว ธุรกิจการท่องเท่ียวและกิจกรรม ธุรกิจและบริการด้านอาหาร และธุรกิจการเดินทาง  ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันนั้ นเน่ืองมาจากการด าเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
นครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มขนาดเล็กท่ีจดัตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จึงท าให้การด าเนินงาน
ยงัไม่เต็มรูปแบบและขาดในส่วนของหน่วยงานดูแลและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว อีกทั้งสภาพภูมิประเทศ
และทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีจ ากดัอยูใ่นเฉพาะพ้ืนท่ีของกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ท าใหไ้ด้
ผลการวิจยัไม่ครอบคลุมดงัเช่นการศึกษาโซ่อุปทานและตวัแบบขอ้มูลในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทย  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือน ามาพฒันาโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบา้นแหลมโฮมสเตย ์ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่การด าเนินของกลุ่มยงัไม่มีการ
จดัการท่ีเป็นระบบอยา่งชดัเจน ใชก้ารประสานงานจากผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มท่ีไดรั้บการติดต่อเขา้มาเป็นหลกั 
แลว้จึงประสานไปยงักลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาในการด าเนินการดา้นขอ้มูลท่ีมีความผิดพลาด
อยูบ่า้ง ก่อนท่ีจะน าไปใชง้านควรท่ีจะหาแนวทางด าเนินการเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวใหไ้ดเ้สียก่อน 

(2) การประสานงานระหว่างกลุ่มเป็นการประสานงานดว้ยวาจาอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของ
ขอ้มูลข่าวสารและความถูกต้อง ซ่ึงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลให้นักท่องเท่ียวได้รับการบริการท่ีไม่
ประทบัใจ ควรท่ีจะมีการจดัการระบบการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) รูปแบบการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เพ่ือน ารูปแบบการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษไ์ปใชใ้นการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุ่มอนุรักษบ์า้นแหลมโฮมสเตย ์
(2) การวจิยัเร่ือง การจดัการมาตรฐานการบริการดา้นการท่องเท่ียว เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ

ใหบ้ริการการท่องเท่ียวในดา้น ท่ีพกั กิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ืองการพฒันาโซ่อุปทานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
กรณีศึกษา โฮมสเตยใ์นเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยัจาก
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ ท่ีมีต่อการบริการของ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ต โดยแบ่งเป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของของพนกังานรับสินคา้ และ
ปัจจยัเก่ียวกบัการบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการขนส่งสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และศึกษาแนวทาง 
และขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยพนกังานรับสินคา้จ านวน 114 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม, ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผลการวิจยัท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  พนกังานผูรั้บสินคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
มีความพอในในการให้บริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการระดบัมากในเร่ืองความเต็มใจและความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ ตามด้วยเร่ืองมีความช านาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี  ส่วนความ
เหมาะสมในการแต่งกายพบว่าพนักงานผู ้รับสินค่าและผู ้ท่ี เก่ียวข้องมีความพอใจระดับมากน้อยท่ีสุด                 
ดา้นระยะเวลา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพอใจระดบัมาก ในเร่ืองความรวมเร็วในการใหบ้ริการ ดา้นการให้บริการ กลุ่ม
ตวัอยา่งพอใจในระดบัมาก ในเร่ืองสินคา้ถึงปลายทางครบตามจ านวนท่ีจดัส่ง มีการออกเอกสารรับ-ส่งสินคา้ได้
มาตรฐาน และพบวา่ในเร่ืองมีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พอใจในระดับปานกลางท่ีสูง ในภาพรวมความพอใจทั้ งหมดพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานรับสินคา้และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง มีความพอใจในระดบัมากสูงท่ีสุด  
 
ค าส าคญั : ปัจจยั, การใหบ้ริการ, การขนส่งสินคา้ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the factors affecting the transportation services.  This is the basic 
information of the employees of the freight and the service factors for improving the effectiveness of the cargo 
service, and to study the guidelines and service suggestion.  

The sample consists of 114 good recipient employees. A questionnaire was the instrument of this 
research and was divided into 3 parts: general information of the respondents, factors affecting the 
transportation services, and suggestions.  

The results showed the satisfaction of the service of the good recipient employees and related persons 
who were polite to the service personnel in the willingness and readiness were at the high level, as followed by 
the expertise in service and problem solving. The satisfaction of the appropriated dressing was at the lowest 
level. The satisfaction of the service time and the full amount destination delivery with the standard shipping 
document issue was at the satisfied level. The satisfaction of using advanced equipment for optimize the work 
was at the moderate level. Overall of the satisfaction for the good recipient employees and related persons were 
at the highest level. 
 
KEYWORDS: factor, Service, Transporting 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ธุรกิจการขนส่งมีความส าคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเป็นธุรกิจท่ีสนับสนุนเช่ือมโยงระหวา่ง

หลาย กิจกกรรมในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) และประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ทั้ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม ดังนั้ นหากมีการจัดระบบการขนส่ง การขนส่งท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ การขนส่งทางบกในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นรูปแบบการขนส่งหลกั โดยจากสถิติของการ
ขนส่งในประเทศไทย มีการใชร้ะบบขนส่งทางถนนถึง 80% สามารถเขา้ถึงแหล่งผลิต และผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 
(Door-to-Door) โดยไม่ตอ้งเปล่ียนยานพาหนะ หรือขนถ่ายระหวา่งทาง  ซ่ึงเป็นจุดไดเ้ปรียบของการขนส่งทางบก
ในรูปแบบอ่ืน เช่น ระบบราง เป็นตน้ 

จากสภาวการณ์การแข่งขนัในโลกของการท าธุรกิจการบริการ การท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและมัง่
ใจในการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะหากเม่ือใดลูกคา้ไม่
พอใจในบริการหรือไม่เช่ือมัน่ในการบริการแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นๆ ก็ไม่สามารถท่ีจะด ารงและด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้การท่ีจะท าให้กิจการสามารถแข่งขนัและด าเนินธุรกิจต่อไปไดผู้ป้ระกอบการจะตอ้งมีการพฒันากลยทุธ์
ต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นยคุท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัต่อแนวนโยบายในการพฒันาประเทศภายใตช่ื้อ “ไทยแลนด ์
4.0” หรือ “โมเดลการพฒันาประเทศไทย 4.0”  (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559, น.ก) ซ่ึงเป็นการพฒันาโดยเน้น
ความส าคญัไปท่ีการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการ ดา้นการให้บริการขนส่งก็เช่นเดียวกนั หากตอ้งการปรับตวัให้
เขา้กบัยคุไทยแลนด์ 4.0 การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ส่วนหน่ึงจะตอ้งน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย ในปัจจุบนั
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พฤติกรรมของลูกคา้มีความตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว และไม่ไดเ้ลือกใชบ้ริการจากบริษทัขนส่งท่ีมีราคาถูก
เท่านั้น การบริการแบบครบวงจรเป็นบริการท่ีลูกคา้มองหา รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
ก็ป็นส่ิงท่ีควรพฒันาควบคู่กนัไป เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้ยงัตอ้งการ การบริการท่ีเขา้ถึงเขา้ใจและเขา้ถึง 
รับรู้ถึงปัญหารวมถึงวิธีการรับมือและความเอาใจใส่ของผูใ้ห้บริการอยา่งจริงใจ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ใหบ้ริการ  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ โดยน าหา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลา้ย
นครทรานสปอร์ต มาเป็นกรณีศึกษา หาปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งสินคา้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งเป็นระบบ อนัจะน าไปสู่
การพฒันาระบบในอนาคต ทั้ งด้านคุณภาพการบริการและก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการสร้างยอดขายให้เติบโตข้ึน ช่วยให้สามารถ
แข่งขนัและด าเนินธุรกิจดว้ยความมัน่คงมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ต  
2. เพ่ือปรับปรุงการบริการขนส่งสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3. เพื่อศึกษาแนวทาง และขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้แนวทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ (Parasuraman, 
Zeithaml and Berry.1985 : 44-46 ) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

ภาพที ่ 1 ตวัแปรและกรอบแนวคิดของการวจิยั 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ต

มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลา้ยนคร ทราน
สปอร์ต โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการท าการวจิยั คือ พนกังานผูรั้บสินคา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริการส่งสินคา้ ณ สถานท่ี

รับสินคา้ ท่ีมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ต จ านวนประมาณ 160 
คน 

กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างจากประชากร โดยสุ่มตวัอย่าง อยา่งง่าย (simple random sampling) 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เดจรซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 
อา้งใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวสุด์ิสรรพ)์ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 114 คน 

4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 

1. การศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การจัดท าโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัย คร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ  
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

จ านวน 4 ขอ้ 
2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัคลา้ยนคร ทรานสปอร์ต

จ านวน 3 ดา้น คือ บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ระยะเวลาในการใหบ้ริการ และการใหบ้ริการ จ านวน 15 ขอ้  
2.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กับ
จุดประสงคก์ารวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้
ค  าถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

4. น าแบบสอบถามไปทดลอง ใชลู้กคา้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูล
มาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.892 
        4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย แจกแบบสอบถามจ านวน 120 ชุด กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น 
พนกังานผูรั้บสินคา้ ผูต้รวจสอบสินคา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริการส่งสินคา้ ณ สถานท่ีรับสินคา้ ท่ีพนักงานของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ต น าสินคา้ไปส่ง โดยให้กรอกขอ้มูลและรอรับแบบสอบถามคืนดว้ย
ตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 114 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.0 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากบั ขนาดท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง 
อยา่งง่าย (simple random sampling) เดจรซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีจ านวน 114 ตวัอยา่ง 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1182 

  4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และน ามาลงรหัส 

ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ (percentage) ดงัน้ี 
  1. พรรณาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้่าร้อยละ (percentage) 
  2. พรรณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ต โดยใชค้่า
ร้อยละ (percentage)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลา้ยนคร 

ทรานสปอร์ตสามารถสรุปได้ ดงัน้ี ประชากรพนักงานรับสินคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการส ารวจส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 57) เป็นเพศหญิง มีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปี  (ร้อยละ 55.3) และจบมธัยมศึกษา (ร้อยละ 57.9) นอกจากนั้นเป็น 
ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี และมีรายไดส่้วนใหญ่เฉล่ียมากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน 

พนกังานผูรั้บสินคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพอในในการให้บริการ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการระดบัมาก
ในเร่ืองความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพ (ร้อยละ 71.7) ตามดว้ยเร่ืองมีความช านาญในการ
ใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดดี้ (ร้อยละ 56.1) ส่วนความเหมาะสมในการแต่งการพบวา่พนกังานผูรั้บสินคา้
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพอใจระดบัมากนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 48.2) ดา้นระยะเวลา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพอใจระดบั
มาก ในเร่ืองความรวมเร็วในการให้บริการ (ร้อยละ 56.1) ตามดว้ยการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ดา้นการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างพอใจในระดบัมาก ในเร่ืองสินคา้ถึงปลายทางครบตามจ านวนท่ีจดัส่ง (ร้อยละ 
61.4) รองลงมาคือ มีการออกเอกสารรับ-ส่งสินค้าได้มาตราฐาน (ร้อยละ 53.5) และพบว่าในเร่ืองมีอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งมีความพอใจในระดบัปานกลางท่ีสูง (ร้อยละ 
43.8) ในภาพรวมความพอใจทั้งหมดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังานรับสินคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความพอใจในระดบั
มากสูงท่ีสุด (ร้อยละ 78.1) และระดบัปานกลางตามล าดบั  

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการให้บริการขนส่งสินค้า 

ระดบัความพงึพอใจ (N=114) 
จ านวน (ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 

ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ    
1.ความเหมาะสมในการแตง่กายของผูใ้หบ้ริการ 48(42.2) 55(48.2) 11(9.6) 
2.ความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพ 16(14.0) 81(71.1) 17(14.9) 
3.ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น สามารถตอบค าถาม 
ช้ีแจงขอ้สงสยั ใหค้  าแนะน าได ้เป็นตน้ 

 
26(22.8) 

 
57(50.0) 

 
31(27.2) 

4.ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน, 
ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชนใ์นทางมิชอบ 

 
23(2.02) 

 
59(51.8) 

 
32(28.1) 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการให้บริการขนส่งสินค้า 

ระดบัความพงึพอใจ (N=114) 
จ านวน (ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 

5.มีความช านาญในการใหบ้ริการ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดดี้ 28(24.6) 64(56.1) 22(19.3) 
6. มีบุคลิกภาพท่ีดี เช่น ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ เป็น
ตน้ 

33(28.9) 62(54.4) 19(16.7) 

ด้านระยะเวลาในการให้บริการ    
7.การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 29(25.4) 56(49.1) 29(25.4) 
8.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 26(22.8) 64(56.1) 24(21.1) 

ด้านการให้บริการ    
9.มีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 28(24.6) 59(51.1) 27(23.7) 
10.มีความแม่นย  าในการจดัส่งสินคา้ไปยงัปลายทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 24(21.1) 59(51.8) 31(27.2) 
11.มีการออกเอกสารรับ-ส่งสินคา้ไดม้าตราฐาน 17(14.9) 61(53.5) 36(31.6) 
12.สินคา้ถึงปลายทางครบตามจ านวนท่ีจดัส่ง 16(14.0) 70(61.4) 28(24.6) 
13.มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 16(14.0) 48(42.1) 50(43.8) 
14.ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจตอ่การใหบ้ริการในภาพรวม 9(7.9) 89(87.1) 16(14.0) 

 

6. อภิปรายผล  
การวจิยัเร่ืองน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ผลการวจิยัน ามาอภิปรายดงัน้ี  
ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการผลการวิจยัพบวา่ ความเต็มใจในการให้บริการ ความพร้อมในการให้บริการ 

และการบริการดว้ยความสุภาพ ของบุคลากร มีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ลกัษณะ
ของบุคลากรท่ีดี มีความพร้อมในการให้บริการ มีอิทธิพลส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ สอดคลอ้งกบั 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าววา่ พนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีบุคลิคท่ีดี มีใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ 
แต่งกายเหมาะสม เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่ในบริการ และสอดคลอ้งกบั ดนยั เทียน
พฒุ (2545) กล่าววา่ ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการในการใหบ้ริการ คือการใหด้ว้ยเหตุผลและการใหบ้ริการท่ีดี จะตอ้งมีความ
เขา้ใจในพฤติกรรมมนุษย ์โดยยึดถือความพึงพอใจ ความตอ้งการของลูกคา้ เป็นหลกั โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งมี
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ไหวพริบและปฏิภาณอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ พนกังานส่งสินคา้
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดัคลา้ยนครทรานสปอร์ต ท่ีมีบุคลิคภาพท่ีดี ยิม้แยม้ พูดจาไพเราะ ส่วนหน่ึงท าให้พนักงาน
ผูรั้บสินคา้ มีความพึงพอใจในบริการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัคลา้ยนครทรานสปอร์ต  

ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ความรวมเร็วในการท างานถือเป็นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี สอดคลอ้งกบั 
แนวคิดและทฤษฎีเร่ือง คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) 
และแนวคิดเร่ืองความภกัดีของ Bourdeau (2005) ท่ีอธิบายไดว้่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านความเป็น
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รูปธรรมของการให้บริการ ดา้นความไวว้างใจและความนาเช่ือถือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองและดา้น
ความมัน่ใจต่อลูกคา้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ กระบวนการบริการท่ีรวดเร็วของห้างหุน้ส่วนจ ากดัคลา้ยนคร ส่งผล
ต่อความพอในในการบริการขนส่งสินคา้ของพนกังานรับสินคา้  

ด้านการให้บริการพบว่า ปัจจัยเร่ืองการส่งสินค้าครบถ้วนตามค าสั่ง มีการออกเอกสารรับ-ส่งได้
มาตราฐาน สร้างความพึงพอในในบริการขนส่งสินคา้สูง ขณะท่ีพนักงานรับสินค้าต้องการให้ผูส่้งสินค้ามี
เคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริการขนส่งท่ีมีสินค้าถึง
ปลายทางครบถว้น และมีเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้เกิดความราบร่ืนในการ
ท างานมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั   ไชยยศ ไชยมนัคง , มยขุพนัธ์ ไชยมนัคง (2552)  ท่ีวา่ หลกัการใหบ้ริการท่ีส าคญั
ประการหน่ึง คือ ความรวดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบการขนส่วนจะตอ้งลดปัจจยัความล่าชา้ โดยการเพ่ิมพนกังาน ลด
ความยุง่ยากของเอกสาร สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว และมีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมา
ใชโ้ดยเช่ือมโยงสารสนเทศภายในองคก์าร และกบัลูกคา้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ดา้นการบริการของห้างหุน้ส่วน
จ ากดัคลา้ยนครทรานสปอร์ต ในเร่ืองเอกสารและจ านวนสินคา้ท่ีเป็นไปตามค าสั่งสร้างความพึงพอใจในบริการ
สูง แต่ควรมีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานดว้ย  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 จากการวิจยัเร่ือง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการให้บริการขนส่งสินคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คลา้ยนคร ทรานสปอร์ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นพนกังานขนส่งสินคา้ควรแต่งกายใหมี้ความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย และสะอาด  
2. ด้านการให้บริการควรเพ่ิมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการท างาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน  
7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัในดา้นระยะเวลาในการใหบ้ริการ และการใหบ้ริการ ใหล้ะเอียดมากยิง่ข้ึน  
2. ควรทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือดูระดบั

ความสมัพนัธ์วา่เป็นความสมัพนัธ์ประเภทใด และมีทิศทางอยา่งไร 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาของ ท่านอาจารยจิ์ตสุภา สาคร อาจารย ์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย ท่ีไดก้รุณาเอาใจใส่ ให้ค  าปรึกษา แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้
พกพร่องต่างๆ จนงานวิจยัฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างสูง ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ใหผู้ว้จิยั ทั้งน้ีขอขอบพระคุณ คุณสนัติ คุณอุทุมพร คลา้ยนคร เจา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัคลา้ย
นคร ทรานสปอร์ต ท่ีคอยช่วยเหลือแนะน า และช่วยค้นหาข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ตลอดจนให้ก าลังใจแก่
คณะผูว้จิยัจนท าส าเร็จ 
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การใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบก าหนดน า้หนักส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) 
ของโครงการบ้านและทีพ่กัอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

   

ดร.นิลุบล  ศิวบวรวฒันา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์วทิยบริการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

อ านาจ   วงัจีน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ธุรกิจบา้น
และท่ีพกัอาศยั ศึกษาน ้ าหนกัของ 4P บนองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาน ้ าหนกัของตวัแปร
สังเกตบนองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ประชากรคือ ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในบา้นจดัสรรและ
อาคารชุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใชต้วัอยา่งจ านวน 500 ตวัอยา่งดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบัจ านวน 1 ชุด ท่ีมีค่าความเท่ียงตรงมากกว่า 0.50 และมีค่าความเช่ือมัน่ 
0.976 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
 ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นของส่วนประสมทางการตลาด สามารถอธิบายความผนัแปรของ
ส่วนประสมทางการตลาดไดร้้อยละ 77.23  มีค่า ไอเกน = 3.09  อธิบาย มีค่า KMO = 0.842 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า 
ไค-สแควร์ = 125.36 ค่า P = 0.000  องคป์ระกอบท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ องคป์ระกอบดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
รองลงมาเป็นผลิตภณัฑ ์ ราคา และ การส่งเสริมการขาย  เม่ือพิจารณทีละองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ตัวแปรท่ีมีน ้ าหนักมากท่ีสุด คือ การให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีการขาย 
รองลงมาเป็นเวลาท าการของส านกังานิติบุคคล/ส านักงานขาย  องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ ์ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนัก
มากท่ีสุด คือ ระบบไฟแสงสว่างส่วนกลาง และระบบท่อระบายน ้ า รองลงมาเป็น ระบบรักษาความสะอาด 
องคป์ระกอบดา้นราคา ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุด คืออตัราดอกเบ้ีย รองลงมาเป็น ค่าธรรมเนียมในการซ้ือบ้าน 
และ ธนาคารส าหรับการขอสินเช่ือตามล าดบั องค์ประกอบดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกั
มากท่ีสุด คือการบริการหลงัการขาย รองลงมาเป็น ส่วนลด และ การซ่อมบ ารุง 
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, 4Ps , การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
 

ABSTRACT 
 The research objective is to study the factor of marketing mix as per customer perception in real estate 
industry of Thailand. Using factor analysis approach classify the component of marketing dimension. Population 
in this study are customer who own condominium and house in Bangkok metropolitan. Using questionnaire and 
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simple random to select sampling total 500 samples. Validity of questionnaire is 0.50 and reliability 0.976 in 
statistic. This study illustrate by percentage mean variance and factor score. 
 The results of Marketing factors are 4 factors variance =77.23 % Eigen value =3.09, KMO =0.842. The 
result indicate significant as show in chi square value = 125.36, P = 0.00. The highest sequence factor of marketing 
is channel of distribution, product, price and promotion. This study identify the most important of channel of 
distribution is service of sale person. In additional, the factor that important are availability of service, lighting, 
water supply system, waste water systems, security, price, rate of interest, discount and maintenance. 
 
KEYWORDS: Marketing Mix, 4Ps, Factor Analysis 
 

1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 การแข่งขนัในธุรกิจบา้นและท่ีอยูอ่าศยัมีความรุนแรงมากข้ึนในปี 2560 เน่ืองจากมีบา้นและท่ีพกัอาศยั
เหลือจากปี 2559 จ านวนมาก (จากข้อมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์พบมีจ านวนท่ีอยู่อาศัยท่ีขายอยู่ในปี 2559
ทั้งหมด 522,879หน่วย ขายไดใ้นภาพรวมมีอยู่ประมาณร้อยละ 65) และในปี 2560 น้ี มีโครงการบา้นและท่ีพกั
อาศยัท่ีเปิดใหม่อีกประมาณ จ านวน 107,000-109,000 หน่วย (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย,2560) เน่ืองจากมีการพฒันา
โครงข่ายรถไฟฟ้าท่ีขยายตวัของโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียว สีแดง  สีม่วง  และ สีน ้ าเงิน  ท่ีสามารถ ทะยอ่ยเปิดใช้
งานไดใ้นปี 2561 จนถึง 2564 (ฝ่ายวิจยัและฐานขอ้มูล AREA, 2560) การพฒันาพ้ืนท่ีอสังหาริมทรัพยต์ามแนว
รถไฟฟ้าออกไปตามชานเมืองจึงมีมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีพกัอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าบริเวณ
ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานคร แต่สภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศชะลอตัวลงกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ความสามารถในการซ้ือจึงมีจ านวนน้อยลง การแข่งขันในธุรกิจน้ีจึงมีความรุนแรงมากข้ึน จะเห็นได้จาก
โปรโมชัน่ท่ีออกมาของโครงการต่างๆ ปี 2560 น้ีจึงเป็นปีท่ีการตลาดบา้นและท่ีพกัอาศยัมีการแข่งขนัสูงมาก 
เน่ืองจากอุปทานรอการขายเพ่ิมข้ึน กลยทุธ์ทางการตลาดถูกสร้างข้ึนมากมาย เช่น การลดราคา แจกของแถม ลดเงิน
ดาว การโฆษณาออกส่ือต่างๆ  เพ่ือเร่งระบายของเดิม รวมกบัการเปิดขายของใหม่ร่วมกนั กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการ
น ามาใชสู้้กนัในขณะน้ีหลกัๆ ก็คือ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 ธุรกิจบา้นและท่ีพกัอาศยัในสถานการณ์ปัจจุบนัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4Ps ลูกคา้ใหค้วามส าคญั
หรือให้น ้ าหนกัดา้นใดในระดบัใด เป็นขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั เพราะน่าจะเป็นค าตอบท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจบา้นและท่ีพกัอาศยั การศึกษาระดบัความส าคญัหรือน ้ าหนกัของส่วนประสมทางการตลาดนั้น
นอกจากการพิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของลูกคแลว้ ยงัมีสถิติชั้นสูงอีกหน่ึงวธีิท่ีสามารถก าหนด
น ้ าหนักของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น จากความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในรูปของน ้ าหนกัของตวั
แปรสงัเกตต่างๆ ในองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น และน ้ าหนกัขององคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น บนองคป์ระกอบส่วนประสม
ทางการตลาด ซ่ึงวธีิทางสถิติน้ี คือ การวเิคราะห์องคป์ระกอบ(Factors Analysis) ดงัผลการวจิยัต่อไปน้ี  
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2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ธุรกิจบา้นและท่ีพกัอาศยั 
 2. เพ่ือศึกษาน ้ าหนกัของ 4P บนองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด 
 3. เพ่ือศึกษาน ้ าหนกัของตวัแปรสงัเกตบนองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ  
 

 3. กรอบแนวคิดในงานวจัิย 
    ตวัแปรอสิระ                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 จากรูปท่ี 1 แสดงให่เห็นว่าปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน 
การส่งเสริมการจดัจ าหน่ายเป็นองคป์ระกอบของส่วนประสมทารการตลาด 
 

4. ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยัในคร้ังน้ีคือ การศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4P ของกลุ่มลูกคา้บา้นและท่ีพกัอาศยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย โดยการสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้ธุรกิจบา้นและท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งขอ้มูลการวจิยัในส่วนน้ี ผูว้จิยัท าการเลือกตวัแทนลูกคา้ธุรกิจบา้นและท่ี
พกัอาศยัในโครงการบา้นจดัสรรทั้งในแนวสูงและแนวราบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling เพื่อตอบแบบสอบถามจ านวน 500 ราย 
 3. ขอบเขตด้านตวัแปรที่ศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P ของกลุ่มลูกคา้
บา้นและท่ีพกัอาศยั ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 4) การตลาด 
 

5. ประโยชน์ของการวจัิย 
 ท าให้ทราบน ้ าหนกัขององคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย  ทราบน ้ าของตวัแปรในแต่ล่ะองคป์ระกอบ แลว้น าไป
วางแผนกลยทุธ์ การบริหารจดัการในธุรกิจบา้นและท่ีพกัอาศยั 

ผลิตภัณฑ์ 

ราคา 

ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
การส่งเสริมการจัด
จ าหน่าย 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 
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6. วธีิด าเนินการวจัิย 
  รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบแบบแผนวิธีวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรในการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรและ/หรืออาคารชุด ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling ) จ านวน 500 คน  
 แหล่งข้อมูล  
   แหล่งขอ้มูลการวิจัยในส่วนน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อรับบริการ ซ้ือและ/หรือเยี่ยมชมโครงการจัด
จ าหน่ายบา้นและท่ีพกัอาศยัท่ีเปิดใหบ้ริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแ้ก่ โครงการจดัจ าหน่ายบา้นจดัสรร 
โครงการจดัจ าหน่ายอาคารชุด จ านวน 500 ราย ดว้ยแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั  

เคร่ืองมอืในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบัในเร่ือง 
ส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ของโครงการท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 1 ชุด จ านวน 29 ขอ้ 
และลกัษณะทางประชากร จ านวน  15 ขอ้ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื  
  1. ตรวจสอบความเท่ียงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ 
  2. การทดสอบความเช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.976 ซ่ึงมากกวา่ 0.70  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากโครงการบา้นและท่ีพกัอาศยั
ต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและด าเนินการดว้ยดว้ยตนเองทีมงาน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ใชก้ารจ าแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนบัจ านวนและหาค่าร้อย
ละอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้ 
  2. ใช้หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ดา้น 
  3. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบ PC (Principal Component) โดย
ก าหนดจ านวนองค์ประกอบเป็น 1 องค์ประกอบ ส าหรับแต่ละปัจจัยก าหนดน ้ าหนักของตวัแปรสังเกตใน
องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น 
  4. ใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ ดว้ยวธีิการสกดัองคป์ระกอบแบบ PC โดยก าหนดจ านวนองคป์ระกอบ
เป็น 1 องคป์ระกอบ ก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรปัจจยัทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ขององคป์ระกอบส่วนประสมทาง
การตลาด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1190 

   5. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 

7. ผลการวจัิย  
1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกคา้บา้นและท่ีพกัอาศยัท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ 45.4 เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.6 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็นอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.4 มีสถานภาพสมรสแต่งงาน
แลว้คิดเป็นร้อยละ 69.0 เป็นโสด ร้อยละ 23.6  กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 28.0 ไม่มีบุตร ร้อยละ 34.2 มีบุตรจ านวน 1 
คน และ ร้อยละ 32.2 มีบุตรจ านวน 2 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาเป็นอาชีพเจา้ของกิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน  45,243.0 บาท ร้อยละ 65.0 อาศยัอยูใ่นบา้นแนวราบ ร้อยละ 
35.0 อยูบ่า้นแนวสูง ร้อยละ 50.0 ใชร้ถยนตส่์วนตวัในการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 

รูปที ่2 แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้ท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

2) ส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุดคือดา้น ผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเป็นดา้น ราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 อยูใ่น
ระดับมาก  ด้านการส่งเสริมการ 3.83 อยู่ในระดบัมาก และ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ จัด
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียกบั 3.73 อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่1 : ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้น X̅ S.D. 
ผลิตภณัฑ ์ 4.03 .69 
ราคา 3.94 .73 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.73 .70 
การส่งเสริมการจดัจ าหน่าย 3.83 .77 
            รวม 3.92 .64 

 
3) น ้าหนกัองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด 
ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ทั้งในภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดและท่ีละดา้นมีดงัน้ี  

3.1  ผลการวเิคราะห์น ้ าหนกัองคป์ระกอบจากองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นของส่วนประสมทางการตลาด (มี
ค่า ไอเกน = 3.09  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 77.23 มีค่า KMO = 0.842 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ = 
125.36 ค่า P = 0.000) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาเป็นผลิตภณัฑ์  ราคา 
และ การส่งเสริมการขาย ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2  

3.2  ผลการวิเคราะห์น ้ าหนกัองคป์ระกอบในองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ์ ของส่วนประสมทาง
การตลาด(มีค่า ไอเกน = 9.50  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 73.11 มีค่า KMO = 0.971 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย
ค่า ไค-สแควร์ = 6603.93 ค่า P = 0.000) พบวา่  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือ ระบบไฟแสงสวา่งส่วนกลาง 
และระบบท่อระบายน ้ า รองลงมาเป็น ระบบรักษาความสะอาด และภายในตวับา้น ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3  

3.3  ผลการวเิคราะห์น ้ าหนกัองคป์ระกอบในองคป์ระกอบดา้นราคา ของส่วนประสมทางการตลาด
(มีค่า ไอเกน = 4.01 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 80.20 มีค่า KMO = 0.899 มีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ = 
2142.56 ค่า P = 0.000) พบวา่  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือ อตัราดอกเบ้ีย รองลงมาเป็น ค่าธรรมเนียม
ในการซ้ือบา้น และ ธนาคารส าหรับการขอสินเช่ือตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 

 3.4  ผลการวเิคราะห์น ้ าหนกัองคป์ระกอบในองคป์ระกอบดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ของส่วน
ประสมทางการตลาด(มีค่า ไอเกน = 4.54 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 75.71 มีค่า KMO = 0.874 มีนยัส าคญัทาง
สถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ = 2937.79 ค่า P = 0.000) พบวา่  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือ การ
ใหบ้ริการของพนกังานและเจา้หนา้ท่ีการขาย รองลงมาเป็นเวลาท าการของส านกังานิติบุคคล/ส านกังานขาย
ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคุลตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5 

3.5  ผลการวิเคราะห์น ้ าหนักองคป์ระกอบในองค์ประกอบดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ของ
ส่วนประสมทางการตลาด(มีค่า ไอเกน = 4.06 อธิบายความผนัแปรได้ร้อยละ 81.16 มีค่า KMO = 0.867 มี
นยัส าคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ = 2398.83 ค่า P = 0.000) พบวา่ ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือ 
การบริการหลงัการขาย รองลงมาเป็น ส่วนลด และ การซ่อมบ ารุงตามล าดบั ดงัตารางท่ี 6 
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8. อภิปรายผล 
  ผลจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์  ราคา และ การส่งเสริมการขาย มี
น ้ าหนกัองคป์ระกอบบนองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดสูงทั้ง 4 ดา้น มีค่าน ้ าหนกัตั้งแต่ 0.833 – 0.907 ท า
ให้กล่าวไดว้า่ตวัแปรทั้ง 4 ดา้นมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่วนประสมทางการตลาดค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ 

ธงชยั  ชูสุ่น ( 2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค์ (2550) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคในโครงการบา้น
จดัสรร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น  
 ผูป้ระกอบการบา้นและท่ีพกัอาศยัตอ้งให้ความส าคญัทั้ง 4 ด้านในการด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือการ
แข่งขนัทางธุรกิจ ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการก าหนดวา่ควรจะใหค้วามส าคญัองคป์ระกอบดา้นใดมากกวา่กนั สามารถ
น าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดได ้โดยจากการศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุด คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีน ้ าหนัก
องคป์ระกอบถึง 0.907 ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 6 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การใหบ้ริการของพนกังานขายและเจา้หนา้ท่ีการขาย เวลาท าการของส านกังานนิติบุคคล/
ส านกังานขาย ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคล ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อ
กบัเจา้หน้าท่ีการขาย ส านักงานนิติบุคคล/ส านักงานขาย และการให้บริการของพนักงานและเจา้หน้าท่ีนิติบุคคล 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประไพ แสงประสิทธ์ิ และคณะ (2553) ศึกษากลยุทธ์การตลาดโครงการบา้นเด่ียว
ระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การออกบูธ ใน
หา้งสรรพสินคา้เป็นกลยทุธ์ท่ีไดผ้ลในทางการตลาด 
   รองลงมาเป็นองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ ์มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบถึง 0.893 ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 
13 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ระบบไฟแสงสวา่งส่วนกลาง ระบบ
ท่อระบายน ้ า ระบบรักษาความสะอาด ภายในตวับา้น ระบบน ้ าประปา ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบรักษา
ความปลอดภยั ถนนและพ้ืนท่ีส่วนกลางตวับา้น โครงสร้าง พ้ืน ผนงั หลงัคาระบบก าจดัปลวก ท่ีจอดรถคุณภาพ
วสัดุอุปกรณ์ความสะดวกในการเดินทาง และเพ่ือนบ้าน   องค์ประกอบดา้นราคา มีน ้ าหนักองค์ประกอบ 0.881 
ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 5 ตวัแปร  ซ่ึงตวัแปรท่ีใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือบ้านธนาคารส าหรับการขอสินเช่ือค่าส่วนกลางและราคาบ้าน และด้านสุดท้าย คือ 
องคป์ระกอบดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบถึง 0.833 ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 5 ตวั
แปรซ่ึงตวัแปรท่ีใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการดา้นการส่งเสริมการขาย  ไดแ้ก่ การบริการหลงัการขาย  ส่วนลด  
การซ่อมบ ารุง การรับประกนัตวับา้น และของแถม และในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาลึกลงไปในรายละเอียดใน
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านท่ีละด้านเพ่ือให้สามารถจดัล าดบัความส าคญัหรือน ้ าหนักของตวัแปรสังเกตน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ได ้ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ์ ตวัแปรท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุดคือเร่ืองของ ระบบไฟแสงสว่างส่วนกลาง และระบบท่อระบายน ้ าของโครงการบ้านและท่ีอยู่อาศัย 
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รองลงมาเป็นความสะอาด และ ภายในตัวบ้าน ระบบน ้ าประปา ระบบรักษาความปลอดภัย ถนนและพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง ตวัโครงสร้างบ้าน พ้ืน ผนัง หลงัคา ระบบการก าจัดปลวก ท่ีจอดรถ คุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ ความ
สะดวกในการเดินทาง และ เพ่ือนบ้านตามดับ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนักปัจจัย ตัวแปรทั้ ง 13 ตัวแปร มี
ความส าคญัต่อองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัสูงทุกตวั นัน่หมายความวา่ โครงการบา้นและท่ีพกัอาศยัตอ้ง
ให้ความส าคญัทั้ง 13 ตวัแปร ในองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ ์เพ่ือดึงดูดลูกคา้มาซ้ือโครงการบา้นและท่ีพกัอาศยั
ของตน  
  องคป์ระกอบดา้นราคา ตวัแปรในองคป์ระกอบทั้ง 5 ตวัแปร มีความส าคญัสูงมาก 5 ตวัแปร โดยเฉพาะ 
อตัราดอกเบ้ีย มีน ้ าหนักปัจจยัสูงถึง 0.916 หมายความว่า อตัราดอกเบ้ียมีความส าคญัต่อองคป์ระกอบดา้นราคา
มากสุด รองลงมาเป็นเร่ือง ค่าธรรมเนียมในการซ้ือบา้น ธนาคารส าหรับการขอสินเช่ือ ค่าส่วนกลาง และราคาบา้น 
เป็น ตวัแปรท่ีส าคญัมากในการวางแผนกลยทุธ์ดา้นราคา ซ่ึงมีหลายโครงการใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการเชิญชวนลูกคา้
มาเขา้โครงการ เช่น ราคาเร่ิมตน้เพียง ราคาผอ่นสบายๆ ดว้ยดอกเบ้ียต ่า มีธนาคารเขา้ร่วมโครงการ ฯลฯ ลูกคา้บาง
กลุ่มสนใจองคป์ระกอบดา้นน้ีมากเพราะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ  วณีา ถิระโสภณ 
(2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้น
คุณภาพ และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 
  ส าหรับองคป์ระกอบดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ของส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุด คือ การให้บริการของพนกังานและเจา้หนา้ท่ีการขาย รองลงมาเป็นเวลาท าการของส านกังานิติบุคคล/
ส านกังานขาย  ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคล ส่วนดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย 
ของส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การบริการหลงัการขาย รองลงมาเป็น 
ส่วนลด และ การซ่อมบ ารุงตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อญัชนา  ทองเมืองหลวง (2554) ศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) พบวา่ 
ส่วนลดเงินสด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภกร บวัน่ิม (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้น
เพ่ืออยู่อาศัย พบว่า การส่งเสริมการขายเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้าน 
โดยเฉพาะการโฆษณาวา่เงินดาวน์ต ่า 
 กล่าวโดยสรุปองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการจ าหน่าย และการส่งเสริมจดั
จ าหน่ายรวมกนัเป็นองคป์ระกอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด องคป์ระกอบทั้ง 4 สามารถอธิบายความฝันแปร
ของส่วนประสมการตลาดได ้ถึงร้อยละ 77.23 องคป์ระกอบทั้ง 4 ตวั มีน ้ าหนกัในองคป์ระกอบส่วนประสมทาง
การตลาดไม่เท่ากนั 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) มาศึกษาปัจจยัเชิง

สาเหตุท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
2. ควรมีการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมากกวา่ 4 ดา้น 
3. การน าผลการวจิยัน้ีไปใชใ้นการวามแผนเชิงกลยทุธ์ในการบริหารจดัการธุรกิจบา้นและท่ีดิน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1195 

10. บรรณานุกรม 
จกัรพนัธ์  ศิริจทัรพงค.์(2550) “ปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซ้ือบา้น ของ

ผูบ้ริโภคในโครงการบา้นจดัสรร .” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
ฝ่ายวจิยัและฐานขอ้มูล Agency for Real Estate Affairs (AREA) แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน

กรุงเทพมหานคร  ปี 2560 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 จาก https://www.cbre.co.th/th/ResearchCentre/ 
Research/Bangkok-Real-Estate-Market-Outlook-2017 

ธงชยั  ชูสุ่น. “ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม”, กรกฎาคม 2557, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ. 

ประไพ  แสงประสิทธ์ิ และคณะ. “กลยทุธ์การตลาดโครงการบา้นเด่ียวระดบับนในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล” BERAC II, 2011 6 

วณีา ถิระโสภณ. “ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร” หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์(2558) 

อญัชนา  ทองเมืองหลวง. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของบริษทัพฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน)” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปริญามหาบญัฑิต (2554) 

ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์: Real Estate Information Center.(2560). สรุปสถานการณ์ตลาดทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพ  
และปริมณฑล Q3/2559. วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 จาก  https://thinkofliving.com/2016/11/26/ 

ศุภกร บวัน่ิม (2541) “ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพ่ืออยูอ่าศยั”  
Cervero, Robert. “Effects of Expenditure on Buying Home.” California: Lincoln Institute, 2007 
 

https://www.cbre.co.th/th/ResearchCentre/Research/Bangkok-Real-Estate-Market-Outlook-2017
https://www.cbre.co.th/th/ResearchCentre/Research/Bangkok-Real-Estate-Market-Outlook-2017
file:///D:/SPUConf2017/สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพ%20และปริมณฑล%20Q3/2559
file:///D:/SPUConf2017/สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพ%20และปริมณฑล%20Q3/2559


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1196 

การรับรู้ภาวะผู้น าของนักธุรกจิเครือข่ายทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทมี
ของสมาชิกใน บริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  

THE PERCEPTION OF LEADERSHIP IN NETWORK BUSINESS 
AFFECTING THE EFFICIENCY OF TEAMWORK                                                                    

AT JOIN & COIN CORPORATION CO., LTD. 
 

ธัญนิต โคกเพลาะ 
หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

Email: tanyajung16@gmail.com 
ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ 

อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
Email: pornwan.nu@spu.ac.th 

ดร.ณฐัสพนัธ์ เผ่าพนัธ์ 
วทิยาลยับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

Email: natsapun.pa@spu.ac.th 
ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
Email: prasert.si@spu.ac.th 
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร 

อาจารย์ประจ าวทิยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
Email: wongsurat@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา การับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการท างานเป็นทีมของสมาชิกใน บริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ กลุ่มตวัอยา่งท าการศึกษากลุ่มประชากรท่ีเป็นสมาชิกของ บริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวจิยั และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

mailto:tanyajung16@gmail.com
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ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะผูน้ า โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความ
คิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ผูน้ า
แบบมีส่วนร่วม รองลงมา ผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสั่งการ ผูน้ าแบบสนับสนุนและผูน้ าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั  

ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความคิดเห็น
เป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี รองลงมา ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย ดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า และดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 

 
ค าส าคญั: การรับรู้ ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม ธุรกิจเครือข่าย ประสิทธิภาพ 

 
ABSTRACT 

This research aims to study perception of leadership in network business that affects efficiency of 
teamwork at Join & Coin Corporation co., ltd. The sample used in the study was the sample of the population of 
the sample from Join & Coin Corporation Co., Ltd. The researchers used a questionnaire as a research tool. 
Purposive sampling has been deployed in this research. The samples were 400 persons. The statistics used for 
data analysis were Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, and Multiple Regression Analysis. 
 The result of this research found that leadership perception in all aspect was at the highest level. When 
considering the opinions on each side, it was found that the average was at the highest level in all aspects. In 
descending order: The leader is the participant, the leader or the leader. Leadership, support and leadership focus 
on success.  

In addition, the efficiency of the team performance was at the highest level.  When considering the 
opinions of each side, there were 4 aspects at the highest level and 1 aspect at high level as follows; the role 
assignment, open communication, joint decision-making, leadership dissemination, and the mission and goals of 
the team, respectively. 
 
KEYWORDS: Perception, Network Business, Leadership, Efficiency, Teamwork 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองอยา่ง

รวดเร็ว ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัและองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งดา้นข่าวสารและเทคโนโลยี ในภาคธุรกิจ
เอกชนจะให้ความส าคญัในเร่ืองของการบริหารการจดัการครบทุกกระบวนการ แต่ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เร่ืองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเล็งเห็นความส าคัญตั้ งแต่เร่ืองการวางแผน ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
บริหารธุรกิจ  หากมีคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อยา่งนอ้ยหน่ึงในจ านวนนั้นจะเป็นผูมี้อ  านาจเหนือกวา่บุคคลอ่ืน  ใน
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กลุ่มน้ีจะถูกเรียกวา่  “ผูน้ า” และคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มจะเรียกวา่  “ผูต้าม” ในกลุ่มท่ีรวมกนัท างาน หากไดผู้น้ าท่ีดี มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ธุรกิจก็มกัจะประสบความส าเร็จ มีความเจริญกา้วหนา้ ภาวะผูน้ า
จึงเป็นศาสตร์ท่ีควรศึกษาและน าไปฝึกปฏิบติั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม สร้างความมัน่คง 
และมีความต่อเน่ืองของรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นภาวะผูน้ าและประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมจึง
เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัและน าพาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

การตลาดแบบเครือข่าย (Network Marketing) หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การตลาดแบบหลายชั้น 
(Multi-Level Marketing) เป็นรูปแบบการขายตรงประเภทหน่ึง มีลกัษณะแตกต่างจากการขายตรงรูปแบบอ่ืน   
สมาพนัธ์การขายตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations) ไดใ้หค้  านิยาม “การขายตรง วา่
เป็นการขายสินคา้ หรือบริการในลกัษณะบุคคลต่อบุคคล ไม่มีร้านคา้ตายตวั ผูข้ายอาจเป็นนกัขาย ผูจ้  าหน่ายตรง 
ตวัแทนขาย ท่ีปรึกษา หรือช่ืออ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัโดยจะเป็นการเสนอและการสาธิตสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีบา้น 
(สมาคมการขายตรง, 2550)  จุดเด่นของการขายตรงอยูท่ี่การกระจายสินคา้และบริการโดยไม่ผา่นคนกลาง ผูข้าย
ตรงจะท าหนา้ท่ีแทนร้านคา้ปลีก ภายใตก้รรมสิทธ์ิการท าธุรกิจของตนเอง  ดงันั้นในการท าธุรกิจขายตรงเพ่ือสร้าง
โอกาส สร้างรายไดแ้ละสร้างความมัน่คงให้กบัชีวติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ประสบความส าเร็จ นอกจากองคป์ระกอบดา้น
บริษทัแลว้ ยงัจ าเป็นจะตอ้งมีการสร้างเครือข่าย รวมถึงการดูแลทีม ให้มีทศันคติในทางบวก ซ่ึงจะตอ้งมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีภาวะผูน้ าจึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมเป็นอยา่งมาก เพื่อใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมาย โดยโรเบิร์ต เฮาส์ มีแนวความคิดวา่ พฤติกรรมผูน้ าท่ีท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดแรงจูงใจ และความ
พยายามท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จ คือ การแนะน าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบว่าเขาจะท างานอยา่งไรจึงจะประสบ
ความส าเร็จ และไดร้างวลัท่ีตอ้งการ (House, 1971)  

ผูว้ิจัยจึงไดน้ าเอาทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับและกล่าวถึงกันมาก คือ ภาวะผูน้ าตามแนวทฤษฎีทางสู่
เป้าหมาย เป็นทฤษฎีท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้และสามารถพฒันาภาวะผูน้ าน้ีไดใ้นทุกองคก์าร ไม่วา่จะเป็น
เอเชียหรือยโุรป และในประเทศไทยพบวา่ ภาวะผูน้ าตามแนวทฤษฎีทางสู่เป้าหมายน้ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การท างานเป็นทีม ทั้งของกลุ่มและของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เจตคติต่อการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร    

ดังนั้ น การเป็นผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับของทีมด้วยความพอใจ จะสามารถท าให้ทีมท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม เพ่ือน าผลวิจยัคร้ังน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร การสร้างทีม 
และส่งเสริมการท างานแบบมีภาวะผูน้ าท่ีสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของนักธุรกิจ
เครือข่าย เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รหรือทีม 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม ของสมาชิกใน บริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั  

(2) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่าย บริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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(3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูน้ าใน
บริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(4) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ ากบัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของ บริษทั จอย 
แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  กรอบแนวคิดในการวิจยัประมวลจากแนวคิดหลกัของนกัวิชาการต่างๆแลว้ก าหนดเป็นตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตามได ้ดงัต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมุติฐานในการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั 

2. การรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม  ของสมาชิกใน

บริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
  5.1 แบบแผนการวจิยั  
  การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบแบบแผนวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา การรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของสมาชิกบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั และ เพื่อศึกษา การรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของ
สมาชิก บริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการวจิยัโดยมีรายละเอียด
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ในเร่ืองประชากร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการและรายละเอียด ดงัน้ี 
               5.2 ประชากรและตวัอย่าง 
        ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขอ้มูลสถิติของสมาชิกบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 1,400,000 รหสั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 คิดเป็นจ านวน 400 คน 
                5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
          ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม ไดแ้ก่ การก าหนดภารกิจและเป้าหมาย
ของทีมงาน การตดัสินใจร่วมกนั การกระจายความเป็นผูน้ า การส่ือสารอย่างเปิดเผย การมอบหมายงานตาม
บทบาทหนา้ท่ี  ส่วนตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และ การรับรู้ภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ ผูน้ าแบบช้ีแนะหรือ
สัง่การ ผูน้ าแบบสนบัสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ 
               5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยสร้างแบบสอบถามท่ีอาศยัแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม ตลอดจนอาศยัแนวทางการวจิยัท่ีผา่นมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน สมาชิกภายใตอ้งคก์ร รายไดต้่อเดือน เป็นค าถามปลายปิด โดยค าตอบ
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จ านวน 7 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ า โดยลกัษณะขอ้ค าถามแบ่งตามภาวะผูน้ า 4 แบบ แบบละ 3-5 ขอ้ มี
จ านวนค าถามทั้งหมด 18 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม โดยลกัษณะขอ้ค าถามจะแบ่งตาม
มาตรการส าหรับวดัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม 5 ขอ้ มีจ านวน 23 ขอ้  

โดยแบบสอบถามทั้งหมดในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยทัว่ไปจะก าหนดค่าน ้ าหนกัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบตรงกบัความคิดเห็นในระดบัใดระดบัหน่ึง ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจ าท าการใหค้ะแนนตาม
ระดบั โดยก าหนดให ้ 

ระดบัความคดิเห็น   คะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด     5 
เห็นดว้ยมาก    4 
เห็นดว้ยปานกลาง    3 
เห็นดว้ยนอ้ย    2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด      1 
การแปลความหมายของขอ้มูล โดยการหาค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้ แบ่งระดบัจากการใชเ้กณฑ์

การค าณวนหาความกวา้งของช่วงคะแนน ดงัน้ี 
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ความกวา้งของช่วงชั้น = ค่าคะแนนสูงสุด -   ค่าคะแนนต ่าสุด 
  
แทนค่า   =    5   -   1  = 0.8   

           
  

เกณฑก์ารวดัภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของสมาชิก 
บริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีดงัน้ี  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้ า  อยูร่ะดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้ า อยูร่ะดบัเห็นดว้ยมาก   

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้ า อยูร่ะดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้ า อยูร่ะดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง การรับรู้ภาวะผูน้ า อยูร่ะดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ท างานเป็นทีม      
  5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมจาก 2 แหล่ง คือ  

1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ งานวจิยั และทฤษฎี
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม เพื่อใชข้อ้มูลท่ี
ไดด้งักล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้สมาชิกของ 
บริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถาม รอเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างคืน มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งในการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาลงรหัสใน
โปรแกรมส าเร็จรูป เตรียมวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูน้ า ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน ขนาดของทีม 
รายไดต้่อเดือน 

1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียว
ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม 

2. สถิติใชส้ าหรับทดสอบสมมุติฐาน  
2.1 ใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนในการอธิบายผลการวจิยัเชิงพรรณนาและการ

ทดสอบสมมติุฐานตามกรอบการวจิยั 

     จ านวนชั้นของคะแนนท่ีจะแบ่ง 

5 
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2.2 วเิคราะห์ปัจจยัภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือขา่ยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็น

ทีม โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

6. สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายอุาย ุ40-49 ปี คิด

เป็นร้อยละ 30.80 มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.20 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
58.00 มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีสมาชิกภายใตอ้งคก์ร นอ้ยกวา่ 
600 รหสั คิดเป็นร้อยละ 82.20 และมีรายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.00 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ภาวะผู้น า 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ภาวะผูน้ า โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.28) นอกจากน้ีเม่ือ

พิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย
ไดด้งัน้ี ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (X = 4.36) รองลงมา ผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสั่งการ (X = 4.31) ผูน้ าแบบสนบัสนุน
และผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (X = 4.23)  

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการประสิทธิภาพของการท างานเป็นทมี  
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.24) 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น และอยูใ่นระดบัมาก 
1 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี (X = 4.30) รองลงมา 
ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย (X = 4.27) ดา้นการตดัสินใจร่วมกนัและดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า (X = 4.22) 
และดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน (X = 4.17)  

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมแตกต่าง

กนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน สมาชิกภายใต้
องค์กร รายได้ท่ีแตกต่าง กันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ ด้านการ
ก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงานและด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ การรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็น
ทีมของสมาชิกในบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดย ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ภาวะผูน้ า 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.28) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (X = 4.36) รองลงมา ผูน้ า
แบบช้ีแนะหรือสัง่การ (X = 4.31) ผูน้ าแบบสนบัสนุนและผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (X = 4.23)  

ส าหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครือข่ายส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ท างานเป็นทีมของสมาชิกในบริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สามารถแสดงไดด้งัตาราง ดงัน้ี 
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การรับรู้ภาวะผู้น า 
ของนกัธุรกจิเครือข่าย 

Coefficients 

t P-value 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

ผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสัง่การ (X1) 0.158 0.046 0.169 3.420 0.001* 

ผูน้ าแบบสนบัสนุน  (X2) 0.141 0.041 0.162 3.390 0.001* 

ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (X3) 0.165 0.048 0.172 3.445 0.001* 

ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ (X4) 0.359 0.046 0.401 7.770 0.000* 

R= 0.812,  R2 = 0.659 , SEest= 0.321 , a = 0.721 , Sig. of F = 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างการรับรู้ภาวะผู ้น าของนักธุรกิจเครือข่ายกับ
ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของสมาชิกในบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั พบวา่ การรับรู้
ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่าย ดา้นผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสัง่การ ดา้นผูน้ าแบบสนบัสนุน ดา้นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
และผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของสมาชิกในบริษทั จอย แอนด์ 
คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยมีระดบันยัส าคญัท่ีสังเกตได ้(P-value) ต ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (P-value < 
0.05) นั่นคือ การรับรู้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครือข่าย ดา้นผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสั่งการ ดา้นผูน้ าแบบสนบัสนุน 
ดา้นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ มีความสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของการท างาน
เป็นทีมของสมาชิกในบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ตวั ร่วมกนัสามารถพยากรณ์
ความผกูพนัต่อองคก์รไดร้้อยละ 65.90 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณของตวัแปรอิสระ (R) เท่ากบั 0.812 ค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  (SEest)  เท่ากับ 0.321 และค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (a)  
เท่ากบั 0.721 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
 ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของสมาชิก = 0.721 + 0.158(X1) + 0.141(X2) + 0.165(X3) + 
0.359(X4) 
 

7. อภิปรายผล  
  1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.28)  เม่ือพิจารณาความคิดเห็น
เป็นรายดา้น พบวา่  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยพบวา่ สมาชิก บริษทัจอยน์แอนดค์อยน์ คอร์เปอร์
เรชัน่ จ ากดั มีการรับรู้ภาวะผูน้ าดา้นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มากท่ีสุด (X = 4.36)  รองลงมา ดา้นผูน้ าแบบช้ีแนะ
หรือสัง่การ (X = 4.31) ผูน้ าแบบสนบัสนุนและและผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ (X = 4.23) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ทิมมิกา เครือเนตร (2558) ศึกษาเก่ียวกบั ภาวะผูน้ ากบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทั 
ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั ผลการวิจยัปรากฏวา่ ภาวะผูน้ าของหัวหนา้งานบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
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1.1 ดา้นผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสัง่การ ผูน้ าสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัสมาชิกในองคก์รจ านวน
มากได ้เพ่ือด าเนินงานอยา่งเตม็ความสามารถ ผูน้ าสามารถชกัจูงใหส้มาชิกปฏิบติังานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อีกทั้ งผูน้ ามีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ า ดา้นผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสัง่การ จึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

1.2  ดา้นผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าให้การสนบัสนุนและมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรและความสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย ผูน้ าสามารถท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดความสบายใจและไวว้างใจในการท างาน และผูน้ ามีการ
ปฏิบติัระหว่างสมาชิกในองค์กรดว้ยกนัอย่างเสมอภาค ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ า ดา้นผูน้ าแบบ
สนบัสนุน จึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

1.3 ด้านผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ผูน้ ามีการ
ประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบังานอย่างสม ่าเสมอ และผูน้ าเปิดโอกาสและยอมรับขอ้เสนอแนะของสมาชิกใน
องค์กรให้ไดแ้สดงความคิดเห็นก่อนการตดัสินใจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ า ดา้นผูน้ าแบบมีส่วน
ร่วม จึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

1.4 ดา้นผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ ผูน้ ามีการพฒันาประสิทธิภาพของงานให้ดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ผูน้ าแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการตั้งความคาดหวงัต่อสมาชิกในองคก์รดว้ย
การแสดงความมัน่ใจวา่สมาชิกในองคก์รจะสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การรับรู้ภาวะผูน้ า ดา้นผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ จึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.24) 
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น และอยูใ่นระดบัมาก 
1 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี (X = 4.30) รองลงมา 
ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย (X = 4.27) ดา้นการตดัสินใจร่วมกนัและดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า (X = 4.22) 
และดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน (X = 4.17) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัมมนา สีหมุ่ย 
(2553)  ศึกษาเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจาก 

2.1 ดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ผูน้ ามีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ท าให้ทราบ
ความสามารถในการปฏิบติังานของตนเอง ผูน้ ามีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีช่วยใหก้ารท างานเป็นทีมง่ายข้ึนและ
สมาชิกรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และผูน้ าและสมาชิกมีการติดตามและประเมินผลด้านภารกิจและ
เป้าหมายการท างานร่วมกัน สมาชิกใน บริษทัจอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด จึงมีความความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม ดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน อยูใ่นระดบัมาก 

2.2 ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั เม่ือเกิดปัญหาภายในทีม สมาชิกมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และผูน้ า
ช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหง้านประสบความส าเร็จ สมาชิกใน บริษทัจอยแอนดค์อยน์ คอร์ปอร์
เรชัน่ จ ากดั จึงมีความความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
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2.3 ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า สมาชิกไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นความรู้และความสามารถอยู่
เสมอ มีการพดูถึงปัญหาต่างๆ ในการท างานกบัผูน้ าไดอ้ยา่งอิสระ และสมาชิกมีอ านาจดา้นต่างๆ ในการตดัสินใจ
ในการท างาน สมาชิกในบริษทัจอยแอนดค์อยน์ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั จึงมีความความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ของการท างานเป็นทีม ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.4 ดา้นการส่ือสารอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย ์
เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ สมาชิกไดส่้งเสริมใหแ้สดงความคิดเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั และมีความเตม็ใจ
และช่วยเหลือกนัภายในทีม สมาชิกในบริษทัจอยแอนดค์อยน์ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั จึงมีความความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.5 ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี ผูน้ าสร้างบรรยากาศท่ีดีและสร้างแรงจูงใจในทีมได้
และผูน้ ามีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่างๆ มีการหมุนเวยีนกนัตามความเหมาะสม ผูน้ ามี
การก าหนดความรับผิดชอบในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน และสมาชิกท างานตรงตามความรู้ความสามารถของ
ตนเอง สมาชิกในบริษทัจอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั จึงมีความความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ
การท างานเป็นทีม ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. สมาชิก บริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ
ท างาน สมาชิกภายใตอ้งคก์รและรายไดต้่อเดือน แตกต่างกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้สถานภาพท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริภทัร ดุษฎีววิฒัน์ (2555) ศึกษาเก่ียวกบั ภาวะผูน้ า
ท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาปรากฏวา่ 
พนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   

4.  การรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของสมาชิกใน
บริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ภาวะผูน้ า โดยรวม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (X = 4.28) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรางคณา กาญจนพาที (2556) 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)จากผลการวิจัยพบว่า ด้านผูน้ าแบบช้ีแนะหรือสั่งการ ในเร่ือง ผูน้ ามีการวางแผน ก าหนด
ระยะเวลาในการท างานไวล่้วงหนา้และปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้สมาชิกในบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายควรพิจารณาปรับปรุง การวางแผน 
ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท างานไวล่้วงหนา้และปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้ 

(2)จากผลการวจิยัพบวา่ ดา้นผูน้ าแบบสนบัสนุน ในเร่ือง ผูน้ าทราบถึงความตอ้งการของสมาชิกใน
องคก์ร สมาชิกในบริษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูน้ า
ของนกัธุรกิจเครือข่ายควรเพ่ิมความสนใจสมาชิกในองคก์รเพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของสมาชิกในองคก์ร  
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(3) ดา้นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ในเร่ือง ผูน้ าเปิดโอกาสและยอมรับขอ้เสนอแนะของสมาชิกในองคก์ร
ใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็นก่อนการตดัสินใจ สมาชิกในบริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น 

(4) ดา้นผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ ในเร่ือง ผูน้ าท างานไม่เนน้กฎระเบียบวธีิการ แต่เนน้ผลส าเร็จ
ในการท างาน สมาชิกในบริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น 
ผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายควรพิจารณาการเนน้กฎระเบียบวธีิการ  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผูน้ าของนกัธุรกิจเครือข่ายท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการท างานเป็นทีม กรณีศึกษา การท างานเป็นทีมของสมาชิกในบริษทัอ่ืนๆ เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของนกัธุรกิจเครือข่าย ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองคก์รหรือทีม 

(2) ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม กรณีศึกษา การ
ท างานเป็นทีมของสมาชิกในบริษทั จอย แอนด ์คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(3) การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงันั้นหากมีการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี คร้ังต่อไปควรเพ่ิมการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาเชิง
ลึกมากข้ึน โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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จากส่ือสงัคมออนไลน์ และ 4) ศึกษาการเรียนของนกัเรียน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั จ านวน 
353 คน  การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ (Chi-Square) การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูร่ะดบัชั้น ม.3 มีอาย ุ15-17 ปี มีเกรดเฉล่ียในปัจจุบนั 3.01 ข้ึน
ไป อยูแ่ผนการเรียนวิทย-์คณิต มีรายรับไดรั้บจากการผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท มีประสบการณ์
ในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 4 ปีข้ึนไป  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลทางส่ือสงัคมออนไลน์ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความถ่ีในการเขา้
ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 5-6 คร้ัง/วนั เขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์มีระยะเวลา 1- 2 ชัว่โมง เขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์บ่อย
ท่ีสุดช่วงเวลา 16.01-18.00 น. และเขา้ใชส่ื้อออนไลน์บ่อยท่ีสุดท่ีบา้น ส่วนการใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์ 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ มีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ดา้นสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นสารสนเทศ และดา้นบนัเทิง นอกจากน้ียงัพบวา่ การเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีความพร้อมในการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะทางประชาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์แตกต่าง
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กนั ยกเวน้ อายุแตกต่างกนัมีความถ่ีในการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์และมีสถานท่ีเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์บ่อย
ท่ีสุดไม่แตกต่างกนั นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือ
สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั ยกเวน้ นกัเรียนท่ีมีสถานท่ีเขา้ใชส่ื้อออนไลน์บ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์
จากส่ือสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั และใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

 

ค าส าคญั : พฤติกรรม การเปิดรับ ส่ือสงัคมออนไลน์ การเรียน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study demographic characteristics of high school students, 

Bangkok Christian College, 2) study exposure behavior toward online social media of students 3) study utilization 
of online social media of students and 4) study learning of students .  

The samples used in this research were 353 high school students of Bangkok Christian College.  
Questionnaires were used as an instrument to collect data for this study. Statistics used to analyze data were 
frequency , percentage, mean, standard deviation, Chi-Square, t-test, One-way Analysis of Variance and 
Pearson’s Correlation. 

The findings revealed that most of the samples were Grade 9 students with the age of 15-17 years old, 
the current GPA was above 3.01, they studied at Science-Math program, received average monthly income from 
their parent less than 5000 baht and had experience to use online social media more than 4 years. The exposure 
behavior toward online social media for the majority of the samples indicated that most of them had the 
information exposure behavior toward online social media through Facebook, the daily frequency to use online 
social media was 5-6 times , duration to use online social media was 1-2 hours, time where often use online social 
media was 16.01 – 18.00 h. and home was the most often place to use online social media.  The utilization of 
online social media was overall at high level, which revealed that its utilization in regard to society was the 
highest, followed by information and entertainment.  Besides, it was also found that the learning of high school 
students of Bangkok Christian College was overall in high level, which revealed that readiness for learning was 
the highest, followed by motivation for learning achievement. 

The hypothesis testing indicated that high school students of Bangkok Christian College who had 
different demographic characteristics would have different exposure behavior toward online social media 
differently, except different ages would have frequency through online social media access and the most often 
place to use online social media identically. The students who had exposure behavior toward online social media 
differently would use online social media differently, except the ones who had the most often place to use online 
social media differently would use online social media identically. And the utilization of online social media had 
a relation with the learning of high school students of Bangkok Christian College. 

 

KEYWORDS : BEHAVIOR, EXPOSURE, SOCIAL MEDIA, LEARNING 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการหล่อหลอมการเรียนรู้และพฤติกรรมต่าง ๆ  ของ

เด็กเพราะเด็กส่วนใหญ่ใชใ้นกิจกรรมประจ าวนัมากข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ยคุณประโยชน์ของเครือข่ายทางสงัคมออนไลน์
ท่ีมีต่อการศึกษานั้นมีมากมาย ท าใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารกบัผูค้นทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถสืบคน้หรือ
เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศจากทัว่โลกได ้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ส าหรับ
ผูเ้รียน ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายทางสงัคมออนไลน์น้ียงัเป็นการเพ่ิมทกัษะการคิดอย่างมี
ระบบ โดยเฉพาะทกัษะการวิเคราะห์สืบคน้ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้มูล การแกปั้ญหาและการคิด
อยา่งอิสระให้แก่ผูเ้รียนอีกดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็นแหล่งรวมขอ้มูลมากมายมหาศาล 
ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์อยู่เสมอ เพ่ือแยกแยะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ส าหรับ
ตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หนา้ 52) 

จากการส ารวจจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยของส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 พบวา่ 
ประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไป ประมาณ 62.6 ลา้นคน พบวา่ มีจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตถึง 24.6 ลา้นคน เม่ือพิจารณาการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี 2554-2558 พบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมี
สัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 23.7 (จ านวน 14.8 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 39.3 (จ านวน 24.6 ลา้นคน) กลุ่มอาย ุ15-24 ปี 
จะมีสัดส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงท่ีสุด ร้อยละ 76.8 ส่วนกิจกรรมท่ีใชส่้วนใหญ่ใช ้Social Network (Facebook, 
Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram) ร้อยละ 88.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, (2558, หน้า 1-6) และจากผลการ
ส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559 โดยส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Thailand Internet User Profile 2015) หรือ ETDA ไดส้ ารวจเม่ือเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็น 
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ Gen x (อายุ 35-50 ปี) , Gen y (อายุ 15-34 ปี) , Gen z (อายุน้อยกว่า 15 ปี) และ Baby Boomer (อายุ 
51 ปีข้ึนไป) ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่ม Gen y เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดถึง 54.2 ชัว่โมง/
สัปดาห์ (เฉล่ียแลว้คน Gen y ใชอิ้นเทอร์เน็ตวนัละเกือบ 8 ชัว่โมงต่อวนั) ใชส้มาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในทุกช่วงเวลา ซ่ึงคนไทยใชง้านโทรศพัทมื์อถือในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 5.7 ชัว่โมง
ต่อวนั โดยกิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอนัดบั 1 คือ Social Network (ส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) นอกจากน้ีผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2559 ยงัพบวา่ 
Gen y เป็นกลุ่มท่ีมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียสูงสุด อยูท่ี่ 53.2 ชัว่โมง/สัปดาห์  สมาร์ทโฟนยงัคงเป็นอุปกรณ์
หลกัท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนิยมใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจ านวนผูใ้ชง้านมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจ านวน
ชัว่โมงการใชง้านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 6.2 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงทั้งจ านวนผูใ้ชง้านและจ านวนชัว่โมงการใชง้านของปี 2559 
สูงกว่าปีท่ีแลว้อย่างเห็นไดช้ดั กิจกรรมยอดนิยม 5 อนัดบัแรกท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนิยมท าผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
ไดแ้ก่ การพูดคุยผ่าน Social Network (ร้อยละ 86.8) รองลงมา เป็นการดูวิดีโอผ่าน YouTube (ร้อยละ 66.6), การ
อ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (ร้อยละ 55.7), การคน้หาขอ้มูล (ร้อยละ 54.7) และการท าธุรกรรมทางการเงิน (ร้อยละ 
45.9) และผลการส ารวจยงัพบว่า กลุ่ม Gen y ใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.9  ส่วนความถ่ีในการใช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์ในแต่ละประเภท พบวา่ Facebook ยงัคงเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุดเป็นอนัดบั 
1 คิดเป็นร้อยละ 84.2 (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2559) ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1 ส่ือสงัคมออนไลนท่ี์ถูกใชง้านบ่อย ๆ   

ทีม่า : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (2559) 
 

จากสถิติดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน และสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เด็ก
และเยาวชนเหล่าน้ีไดใ้ชเ้วลาของตนเองเขา้ไปในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ผลกระทบท่ีตามมาหากขาด
การควบคุมดูแลจากพ่อแม่ ผู ้ปกครอง และบุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง ก็อาจจะเกิดผลเสียกับเด็กและเยาวชนท่ี
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบกับการศึกษา หรือส่งผลกระทบต่อสังคม
ครอบครัว  การใชอิ้นเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมนั้นตอ้งมีการส่งเสริม
ใหค้วามรู้แก่ผูใ้ชต้ั้งแต่ระดบัชั้นตน้ คือ นกัเรียน โดยปัจจยัท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางท่ีปลอดภยัและถูกตอ้งนั้นมีหลายดา้นและมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นเพศ 
ระดบัชั้น อาย ุรายไดจ้ากผูป้กครอง สถานศึกษา เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน และประสบการณ์การใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั เป็นโรงเรียนเอกชนชายลว้นขนาดใหญ่ ไดรั้บการสถาปนาข้ึนโดย
คณะคณะมิชชนันารีอเมริกนัเพรสไบทีเรียน เม่ือปี พ.ศ. 2395 เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย  ปัจจุบนัโรงเรียนมีอาย ุ165 ปี เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย และเป็น
โรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบนัท่ีก่อตั้งข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัไดมี้การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นส่วนหน่ึงของช่องทางการส่ือสารและการ
เรียนการสอน เช่น การสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะแผนการเรียน การอบัโหลดไฟล์วิดีโอเพ่ือการศึกษา และการ
ประกาศขอ้ความต่างๆ จึงเป็นท่ีน่าศึกษาอยา่งยิ่งวา่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 
มีพฤติกรรมการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์อยา่งไร  ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการเรียนของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ทั้ งน้ีเพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลท่ีได้มาท าความเขา้ใจพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในยคุปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลพฤติกรรมการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ของนักเรียน และน าขอ้มูลไปพฒันาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน
ต่อไป อีกทั้งสามารถน าขอ้มูลไปปรับปรุงวางแผนส่งเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและความเขม้แขง็ใหก้บันกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีส าคญัของประเทศชาติ ใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถด าเนิน
ชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยั มัน่คง รวมถึงสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่ือสารอยา่งรู้เท่ากนั เพ่ือพฒันา
ตนเองใหก้ลายเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 

https://www.it24hrs.com/2016/etda-thailand-internet-user-profile-2016/etda-thailand-internet-user-profile-2016-i/
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
3. เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วทิยาลยั 
4..เพื่อศึกษาการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั  

 

3. สมมติฐานการวจัิย 
1. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
2. นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคม

ออนไลน์แตกต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
3. การใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ลกัษณะทางประชากร 
- ระดบัชั้น 
- อาย ุ
- แผนการเรียน 
- เกรดเฉล่ียในปัจจุบนั 
- รายรับท่ีไดรั้บจากผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน 
- ประสบการณ์ในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 
 

 

 

 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ 
- ช่องทาง 
- ความถ่ี 
- ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 
- ช่วงเวลา 
- สถานท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา  
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

- ดา้นความพร้อมในการเรียน 
- ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

 

การใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ 
- ดา้นสารสนเทศ 
- ดา้นสงัคม 
- ดา้นบนัเทิง 
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5.วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั มี

จ านวนทั้งส้ิน 3,001 คน (ส านกังานฝ่ายทะเบียนแผนกมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั, 2560) 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดใชสู้ตรของ (Taro Yamane , 1973 อา้งถึงใน ธานินทร์  ศิลป์
จารุ, 2557, หนา้ 45) กรณีทราบจ านวนประชากร การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือโดยก าหนดความ
เช่ือมัน่ 95% ถือวา่มีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรือท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 
353  ตวัอยา่ง 

5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ตวัแปรอิสระ คือ  
 5.2.1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย ระดบัชั้น อาย ุแผนการเรียน เกรดเฉล่ียในปัจจุบนั 

รายรับท่ีไดรั้บจากผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์
 5.2.2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ ช่องทาง ความถ่ี ระยะเวลาโดยเฉล่ีย ช่วงเวลา และ

สถานท่ี 
 5.2.3 การใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นสารสนเทศ ดา้นสงัคม และดา้น

บนัเทิง 
ตวัแปรตาม คือ การเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

ประกอบดว้ย ดา้นความพร้อมในการเรียน และดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
5.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่  ระดบัชั้น อาย ุเกรดเฉล่ียในปัจจุบนั 

แผนการเรียน รายรับท่ีไดรั้บจากผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ (Checklist)    

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ แบบใหเ้ลือกตอบ (Checklist)    
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วน (Likert Scale)  
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วทิยาลยั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน (Likert Scale)  
5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

จากสถานท่ี ท่ีก าหนดไวใ้นวิธีการสุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดมี้การช้ีแจงท่ีมาและวตัถุประสงคใ์หก้บักลุ่มตวัอยา่งทราบ 
รวมทั้งวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้เกิด ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ใชร้ะยะเวลาเก็บรวมรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน มีนาคม 
- กรกฏาคม  พ.ศ. 2560 
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5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   จากตวัแปรท่ีก าหนดและขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวเิคราะห์ สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ มีดงัน้ี 
 5.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้เพ่ือสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยหา
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 

 1.ใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากร
ของระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยักบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ 

 2. สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตวัแปรสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 
 3. ใช้ค่ าส ถิ ติสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของ เ พีย ร์สัน  (Pearson’s Correlation) ใช้ทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์กบัการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากร 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดบัชั้น ม.3 คิดเป็นร้อยละ 17.90 มีอายุ 15-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีเกรด

เฉล่ียในปัจจุบนั 3.01 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70.30 อยูแ่ผนการเรียนวิทย-์คณิต คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีรายรับไดรั้บจาก
การผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.90 มีประสบการณ์ในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 4 ปีข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 50.40 

 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) คิดเป็นร้อย

ละ 23.40 มีความถ่ีในการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 5-6 คร้ัง/วนั คิดเป็นร้อยละ 36.30 เขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์มี
ระยะเวลา 1- 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 41.60 เขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดช่วงเวลา 16.01-18.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 50.50 เขา้ใชส่ื้อออนไลน์บ่อยท่ีสุดท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 78.20 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ 
การใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์  อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เม่ือพิจารณาระดับการใช้

ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ดา้นสังคม  ( X = 3.91) รองลงมาคือ ดา้นสารสนเทศ ( X = 3.84) 
และ ดา้นบนัเทิง ( X = 3.76)  
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ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์การเรียนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลยั 
   การเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก     

( X = 3.89) เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบว่า  อยู่ในระดับมากทั้งสองดา้น ได้แก่ ด้านความ
พร้อมในการเรียน ( X = 3.91) รองลงมาคือ ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน ( X = 3.87) 

ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะทาง
ประชาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนั ยกเวน้ อายแุตกต่างกนัมีความถ่ีในการ
เขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์และมีสถานท่ีเขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนั ยกเวน้ นกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัท่ีมีสถานท่ีเขา้ใช้ส่ือออนไลน์บ่อยท่ีสุดแตกต่างกันมีการใช้
ประโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ การใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการเรียนของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

 

7. อภิปรายผล 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลทางส่ือสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความถ่ี

ในการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 5-6 คร้ัง/วนั เขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีระยะเวลา 1- 2 ชัว่โมง เขา้ใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์บ่อยท่ีสุดช่วงเวลา 16.01-18.00 น. และเข้าใช้ส่ือออนไลน์บ่อยท่ีสุดท่ีบ้าน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา อีก
ทั้งเฟซบุ๊กมีรูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลายท าใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ผา่น
เฟซบุ๊กไดต้ามท่ีตนเองสนใจ มีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีปรากฏบนส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กนั้น นักเรียนสามารถแสดงความช่ืนชอบ มีการสนทนา การ
แสดงขอ้ความและภาพและมีการติดตามอ่านข่าวท่ีน่าสนใจ ท าใหเ้พลิดเพลิน ระยะเวลาการใชจึ้งอยูป่ระมาณ 1-2 
ชัว่โมง ส่วนช่วงเวลาท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือช่วงเวลา 16.01-18.00 น. นั้นอาจเป็นเพราะวา่ ช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นช่วงเวลาหลงัจากการเรียนการสอน นกัเรียนจึงสามารถใชช่้วงเวลาดงักล่าวเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์
บ่อยท่ีสุด และสถานท่ีเขา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์บ่อยท่ีสุด คือ บา้น ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ บา้นคือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีสะดวกสบาย ไม่เหมือนกบัการเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์จากสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีผูใ้ชต้อ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสมของสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของเสาวภาคย ์ แหลมเพ็ชร (2559) ศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน
จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายในจงัหวดันนทบุรี พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากเป็นอนัดบั
หน่ึง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภศิลป์  กุลจิตต์เจือวงศ์ (2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยันานาชาติแสตม
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ฟอร์ด กรณีศึกษา : เฟซบุ๊ก  ผลการศึกษาพบวา่ สถานท่ีท่ีเขา้ใชง้านเฟชบุ๊กของกลุ่มตวัยา่งมากท่ีสุด คือ บา้น (ร้อย
ละ 49.0)  

2. การใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์
อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า มีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ดา้นสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้
ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ดา้นสารสนเทศ และการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ดา้นบนัเทิง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิวฒัน์  รัตนพนัธ์ุ (2554) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์
ของผูช้มรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใชป้ระโยชน์จากการรับชมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียน
ส่วนมากนิยมใช้ประโยชน์จากส่ือเพ่ือสนทนากับเพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ  ใช้ติดต่อกับเพ่ือนในการแลกเปล่ียน
ความรู้ในห้องเรียน และเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นในกลุ่มเพ่ือน เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูล
ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารต่างๆ โดยผูว้จิยัน ามาอธิปรายรายละเอียดเป็นรายดา้นดงัน้ี 

1) ด้านสารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดบัมาก โดย
พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้เพ่ือคน้หาส่ิงท่ีตนเองสนใจและตอ้งการ และเพ่ือรับขอ้มูลข่าวสารด้านการศึกษาและ
เว็บไซต์แหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นขอ้ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือคน้หาขอ้มูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กาญจนา แกว้เทพและศิริชยั ศิริกายะ (2531, หนา้ 110-112) ไดก้ล่าววา่ ความตอ้งการ
สารสนเทศ คือ เพ่ือทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและสภาพปัจจุบนัท่ีอยูร่อบตวัและสภาพปัจจุบนัของ
สงัคมและโลก เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้มูลแนะน าในการปฏิบติั ความคิดเห็น และการตดัสินใจ และสนอง
ความตอ้งการ การอยากรู้อยากเห็นและสนองความสนใจ 

2) ดา้นสังคม กลุ่มตวัอย่างมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งใชเ้พ่ือสนทนากบัเพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ เพ่ือติดต่อกบัเพ่ือนในการแลกเปล่ียนความรู้ในหอ้งเรียน และ
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นในกลุ่มเพ่ือน เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร
ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของ แคทซ์ (Katz, 1974 อา้งอิงใน พีระ 
จิรโสภณ, 2547, หนา้ 68) กล่าววา่ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการเลือกใชส่ื้อดา้นเขา้สังคม (Social 
Interaction) เป็นการใช้ข้อมูลจากส่ือ เ พ่ือใช้ในการเข้าสังคมกับผู ้อ่ืน หรือเป็นหัวข้อในการสนทนาใน
ชีวติประจ าวนั  

3) ดา้นบนัเทิง กลุ่มตวัอย่างมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งใชเ้พ่ือผ่อนคลายความเครียด เช่น มีการรับชมภาพยนตร์ผ่านยทููบ (Youtube)เพ่ือเล่นเกมส์ออนไลน์ เพ่ือเลือก
ชมสินคา้หรือบริการ และเพ่ือโพสตรู์ปหรือแชร์กิจกรรมต่างๆ ของตนเองใหค้นอ่ืนๆ รับทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของรัชฎา ขวญัดี (2544 หน้า 26 อา้งอิงจาก McCombsand Backer,1979) ได้กล่าวไวใ้นเร่ืองของการใช้ส่ือเพ่ือความ
พอใจและความตอ้งการว่าบุคคลใชส่ื้อมวลชนเพ่ือความตอ้งการความบนัเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความ
เพลิดเพลินและผอ่นคลายอารมณ์ 

3. การเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพร้อมในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ดา้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สมรักษ์  รินรุด (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลการเรียนของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในส านักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในส านกังานเขตบางเขน สงักดักรุงเทพมหานคร มีระดบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน 
ไดแ้ก่ ความพร้อมในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยูใ่นระดบัมาก โดยผูว้ิจยัน ามาอธิปรายรายละเอียดเป็น
รายดา้นดงัน้ี 
 1) ดา้นความพร้อมในการเรียน อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ นกัเรียนมาเรียนอยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ส่งงานและการบา้นอยา่งสม ่าเสมอ มีความสุขในการเรียน มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การคน้ควา้หาความรู้ ตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และไดรั้บค าชมจากครูเสมอเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อการเรียน 
ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัมีความตั้งใจในการเรียน มี
ความพร้อมในการเรียนทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดใจ  เหล่าสุนทร (2549, หนา้ 51-
53) กล่าววา่ การท่ีจะใหเ้ด็กเกิดความพร้อมส าหรับการเรียนรู้นั้นจะตอ้งรวมส่ิงส าคญัเขา้ 3 ประการดว้ยกนัคือ  1. 
มีลกัษณะตั้งใจ  2. มีความอยากท่ีจะท า และ 3. อยูใ่นสภาพท่ีมีความพร้อมเกิดข้ึน 
 2) ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยพบวา่ นกัเรียนชอบเรียนรู้ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและท างานท่ีไดรั้บมอบหมายงานจากครูให้เสร็จ
โดยเร็วท่ีสุด คิดวา่อนาคตของตนข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการเรียน ตั้งเป้าหมายการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน  และมี
ความมานะพากเพียรเม่ือส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้มีความทา้ทาย  สนใจและตั้งใจเรียนในเวลาเรียนอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีแสดงให้
เห็นว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการให้ตวัเองประสบ
ความส าเร็จในชีวิตและมีความพยายามในการท างานให้เป็นผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของกิลฟอร์ด 
(Guilford, 1959, pp. 437-439) กล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิวา่ประกอบดว้ยความทะเยอทะยาน
ทัว่ๆ ไป คือปรารถนาท่ีจะท ากิจกรรมนั้นใหส้ าเร็จมีความเพียรพยายาม ไดแ้ก่ ท างานใหเ้ป็นผลส าเร็จ และมีความ
อดทนเตม็ใจท่ีจะล าบากแมย้ากเพียงใดก็ตาม 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเขา้ใชส่ื้อออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือท่ีบา้น 
และเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กมากท่ีสุด ดงันั้น ครอบครัวสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไป
ประกอบการพิจารณาท าความเขา้ใจพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ของ
นักเรียน เพ่ีอจะได้สอดส่องและดูแลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคม
ออนไลน์ของลูกตนใหเ้ป็นไปอยา่งปลอดภยั 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่จะมีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ดา้นสงัคม
มากท่ีสุด โดยพบวา่ ส่วนใหญ่จะใชเ้พ่ือสนทนากบัเพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ  ตามดว้ย ดา้นสารสนเทศ จะใชเ้พื่อคน้หา
ส่ิงท่ีตนเองใจและตอ้งการ และดา้นบนัเทิง จะใชเ้พ่ือผ่อนคลายความเครียด ดงันั้น หน่วยงาน องค์กร และผูท่ี้
ท างานเก่ียวขอ้งควรพิจารณาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคม
ออนไลน์ของนกัเรียน อาจส่งผลให้นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียนและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิม
มากข้ึน 
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2. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นความพร้อมในการเรียน นักเรียนจะมีความพร้อมในเร่ือง การอ่าน
หนงัสือทบทวนบทเรียนท่ีบา้น นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงาน องคก์ร และผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งควรพิจารณาปรับปรุง
การพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะมีการอ่านหนงัสือทบทวนบทเรียนท่ีบา้นเพ่ิมมาก
ข้ึน 

3. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนจะชอบการแข่งขนัดา้นการ
เรียน นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงาน องคก์ร และผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมแรงจูงใจให้นกัเรียน
สนใจท่ีจะชอบแข่งขนัในดา้นการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยระบุโรงเรียน ดงันั้นควรเพ่ิมการศึกษาในขอบเขตท่ี

กวา้งขวางมากข้ึน เพ่ือผลการวจิยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
2. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 
3. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผล

กระทบต่อนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 

9. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจากครูบาอาจารยทุ์กท่าน ท่ีให้ความรู้อบรม
สั่งสอนให้ค  าแนะน าจนงานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จไดอ้ย่างท่ีตั้งใจไว ้ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านมา ณ 
ท่ีน้ี โดยเฉพาะ ดร.ธนชาติ  จนัทร์เวโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเสียสละเวลาใหค้  าแนะน า ปรับปรุงงานวจิยัมาตลอด
ตั้งแต่เร่ิมตน้   
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี  ส่งผล

ต่อประสิทธิผลทางการเรียน ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการคน้ควา้ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 3) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสังคมออนไลน์ ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ 
ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560  จ านวน 4,584 คน ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชากรอยา่งง่ายของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 367 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง 
 ผลการศึกษาพบวา่  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อการคน้ควา้
ทางการเรียน องคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียน แต่
เม่ือพิจารณารายดา้น ประสิทธิผลทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 
ค าส าคญั: การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อการคน้ควา้ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
 The research is quantitative research that aims to study the objectives: 1)  for study the demographic 
characteristics that influence to the effectiveness of learning of the graduates of Mubanchombueng Rajabhat 
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University 2)  for study using social media for the desired characteristic for researching to the effectiveness of 
learning of graduates of Mubanchombueng Rajabhat University 3) for study the object of knowledge to research 
from social media of the graduates of Mubanchombueng Rajabhat University. The sample population was 
comprised of 4,584 personnel graduates at 18th May 2017. These subjects were selected by means of applying a 
simple random sampling method on the basis of a research population (Taro Yamane) of 367 members with the 
resulting sample population size. The research instrument was a questionnaire using techniques of descriptive 
statistics; the data were analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard deviation for testing 
purposes, the techniques of t-test and one-way analysis of variance. 
 The research found that difference of the demographic characteristics, the desired characteristic to 
researching for study and the object of knowledge to research from social media were resulting not differences 
behaviors of the effectiveness of learning. Consider each the learning effectiveness was significantly different at 
0.05. 
 
KEYWORDS: Using social media for the desired characteristic for research to the effectiveness of learning 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลยัมีลกัษณะการบริหารงานเป็นของตนเอง ซ่ึง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ก าหนดกรอบหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั แสวงหาความเป็นจริงเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย 
มีความรักและผูกพนัต่อทอ้งถ่ิน การผลิตบณัฑิต ตอ้งให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลิตบณัฑิต
ของประเทศ  ซ่ึงการพฒันาเหล่าน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบมาตรฐาน 5 
ดา้น  
 ซ่ึงกรอบมาตรฐาน TQF  5 ดา้นลว้นมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้นอกหอ้งเรียนจากการคน้ควา้
เพ่ิมเติม หรือการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือมาบูรณาการกบัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน หรือสามารถตอบสนองเป้าประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตามท่ีนกัศึกษาได้
ตั้งไว ้ ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีไดก้ล่าวมานั้นไม่สามารถปฏิเสธไดว้่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีนกัศึกษา สามารถใชเ้ป็นช่องทางเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ หาความรู้นอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่งอิสระ ผูว้จิยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ และองคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้จาก
ส่ือสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ เพ่ือน าไปปรับปรุงและแกไ้ขส่ือการเรียนการสอน 
หรือเน้ือหาวชิา และเพ่ิมช่องทางในการน าเสนอส่ือ ใหส้อดคลอ้งและทนักบัความตอ้งการของนกัศึกษา 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียน ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
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(2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ือการคน้ควา้ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทางการเรียน
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

(3) เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสงัคมออนไลน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยั
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมุติฐานการวจัิย 
 สมมุติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนท่ีต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนท่ี
ต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 3 องคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั มีผลต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนท่ีต่างกนั 
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 5.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ณ วนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2560  จ านวน 367 คน ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มีรายละเอียดวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ 
  (1) ตวัแปรอิสระ  
   - ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ คณะท่ีก าลงัศึกษา ระดบัชั้นปีท่ีก าลงั
ศึกษา และภูมิล าเนา 
   - พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการใช ้ช่องทางการใช้  
สถานท่ีท่ีใช ้ความบ่อยในการใช ้ ระยะเวลาในการใช ้ช่วงเวลาท่ีใช ้และส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใช ้
   - องค์ความรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ดา้นภาษา และดา้นการใชชี้วติ  
  (2) ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลทางการเรียน ตามตวับ่งช้ีมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้น (กรอบ TQF) 
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุคณะท่ีศึกษา ระดบัชั้นปีท่ี
ศึกษา และภูมิล าเนา จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์จ านวน 7 ขอ้  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ในการคน้ควา้องคค์วามรู้ท่ี

ท าใหเ้กิดประสิทธิผลทางการเรียน โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตราส่วน (Rating Scale) จ านวน 5 ดา้น   
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลทางการเรียนท่ีไดรั้บเม่ือใชส่ื้อสังคมออนไลน์  โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตราส่วน (Rating Scale) จ านวน 5 ดา้น  
 5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ตั้งแต่วนัท่ี 

18 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560  
2. แจกแบบสอบถามโดยคดัเลือกประชากรท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

หมู่บ้านจอมบึง ท่ีมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์โดยการสอบถามผูต้อบแบบสอบถามก่อนจึงด าเนินการแจก
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลบัคืนโดยตรวจสอบรายละเอียดความครบถว้นของการตอบแบบสอบถาม 
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3. ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนทั้งส้ินจ านวน 367 ฉบบั 
4. ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 6.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอยา่งจ านวนรวม 367 คน เป็นเพศหญิง  294 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 80.1 เป็นเพศชาย 73 คน ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 19.9  มีอายรุะหวา่ง   18 – 21 ปี  ค่าเฉล่ียร้อยละ 98.1  อายรุะหวา่ง 22-25 ปี ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.9 คณะท่ีก าลงั
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนเท่ากนัคือจ านวน 112 
คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 30.5 คณะครุศาสตร์ จ านวน 72 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 19.6 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 45 คน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 12.3 และวิทยาลยัมวยไทยและการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 26 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 7.1 ชั้นปีท่ีก าลงั
ศึกษา ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 209 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 56.9 ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 67 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 18.3 ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 
58 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 16.1 และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 33 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 9 แบ่งเป็นภูมิล าเนา ภาคกลาง จ านวน 294 
คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 80.1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จ านวน 46 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 12.5 ภาคใต ้จ านวน 
21 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 5.7 และภาคเหนือ จ านวน 6 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.6 
  6.2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์   
  วตัถุประสงคข์องการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ใชศึ้กษาคน้ควา้ทางการเรียน จ านวน 218 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 
59.4 ใชเ้พ่ือติดตามขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 112 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 30.5 คุยกบัเพ่ือปัจจุบนัและเพ่ือนเก่า จ านวน 27 
คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 7.4 ขายสินคา้ จ านวน 6 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.6  เล่นเกมส์ จ านวน 2 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 0.5 หา
เพ่ือนใหม่และอ่ืนๆ จ านวนเท่ากนัคือ 1 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 0.3 ช่องทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ สมาร์ทโฟน 
จ านวน 252 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 68.7 คอมพิวเตอร์พีซี จ านวน 41 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 11.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 40 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 10.9 และแท็บเลต็ จ านวน 34 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 9.3 สถานท่ีท่ีใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 
ใชท่ี้บา้น จ านวน 226 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 61.6 มหาวิทยาลยั จ านวน 49 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 13.4 ระหวา่งเดินทาง 
จ านวน 44 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 12 ร้านอินเทอร์เน็ต จ านวน 41 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 11.2 และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.9 จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ ใชม้ากกวา่ 8 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 288 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 78.5 6–8 
คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 37 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 10.1  3–5 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 36 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 9.8 และ
นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อสปัดาห์ จ านวน 6 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.6 จ านวนชัว่โมงต่อคร้ังท่ีใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ มากกวา่ 
4 ชัว่โมง จ านวน 215 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 58.6  1–2 ชัว่โมง จ านวน 80 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 21.8  3–4 ชัว่โมง 
จ านวน 54 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 14.7 และน้อยกว่า 1 ชัว่โมง จ านวน 18 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 4.9 ช่วงเวลาท่ีใชส่ื้อ
สงัคมออนไลน์ ช่วงกลางคืน (19.01-00.00 น.) จ านวน 134 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 36.5 ช่วงกลางวนั (11.01-16.00 น.) 
จ านวน 85 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 23.2 ช่วงเยน็ (16.01-19.00 น.) จ านวน 82 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 22.3 ช่วงเชา้ (05.01-
11.00 น.) จ านวน 54 คน ค่าเฉล่ียร้อยละ 14.7 และช่วงหลงัเท่ียงคืน (00.01-05.00 น.) จ านวน 12 คน ค่าเฉล่ียร้อย
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ละ 3.3 จ าแนกตามส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใช ้ บลอ็ก ค่าเฉล่ียร้อยละ 100 เฟซบุ๊ก ค่าเฉล่ีย 90.2 ยทููป ค่าเฉล่ียร้อย
ละ 82.6 ไลน์ ค่าเฉล่ียร้อยละ71.1 อินสตาแกรม ค่าเฉล่ียร้อยละ 48.2 กเูก้ิลพลสั ค่าเฉล่ียร้อยละ 39  และอ่ืน ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 1.4 
 6.3 องค์ความรู้ทีค้่นคว้าจากส่ือสังคมออนไลน์  
 ค่าเฉล่ียองคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นวิชาการจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 367 
คน พบวา่ องคค์วามรู้ดา้นวชิาการ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.10 เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นการส่ือสาร ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมา คือ การ
คน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นภาษา มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.55 การคน้ควา้ขอ้มูลดา้นการท าโครงงาน 
มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.32 การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นคอมพิวเตอร์ มีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลางก ค่าเฉล่ีย 3.26 การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นการค านวณ การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นศิลปะและ
วฒันธรรม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.14  การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์การสอน มีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.08  การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นศาสนา ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
3.05 การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นนิเทศศาสตร์ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.92 การคน้ควา้ขอ้มูล
ดา้นงานวจิยั มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.90 การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นธุรกิจ มีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.89  การคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นการเมืองการปกครอง มีความส าคญัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.80 และการคน้ควา้ขอ้มูลศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทย มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.63  ดา้นวชิาชีพ องคค์วามรู้ดา้นวชิาชีพ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.29 เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่า การคน้ควา้ขอ้มูลการประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.43 รองลงมาคือ การคน้ควา้ขอ้มูลองคก์รเพื่อเตรียมฝึกงาน มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
3.32 การคน้ควา้ขอ้มูลสถานประกอบการเพื่อฝึกวิชาชีพ มีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.31 การ
คน้ควา้ขอ้มูลธุรกิจออนไลน์  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.27 และการคน้ควา้ขอ้มูลโรงเรียนเพื่อ
เตรียมฝึกสอน มีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.12  ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ค่าเฉล่ียองค์
ความรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสงัคมออนไลน์ ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม องคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.89 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ การคน้ควา้เร่ืองเทคนิคการ
ถ่ายภาพ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.36 รองลงมาคือ การคน้ควา้เร่ืองโปรแกรมตดัต่อวีดีโอ มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.07 การคน้ควา้เร่ืองส่ือการสอน มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.05 การคน้ควา้เร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.01 การคน้ควา้
เร่ืองโปรแกรมจดัการส านักงาน (ไมโครซอฟออฟฟิศ) มีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.93 การ
ค้นควา้เร่ืองโปรแกรมออกแบบกราฟิก มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.81 การค้นควา้เร่ือง
โปรแกรมค านวณภาษี มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.63 การคน้ควา้เร่ืองโปรแกรมจดัเก็บสินคา้ มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.60 และการคน้ควา้เร่ืองศิลปะแม่ไมม้วยไทย มีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.51  ดา้นภาษา องคค์วามรู้ดา้นภาษา มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.53 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ใชเ้พื่อแปลภาษา มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ ใชเ้พื่อ
ฝึกทกัษะการฟังภาษาต่างประเทศท่ีท่านสนใจ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.48 ใชเ้พื่อฝึกทกัษะ
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การพูดภาษาต่างประเทศท่ีท่านสนใจ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.38 ใชเ้พ่ือฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาต่างประเทศท่ีท่านสนใจ มีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.41และใชเ้พื่อฝึกทกัษะการเขียน
ภาษาต่างประเทศท่ีท่านสนใจ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.32  
 ดา้นการใชชี้วติ องคค์วามรู้ดา้นการใชชี้วติ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.27 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ องคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้เร่ืองจรรยาบรรณ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.22  
องค์ความรู้ท่ีคน้ควา้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม มีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 และองค์
ความรู้ท่ีคน้ควา้เร่ืองกฎระเบียบทางสงัคม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33  
 

7. ผลการทดสอบสมมุติฐานและการอภิปรายผล  
 7.1 สมมุตฐิานที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อประสิทธิผลทางการเรียนทีต่่างกนั 
 จ าแนกตามเพศ  ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผล
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ยกเวน้ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน  จ าแนกตามอายุ ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน  อายุ
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง ยกเวน้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกนั จ าแนกตามคณะท่ีก าลงัศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น  คณะท่ี
ก าลงัศึกษาอยูแ่ตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  
ยกเวน้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแตกต่างกนั จ าแนกตามชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา  ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมและรายดา้น  ชั้นปีท่ีก าลงั
ศึกษาแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกนั จ าแนกตามภูมิล าเนา  ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น 
ภูมิล าเนาแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอจัฉรา  นางแยม้ (2556) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ทวิตเตอร์ ด้านเวลา จ านวนขอ้ความ ช่องทาง และเหตุผลในการใช้ทวิตเตอร์ และยงัสอดคลอ้งกบั 
Kippax และ Murray (1979 อ้างใน อรพินท์  ศักด์ิเอ่ียม, 2537) ยงัได้ศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของการรับรู้ใน
คุณประโยชน์ของส่ือพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรของผูรั้บสาร เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
เป็นตวัก าหนดการใชส่ื้อและการรับรู้ในคุณประโยชน์ของส่ือและจากประเภทของส่ือ 
 7.2 สมมุตฐิานที ่2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อประสิทธิผลทางการเรียนที่
ต่างกนั 
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 จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน 
วตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้ดา้นความรู้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสุนทร  พรหมวงศา (2553)  ได้
ศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตตามการรับรู้ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวดัหนองบัวล าภู พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวดั
หนองบวัล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตดา้นการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดบัมากเพียงดา้นเดียว นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยภาพรวม
และรายด้าน นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามช่องทางในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมและรายดา้น  ช่องทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน์แตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนั จ าแนกตามสถานท่ีในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น สถานท่ีในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผล
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน จ าแนกตามจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น  จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้ดา้นความรู้  ดา้น
ทกัษะทางปัญญา  และดา้นทกัษะความสมัพนัธ์และความรับผิดชอบแตกต่างกนั จ าแนกตามจ านวนชัว่โมงต่อคร้ัง
ในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น  จ านวนชัว่โมงต่อคร้ังในการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง  ยกเวน้
ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และดา้น
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกัน จ าแนกตามช่วงเวลาในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น  ช่วงเวลาในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์แตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงแตกต่าง จ าแนกตามส่ือสงัคมออนไลน์
ท่ีนิยมใช้ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน  ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงแตกต่างกนั 
 7.3 สมมุตฐิานที ่3 องค์ความรู้ทีค้่นคว้าจากส่ือสังคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนทีต่่างกนั 
 จ าแนกตามองคค์วามรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสงัคมออนไลน์  ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้น  องค์
ความรู้ท่ีคน้ควา้จากส่ือสงัคมออนไลน์แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราช
ภฏัหมู่บา้นจอมบึงแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบันิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ (2553) ไดศึ้กษาประสิทธิผลของการใชส่ื้อ
มลัติมีเดีย แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ืองสารชีวโมเลกลุท่ีพฒันาข้ึนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ 
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อมลัติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เร่ืองสารชีวโมเลกุล ดา้นผลสมัฤทธ์ิ
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ทางการเรียนและดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 และกลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกลุอยูใ่นระดบัดี  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิผลทางการ
เรียน ทางดา้นเพศ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ไดว้า่ เหตุใดเพศ จึงมีผล
ต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง หรือท าการวิจยัเพ่ิมเติมทางดา้นน้ี
โดยเฉพาะ ในการวิจยัคร้ังน้ีไดพ้บตวัแปรท่ีส าคญัหลายตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา 
จึงน่าจะไดมี้การวจิยัเชิงทดลองหรือก่ึงทดลองต่อไป เพ่ือตรวจสอบ ยนืยนัความเป็นสาเหตุของตวัแปรดงักล่าว ท่ี
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันา

สโมสรฟุตบอลอาชีพไทย และ 2) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย เก็บขอ้มูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย 5 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาครัฐ 10 คน 
ภาคเอกชน (สโมสร) 10 คน นกักีฬาฟตุบอลอาชีพ 10 คน และ ส่ือมวลชนสายกีฬาฟตุบอล 10 คน  

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย 
ไดแ้ก่ ส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ การตลาด งบประมาณ บุคลากร แฟนคลบั การบริหารจดัการ รวมทั้งการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน (สปอนเซอร์)  

ขณะท่ี กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปี
ท่ี 1 ได้แก่ 1) วิเคราะห์การตลาด 2) อบรมบุคลากร 3) ส่งเสริมภาพลักษณ์ 4) แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ 5) ปลูกฝังทอ้งถ่ินนิยม ระยะท่ี 2 ปีท่ี 2-3 กบั ปีท่ี 4-5 ไดแ้ก่ 1) บูรณาการระหวา่ง ส่ือดั้งเดิม ส่ือ
ใหม่ 2) วางกลยทุธ์ทางการตลาด 3) สร้างเทรนดน์วตักรรมโซเชียลมีเดีย 4) แสวงหาความร่วมมือ และ 5) ร่วมกบั
แฟนคลบัในดา้นมาตรการรักษาความปลอดภยั ระยะท่ี 3 ปีท่ี 1-5 ได้แก่ 1) ประชาสัมพนัธ์ให้ทั่วถึง 2) สร้าง
แอพพลิเคชัน่สโมสร 3) ศึกษาแผนงานฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ 4) น าการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มาเป็น
หน่ึงในกลยทุธ์ และ 5) น าการบริหารประสบการณ์ของลูกคา้มาประยกุต ์

 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การส่ือสาร สโมสรฟตุบอลไทย การพฒันาอาชีพ 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to study factors of communication strategy for Thai football club in 

professional development and 2)  to find the communication strategy for Thai football club in professional 
development. This research was conducted with 40 samples of 5 years experts in Thai professional football club 
by using in-depth interview by purposive sampling. Samples were divided by 4 groups; 10 governors, 10 premier 
league representatives, 10 professional football players, 10 football broadcasters. 
 It was found that the factors to determine communication strategy for Thai football club in professional 
development consisted of traditional media, new media, marketing, budget, staff, fan club, management and 
sponsorship from government sector and private sector (sponsor). 
 To find the communication strategy for Thai football club in professional development was divided into 
3 Phase. For Phase 1 (Years 1); 1) analyze marketing 2) set personnel training program 3) create a good image 
4) share idea with the target group 5) grow in popularity in the local coast. For Phase 2 (Years 2 & 3) with (Years 
4 & 5) ; 1)  integrate between traditional media and new media 2)  determine marketing strategy 3)  create new 
social media innovation trend 4) quest for cooperation 5) cooperate with fan club for security. For Phase 3 (Years 
1 & 5) ; 1)  public relation in general 2 )  create league application 3) study action plan of foreign professional 
football team 4) take customers relations management to be one of strategy 5) adapt customer experience 
management. 
 
KEYWORDS: communication strategy, Thai football club, professional development 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบันกลยุทธ์การส่ือสารถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีถูกน ามาใช้ในการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดความคิดผ่านส่ือไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจ 
การส่ือสารมีความหมายกวา้งและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยา่งทั้งท่ีเป็นเชิงวจันะ อยา่งไรก็ตามการส่ือสาร
ถือวา่มีความส าคญัอยา่งมากต่อชีวิตมนุษยทุ์กคนไม่เลือกทั้งชาติ และภาษา (กาญจนา มีศิลปวิกกยั, 2556 : หนา้   
1-4) ในอดีตการส่ือสารในเร่ืองของกีฬาฟุตบอลไปยงัประชาชนถูกน ามาตีพิมพค์ร้ังแรกในหนงัสือพิมพบ์างกอก
ไทม ์(The Bangkok Time) เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2443 หลงัจากนั้นอีก 1 ปี สามคัยาจารยส์มาคม ไดร้ายงานผล
การแข่งขนักีฬาฟตุบอลไวใ้นวารสารวทิยาจารย ์ซ่ึงในสมยัแรกเร่ิมเรียกวา่ หนงัสือพิมพว์ทิยาจารย ์ 

จากนั้นววิฒันาการของฟตุบอลภายในประเทศเร่ิมเติบโตข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะวฒันธรรมการชมฟตุบอล
ท่ีเร่ิมตน้ข้ึนนบัตั้งแต่สถานีโทรทศันใ์นประเทศไทยถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก เป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2509 จากนั้น
ในปีถดัมา พ.ศ. 2510 จึงไดมี้การถ่ายทอดเทปการแข่งขนัฟตุบอลลีกของประเทศองักฤษ (เนตรนภา ประกอบกิจ, 
2545:  หนา้ 50) ขณะท่ี สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็ด าเนินการถ่ายทอดเสียงในนดัท่ีทีมชาติไทยลง
แข่งขนั ท าใหกี้ฬาฟตุบอลภายในประเทศเร่ิมแพร่หลายและไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 
2524 ท่ีส่ือประเภท หนงัสือพิมพกี์ฬา เกิดข้ึนอยา่งมากมาย อาทิ กีฬาปรีววิ รีววิ กีฬาสยาม โลกกีฬา เพ่ือนกีฬา   
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กลางปี พ.ศ. 2551  สมาพนัธ์ฟตุบอลแห่งเอเชีย ไดป้ระกาศ “Vision Asia” ใหฟ้ตุบอลลีกของทุกประเทศ
ในเอเชียตอ้งเป็นธุรกิจเต็มตวั นัน่จึงท าให้กลยทุธ์การส่ือสารถูกสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยน ามาเป็น
เคร่ืองมือเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ตามแมว้่า กลยทุธ์
การส่ือสารของสโมสรจะถือเป็นปัจจัยท่ีส าคญัในการสร้างรายได้ และสร้างค่านิยมให้กับแฟนบอล แต่ใน
ภาพรวมของการตลาดความส าเร็จของแต่ละสโมสรกลบัแตกต่างกัน ซ่ึงสาเหตุก็มาจากประสิทธิภาพในการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นเพ่ือคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั กลยทุธ์การส่ือสาร
เพื่อการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย กอปรกับ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ให้ความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริม
กิจกรรมดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12, 2559 : 94-95) 
จึงเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีจะเป็นตวัแบบให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งน าไป
ประยกุตแ์ละพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย  
(2) เพื่อศึกษากลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การพฒันา 
สถานการณ์ทั่วไป 
- งบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ 
- มีการส่ือสารการตลาด 

- แฟนคลบั 
- สนามแข่งขนั 

จุดแข็ง 
- ช่ือเสียงสโมสร 

- นกัฟุตบอลมีช่ือเสียง 
- การบริหารจดัการชดัเจน 

- มาตรการรักษาความปลอดภยั 
- ทอ้งถ่ินนิยม 

โอกาส 
- ภาครัฐให้การสนับสนุน 

- สปอนเซอร์ ให้การสนบัสนุน 
- กระแสความนิยม 

- ผลงานในการแข่งขนั 
- การประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 

 

การส่ือสาร 
- ส่ือดั้งเดิม 
- ส่ือใหม่ 

- การส่ือสารการ 
ตลาดเชิงบูรณาการ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 เน่ืองจากเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัจึงแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Research) ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก ส่ือ หนงัสือ และเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
อีกส่วน เก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยก าหนดระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี  
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ผูว้จิยัไดท้ าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนั โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป จ านวน 
40 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ได้แก่ 1.  ภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ดา้นกีฬาฯ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการการกีฬาและอนุกรรมาธิการ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟตุบอลแห่งประเทศ
ไทย สหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ 2. ภาคเอกชน (สโมสร) 3. นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และ 4. ส่ือมวลชนสายกีฬา
ฟตุบอล  
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
   การส่ือสาร                การพฒันา  
       4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

      1. พิจารณาประเด็นท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ไทย ทั้งจากเอกสารวชิาการ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบกบัขอ้มูลท่ีประมวลไดจ้ากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงสามารถสร้างกรอบการวจิยัและแนวทางในแบบสมัภาษณ์เชิงลึกไดส้ าเร็จ 

2. น าเสนอแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการตรวจสอบความตรงของ
เคร่ืองมือ และให้ขอ้แนะน าแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความเหมาะสมเพื่อการน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่อไป 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงไดท้ าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) และได้มีการนัดแนะล่วงหน้าอย่างเป็น
ทางการ 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล   
 1. น าขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ 
 2. ก าหนดแบบแผนในการวเิคราะห์โดยการจดัระบบและจดัแยกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 
 3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลแลว้น ามาเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ี
ประมวลได ้
 4. สรุปเปรียบเทียบประเด็นผูใ้หข้อ้มูล 4 กลุ่ม ภาครัฐ สโมสร นกัฟตุบอล ส่ือมวลชนสายฟตุบอล 
 5. อภิปรายผลตามทฤษฎี เพื่อสร้างขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะ 
 6. น าเสนอผลงานวจิยัในลกัษณะเชิงพรรณนา 
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5. สรุปผลการวจัิย 
  ในภาวการณ์ปัจจุบนัดว้ยงบประมาณท่ีถือวา่เป็นทุนหลกั ส่งผลใหแ้ต่ละสโมสรมีทิศทางในการก าหนด
กลยทุธ์การส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไป และจากอตัราการเติบโตของส่ือใหม่ โดยเฉพาะ โซเชียลมีเดีย ท่ีมีตน้ทุนต ่าแต่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่ ส่ือดั้งเดิม ท าใหแ้ต่ละสโมสรหนัมาสร้างกลยทุธ์การส่ือสารผ่านทาง 
โซเชียลมีเดีย อยา่งไรก็ตามจากภาวการณ์ฟตุบอลอาชีพไทยท่ีมีการแข่งขนัดา้นการส่ือสารการตลาด ทุกสโมสรก็
ตอ้งปรับกลยทุธ์ใหม่ ๆ จากการศึกษาและวเิคราะห์จึงสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสาร
เพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย และกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย ดงัน้ี  
 
ตารางที ่1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย 

ปัจจยัการก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร ปัจจยัการพฒันา 
ส่ือดั้งเดมิ 
- โทรทศัน ์
- วทิย ุ

- หนงัสือพิมพ ์
- อ่ืน ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร 

 

สถานการณ์ทั่วไป 
- งบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ 
- มีการส่ือสารการตลาด 

- แฟนคลบั 
- สนามแข่งขนั 

ส่ือใหม่ 
- เวบ็ไซต ์
- เฟซบุ๊ก 
- ทวติเตอร์ 
- ยทููป 

- อ่ืน ๆ เช่น อินสตาแกรม 

จุดแข็ง 
-  ช่ือเสียงสโมสร 

-  นกัฟุตบอลมีช่ือเสียง 
-  การบริหารจดัการชดัเจน 

-  มาตรการรักษาความปลอดภยั 
-  ทอ้งถ่ินนิยม 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
- การโฆษณา 

- การประชาสัมพนัธ ์
- การส่งเสริมการขาย 

- การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
- การตลาดแบบไวรัส หรือ ปากต่อปาก 

- การตลาดทางตรง 
- การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ 

-การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ 

โอกาส 
- ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน 

- ภาคเอกชน (สปอนเซอร์) ใหก้ารสนบัสนุน 
- กระแสความนิยม 

- ผลงานในการแข่งขนั 
- การประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 

 

 
1. การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันา

สโมสรฟตุบอลอาชีพไทย พบวา่ ปัจจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัจจยัการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสาร ไดแ้ก่ ส่ือ
ดั้งเดิม ส่ือใหม่ และ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 2) ปัจจยัการพฒันา ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร การ
ส่ือสารการตลาด แฟนคลบั สนามแข่งขนั นอกจากน้ี ช่ือเสียงสโมสรและนักฟุตบอล รวมทั้งการบริหารจดัการ 
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มาตรการรักษาความปลอดภยั ทอ้งถ่ินนิยม ยงัเป็นจุดแขง็ ขณะเดียวกนั ภาครัฐ ภาคเอกชน (สปอนเซอร์) กระแส
ความนิยม ผลงานการแข่งขนั การประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง ยงัสร้างโอกาสใหส้โมสรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
ตารางที ่2 กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพ (พ.ศ.2561-2565) 

ระยะที ่1  
ปีที ่1  

(พ.ศ.2561) 

ระยะที ่2  
ปีที ่2-3  (พ.ศ.2562-2563) 
ปีที ่4-5 (พ.ศ.2564-2565) 

ระยะที ่3  
ปีที ่1-5  

(พ.ศ.2561-2565) 

วเิคราะห์การตลาดล่วงหนา้ 
การบูรณาการร่วมกนั ระหวา่ง 

ส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ 
ประชาสัมพนัธ์ทัว่ถึง 

อบรมบุคลากรใหมี้คุณภาพ 
วางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การน ากลยทุธ์ใหม่ ๆ เขา้มาผสาน
ทั้ง IMC 4P 4C 4M และ 8P 

สร้างแอพพลิเคชัน่สโมสร 
 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างมูลค่าแบรนด์ 
ดว้ยการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความภักดีกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

สร้างเทรนดน์วตักรรมส่ือสารโซเชียล
มีเดีย ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
Live สด ทางเฟซบุ๊ก 

ศึกษาแผนงานการส่ือสารการตลาดของ
ฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ 

เ ปิ ด ให้ มี แลก เป ล่ี ยนความ คิด เ ห็ นกับ
กลุ่มเป้าหมาย ผา่นช่องทางส่ือสารต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้ เช่น ใน เฟซบุ๊ก 

แสวงหาความ ร่วม มือและส ร้ า ง
เครือข่ายกับฝ่ายตลาดท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

น า CRM หรือ การบริหารความสัมพนัธ์
กับลูกคา้เขา้มาเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ เช่น 
สร้างเซอร์ไพรส์ดว้ยส่งการ์ดอวยพรวนั
เกิดไปใหก้ลุ่มเป้าหมาย 

ปลูกฝังความเป็นทีมทอ้งถ่ินนิยม 

ร่วมกับแฟนคลับในด้านมาตราการ
รักษาความปลอดภยั เพราะแฟนคลบั
จะสามารถส่ือสารระหว่างแฟนคลบั
ดว้ยกนัไดง่้าย 

น า CEM หรือ การบริหารประสบการณ์
ของลูกค้า เข้ามาประยุกต์  เ ช่น  เ ชิญ
กลุ่มเป้าหมายคนส าคัญเข้ามาสัมผัส
บรรยากาศในสนามแข่งขนัจริง 

 
       2. การวเิคราะห์จากการสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษากลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย 
พบวา่ กลยทุธ์ตอ้งมีการผสมผสานระหวา่งส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ และการตลาด น ารูปแบบการส่ือสารของประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จด้านฟุตบอลอาชีพมาประยุกต์ การบริหารจัดการต้องมีศักยภาพและความโปร่งใส ให้
ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผูบ้ริหารตอ้งมีวสิยัทศัน์ดว้ย 
 

6. อภิปรายผล  
  ปัจจุบนัสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย ไดท้ าการปรับโครงสร้างเพ่ือเขา้สู่การเป็นสโมสรอาชีพอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยเฉพาะการพฒันารูปแบบการส่ือสาร ซ่ึงแต่ละสโมสรพยายามสร้างกลยุทธ์การส่ือสารของตนเอง
ข้ึนมา อยา่งไรก็ตามแมแ้ต่ละสโมสรจะมีรูปแบบการส่ือสารท่ีคลา้ยคลึงกนั ทั้งแบบ Above the Line การส่ือสาร
ทางเดียว Below the Line การส่ือสารสองทาง และการส่ือสารแบบ New Media แต่จะเห็นไดว้า่กลยทุธ์การส่ือสาร
ของแต่ละสโมสรยงัมีรูปแบบหรือโครงสร้างท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากเร่ืองของงบประมาณ และ
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งบประมาณก็มาจาก ผู ้สนับสนุน (Sponsor) พ้ืนฐานของสโมสร การบริหารการจัดการ ท าให้สโมสรท่ีมี
องค์ประกอบครบมีก าลงัซ้ือช่องทางการส่ือสารไดห้ลากหลายมิติ ขณะเดียวกันสโมสรท่ีมีขีดจ ากัดเร่ืองของ
งบประมาณคุณภาพดา้นการส่ือสารก็จะลดลงไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ozawa et al. (2004, p. 78) ท่ี
พบวา่ สโมสรท่ีไม่ประสบความส าเร็จดา้นการเงินมีแนวทางการตลาดต ่า และสอดคลอ้งกบั บรรณวฒัน์ ดว้งมัง่ 
และคณะ (2556, หนา้ 1) ท่ีพบวา่ ส่วนมากทุกสโมสรมีการจดัท าการส่ือสารการตลาดโดยใชเ้คร่ืองมือในรูปแบบ
ต่าง ๆ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองของทรัพยากรเงินในการบริหารจดัการท่ีจ ากดั ท าให้บางสโมสรท าไดแ้ค่บางส่วน
เท่านั้น นอกจากน้ีความแตกต่างในการสร้างกลยทุธ์การส่ือสาร ยงัส่งผลใหแ้ต่ละสโมสรมีวสิยัทศัน์และมีพนัธกิจ
ในการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารท่ีไม่เหมือนกนั  
 การก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารตอ้งควบคู่ไปกบัการพฒันา ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา นอกเหนือจาก
การบริหารจดัท่ีการชดัเจนแลว้ ช่ือเสียงสโมสร นกัฟุตบอลมีช่ือเสียง มาตรการรักษาความปลอดภยั  และท่ีส าคญั
คือ ทอ้งถ่ินนิยม ยงัมีอิทธิพลต่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญวทิย ์ผลชีวนิ 
และคณะ (2555, หน้า 99) ท่ีพบว่า ชยัชนะของผลการแข่งขนัในธุรกิจกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลอาชีพมีผลต่อ
ความรู้สึกดา้นเกียรติยศต่อตนเอง ชุมชนท้องถ่ิน และประเทศชาติ นักฟุตบอลอาชีพ ท่ีมีช่ือเสียงและประสบ
ความส าเร็จนั้ นสามารถแสดงออกถึงความสง่างามทางด้านอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันการท่ี ภาครัฐ ภาคเอกชน 
(สปอนเซอร์) ยงัให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ท่ามกลางกระแสความนิยม การประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง และ
ผลงานในการแข่งขนั ก็ยงัสร้างโอกาสอยา่งมากต่อแนวทางการส่ือสารเพ่ือการพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิตร สมาหิโต และคณะ (2547, หนา้ 38) ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้า่ แนวทางในการ
พฒันานกัฟตุบอลอาชีพอยา่งเป็นระบบนั้น ภาครัฐจะตอ้งเป็นศูนยก์ลางในการใหก้ารสนบัสนุนในระยะตน้ โดยมี
ภาคเอกชนเป็นเครือข่าย 
 ปัจจุบนั ส่ือ และการส่ือสาร ไดก้ลายเป็นกลยทุธ์ในการก าหนดปัจจยัเพ่ือเพ่ิมมูลค่า อยา่งไรก็ตามการ
ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารมีอยู่หลายมิติ ทั้ งมิติท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนท าทีมฟุตบอล การตลาด การส่ือสาร
โทรคมนาคม นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ แฟนคลบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเมต สุวรรณพรหม (2557, หน้า 
154) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมแฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัแรงจูงใจระหว่างสโมสรกบัผูช้มและแฟนคลบั ปัจจยัทางการตลาดและปัจจยัเร่ืองความภกัดีต่อสโมสร 
Brand Loyalty 
 ในอนาคตรูปแบบของการส่ือสารการตลาดจะเป็นไปในลกัษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
(IMC) ฉะนั้นการบูรณาการร่วมกนัของช่องทางต่าง ๆ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั และเพ่ือใหก้ารก าหนดกลยทุธ์
การส่ือสารมีประสิทธิภาพ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดต่าง ๆ จึงตอ้งน ามาผสมผสานร่วมกนักบัส่ือใหม่และส่ือ
ดั้งเดิม การวางแผนการส่ือสารในอนาคตควรมีการปรับกลยุทธ์การตลาดจาก 4P คือ Product นักฟุตบอล Price 
ราคา Place สถานท่ี Promotion สร้างกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชาสัมพนัธ์ โดยเพ่ิมอีก 4P คือ People บุคลากรมี
ความเช่ียวชาญ Process ระบบองคก์รแบบธุรกิจฟุตบอลอาชีพ Physical Evidence สัญลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และ 
Productivity การบริหารมีประสิทธิภาพ รวมเป็น 8P สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศราวธุ ดิษยวรรธนะ (2555, หนา้ 
185) ท่ีพบวา่ ปัจจยัทางการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตดัสินใจในการใหก้ารสนบัสนุนฟตุบอลไทยพรีเมียร์ลีก การ
ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การถ่ายทอดสด มีความส าคญัท่ีสุด  
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 ขณะเดียวกนัจากการเติบโตของ โซเชียลมีเดีย การน ากลยทุธ์การตลาด 4C คือ Consumer ความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย Cost รายไดโ้ดยรวมของกลุ่มเป้าหมาย Convenience ความสะดวกในการรับขอ้มูล ซ่ึงสโมสร
ส่วนใหญ่เจาะจงไปท่ี เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และ  Communication การส่ือสารตอ้งเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและมีมิติใหม่
ออกมา นอกจากน้ีการน ากลยุทธ์การตลาด 4M  คือ Man (คน) Money (เงิน) Materials (วตัถุดิบ) Management 
(การบริหารจดัการ) เขา้มาผสมผสานดว้ยยิ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมมิติใหม่ ๆ ในการส่ือสาร และผล
จากการศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์จากเอกสาร และส่ือต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงไดรู้ปแบบและขอ้สรุปกล
ยทุธก์ารส่ือสารเพื่อพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย ออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที ่1 รูปแบบกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย 

กลยุทธ์การส่ือสารเพือ่การพฒันาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย 

ส่ือดั้งเดิม 
- โทรทศัน์ 
- วทิย ุ

- หนงัสือพิมพ ์
- อ่ืน ๆ เช่น นิตยสาร 

วารสาร 

 

สถานการณ์ทั่วไป 
- งบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

- มีการส่ือสารการตลาด 
- แฟนคลบั 

- สนามแข่งขนั 

ปัจจัยการก าหนดกล
ยุทธ์การส่ือสาร 

ปัจจัย 
การพฒันา 

ส่ือใหม่ 
- เวบ็ไซต ์
- เฟซบุก๊ 
- ทวติเตอร์ 
- ยทููป 

- อ่ืน ๆ เช่น อินสตาแกรม 

การส่ือสารการตลาด 
เชิงบูรณาการ 
- การโฆษณา 

- การประชาสมัพนัธ์ 
- การสง่เสริมการขาย 

- การใช้เครือขา่ยการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

- การตลาดแบบไวรัส  
หรือ ปากต่อปาก 

- การตลาดทางตรง 
- การตลาดโดยการจดั 

กิจกรรมพิเศษ 
-การใช้ผลิตภณัฑ์เป็นสื่อ 

จุดแข็ง 
-  ช่ือเสียงสโมสร 

-  นกัฟุตบอลมีช่ือเสียง 
-  การบริหารจดัการชดัเจน 

-  มาตรการรักษา 
ความปลอดภยั 
-  ทอ้งถ่ินนิยม 

โอกาส 
- ภาครัฐให้การสนับสนุน 
- ภาคเอกชน (สปอนเซอร์) 

ให้การสนบัสนุน 
- กระแสความนิยม 

- ผลงานในการแข่งขนั 
- การประชาสัมพนัธ์ 

อยา่งทัว่ถึง 
 

กลยุทธ์การส่ือสารเพือ่การพฒันา
สโมสรฟุตบอลอาชีพ  
(พ.ศ.2561-2565) 

ระยที่ 1 ปีที่ 1 (พ.ศ.2561) 
1.วิเคราะห์การตลาดล่วงหน้า 2. อบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้าง
มูลค่าแบรนด์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความภักดีกับกลุ่มเป้าหมายเสมือนเป็นหน่ึงใน
ครอบครัว 4. เปิดให้มีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้ เช่น ใน เฟซบุก๊ 5. ปลูกฝ่ังความเป็นทีมทอ้งถ่ินนิยม 

ระยะที่ 2 ปีที่ 2-3 (พ.ศ.2562-2563) และ ปีที่ 4-5 (พ.ศ.2564-2565) 
1. การบูรณาการร่วมกนั ระหว่าง ส่ือดั้ งเดิม ส่ือใหม่ 2. วางกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น เพิ่มมิติทางการตลาดดว้ยการน ากลยทุธ์ใหม่ ๆ เขา้มาผสานทั้ง IMC 4P 4C 4M และ 8P  
3. สร้างเทรนด์นวตักรรมส่ือสารโซเชียลมีเดียให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เช่น Live สด ทางเฟซบุก๊ 
4. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัฝ่ายตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล
อาชีพ 5. ร่วมกับแฟนคลับในด้านมาตรการรักษาความปลอดภยั เพราะแฟนคลับจะสามารถ
ส่ือสารระหวา่งแฟนคลบัดว้ยกนัไดง่้าย 
 

 ระยะที่ 3 ปีที่ 1-5 (พ.ศ.2561-2565) 
1. ประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง 2. สร้างแอพพลิเคชัน่สโมสร 3. ศึกษาแผนงานการส่ือสารการตลาด
ของฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ 4. น า Customer Relationship Management (CRM) การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เขา้มาเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ เช่น สร้างเซอร์ไพรส์ดว้ยส่งการ์ดอวยพรวนัเกิด
ไปให้กลุ่มเป้าหมาย 5. น า Customer Experience Management (CEM) การบริหารประสบการณ์
ของลูกคา้เขา้มาประยกุต ์เช่น เชิญกลุ่มเป้าหมายคนส าคญัเขา้มาสัมผสับรรยากาศในสนามแข่ง
ขนัจริง 
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 ระยะที่ 1 ปีที่ 1 (พ.ศ.2561)ไดแ้ก่ 1) วิเคราะห์การตลาดล่วงหน้า 2) อบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ 3) 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างมูลค่าแบรนด์ ดว้ยการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความภกัดีกบักลุ่มเป้าหมายเสมือนเป็น
หน่ึงในครอบครัว 4) เปิดให้มีแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ เพื่อสร้างการ
รับรู้ เช่น ใน เฟซบุ๊ก และ 5) ปลูกฝังความเป็นทีมทอ้งถ่ินนิยม 

ระยะที่ 2 ปีที่ 2-3 (พ.ศ.2562-2563) และ ปีที่ 4-5 (พ.ศ.2564-2565) ได้แก่ 1) การบูรณาการร่วมกัน 
ระหวา่ง ส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ 2) วางกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เช่น เพ่ิมมิติทางการตลาดดว้ยการน ากลยทุธ์
ใหม่ๆ เข้ามาผสานทั้ ง IMC 4P 4C 4M และ 8P 3) สร้างเทรนด์นวตักรรมส่ือสารโซเชียลมีเดียให้ตรงใจ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น Live สด ทางเฟซบุ๊ก 4) แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัฝ่ายตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ และ 5) ร่วมกบัแฟนคลบัในดา้นมาตรารักษาความปลอดภยั เพราะแฟนคลบัจะ
สามารถส่ือสารระหวา่งแฟนคลบัดว้ยกนัไดง่้าย 

ระยะที่ 3 ปีที่ 1-5 (พ.ศ.2561-2565) ไดแ้ก่ 1) ประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง 2) สร้างแอพพลิเคชัน่สโมสร 3) 
ศึกษาแผนงานการส่ือสารการตลาดของฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ 4) น า Customer Relationship Management 
(CRM) คือ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เขา้มาเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ เช่น สร้างเซอร์ไพรส์ดว้ยส่งการ์ดอวยพร
วนัเกิดไปให้กลุ่มเป้าหมาย และ 5) น า Customer Experience Management (CEM) คือ การบริหารประสบการณ์
ของลูกค้าเข้ามาประยุกต์ เช่น เชิญกลุ่มเป้าหมายคนส าคัญเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในสนามแข่งขันจริง 
 อยา่งไรก็ตามการก าหนดกลยทุธ์ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนภาครัฐดว้ย เช่น การสนบัสนุนในเร่ืองภาษีกบั
เอกชนท่ีเขา้มาสนบัสนุนมากข้ึนกวา่เดิม  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการวจิยัพบวา่ หลายสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการ
สร้างรูปแบบการส่ือสารต่าง ๆ  ดงันั้นแต่ละสโมสรควรจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัอบรมหรือสัมมนา
ข้ึนมา  

(2) ผลการวิจยัพบว่า หลายสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย โดยเฉพาะสโมสรท่ีมีขีดจ ากดัในเร่ืองของ
งบประมาณ ยงัประสบปัญหาในการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีมีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นแต่ละ
สโมสรควรจะมีหน่วยงานวจิยัข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 

(3) ผลการวิจยัพบว่า การสร้างความเช่ือมัน่ของสโมสรจะก่อให้เกิดความภกัดีจากกลุ่มเป้าหมาย 
ดงันั้นสโมสรฟตุบอลอาชีพไทยควรจะมีการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง  

(4) ผลการวจิยัพบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย ถูกแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสารให้มีความหลากหลาย แต่ละสโมสรควรน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรจะมีการศึกษาวจิยัดา้นปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันา

ฟตุบอลอาชีพไทย  
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(2) ควรมีงานวจิยัเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อสโมสรฟตุบอลอาชีพไทย 
(3) ควรมีการศึกษาวิจยักลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือพฒันาอีก 12 ชนิดกีฬาอาชีพ ไดแ้ก่ กอลฟ์ จกัรยาน 

แข่งรถยนต ์สนุกเกอร์ โบวล่ิ์ง เจ็ตสกี จกัรยานยนต ์แบดมินตนั เทนนิส ตะกร้อ วอลเลยบ์อล และบาสเกตบอล  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลป

วิกกยั อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงได้ช้ีแนะทั้งดา้นแนวทาง ความคิด และการปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมด าเนินการมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.ธนชาติ จนัทร์
เวโรจน์ ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ ดร.ทรงยศ บวัเผื่อน อาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วม ท่ีสละเวลาอนัมีค่าจนกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีสมบูรณ์ ทา้ยสุด ขอกราบขอบพระคุณ 
ครอบครัวท่ีเป็นแรงใจบนัดาลใจตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมของ
วยัรุ่นไทยท่ีมีต่อซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ซีซัน่ 3 คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม 
จากละครทางโทรทศัน์ ฮอร์โมน วยัวา้วุ่น ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง การเปิดรับส่ือกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม จากละครทางโทรทศัน์ ฮอร์โมน วยัวา้วุ่น ของ
วยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นไทยอายุ 15 - 25 ปี จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลดว้ย
วิธีการใชแ้บบสอบถาม โดยท่ีผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามคือ .762 สถิติท่ีใช ้คือค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า  t-test, Anova, Regression และ Pearson’s Correlation ผลการวิจยั
พบว่า (1) ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบไม่
ต่างกัน แต่มีลกัษณะประชากรด้านอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีแตกต่างกัน (2) การเปิดรับส่ือท่ี
แตกต่างกัน ได้แก่ ช่องทางการเปิดรับชมซีร่ีส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต/Line TV  ปัจจัยด้านการได้รับความคิด
สร้างสรรค์ ปัจจยัดา้นการท่ีท่านชอบตวัละครวยัรุ่นท่ีมีรูปร่างดี บุคลิกดีปัจจยัดา้นการท่ีท่านชอบแบบอยา่งตวั
ละครท่ีแสดงเป็นคนดี ปัจจยัดา้นคือบิดา มารดา ผูป้กครอง เป็นตวัตน้แบบในการเลียนแบบมากท่ีสุด ปัจจยัดา้น
การสังเกต เป็นวิธีท่ีใชใ้นการเลียนแบบมากท่ีสุด และ ปัจจยัดา้นความนิยม/แฟชัน่ ปัจจยัดา้นความตอ้งการการ
ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนเป็นสาเหตุในท่ีนิยมใชใ้นการเลียนแบบมากท่ีสุดจริง จึงส่งผลใหมี้พฤติกรรมการเลียนแบบ
ท่ีแตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: พฤติกรรมการเลียนแบบ ซีร่ีส์ ฮอร์โมน 
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ABSTRACT 
 The research of this study was to study the relative between media exposure and the imitation behavior 
of Thai teenage in culture effect on Hormones the series season 3.The objective of this study was to find out 
teenage in culture and the imitation behavior from drama series Hormones and study the relative between media 
exposure and the imitation behavior in culture from drama series Hormones.The sample are 400 people who was 
Thai teenage 15 – 25 years.The statistics used in this study are Percentage, Frequency, Standard Division, T-Test, 
Anova, Regression and Pearson’s Correlation.The questionnaire with the Cronbach’s alpha level at .762 were 
used as an instrument to collect the data.The results of the study were as follows; (1) The demographic who had 
Ages differences in terms of age is exposed to the imitation behavior.  (2 ) The media exposure who used 
internet/Line TV, factor of creativity, the character teenage was good personality, the behavior of character to act 
in a play to be a good person modeling was parents, observation and the popular/fashion the need of acceptation 
from friends’group exposed to imitate behavior. 
 
KEYWORDS: Imitation behavior, the series, Hormones 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ส่ือมีอิทธิพลในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการใชภ้าษา ดา้นการใชส้ารเสพติด รวมถึงเหลา้บุหร่ีดา้นพฤติกรรม 

ความรุนแรง ดา้นพฤติกรรมทางเพศในช่วงวยัเรียนและดา้นค่านิยมและความเช่ือ  โดยการท่ีเด็กและวยัรุ่นมีความ
เช่ือและทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง และอาจส่งผลท าให้มีพฤติกรรมเส่ียงเพ่ิมข้ึน (Anderson. 2004; Escobar-Chaves et 
al, 2005; ยพุา พูนค า, ประกายดาว พรหมประพฒัน์, กอบกุล ไพศาลเลวชัพงษ ์และ รณภูมิ สามคัคีคารมย ์, 2553) 
ปัจจุบนัปัญหาของวยัรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซบัซอ้นมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งดา้น
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับวยัรุ่นเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความ
เปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ จากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผูใ้หญ่ ไปสู่โลกภายนอกท่ีตอ้งเรียนรู้
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเองและพร้อมจะรับส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาในชีวิตอยา่งง่ายดาย ช่วงชีวิตวยัรุ่นจึงเป็น
ช่วงของการลองผิดลองถูกและมีโอกาส ตดัสินใจผิดพลาดไดง่้ายหากขาดการช้ีน าในทางท่ีถูกท่ีควร หรือขาดหลกั
ยดึเหน่ียวทางใจท่ีมัน่คงเพียงพอท าใหว้ยัรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ปัญหา
การท าแทง้ ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพยติ์ด เป็นตน้ (สุนิสา ประวิชยั, 2545 : ออนไลน์) 
จากปัญหาตา่งๆ ของวยัรุ่น ในปัจจุบนั นอกจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคมเมือง ครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั
ของวยัรุ่น และการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพของวยัรุ่นแลว้ ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัคือส่ือท่ีปัจจุบนัมกัน าเสนอ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีวยัรุ่นอาจน ามาปฏิบติัตามได ้เช่น การตบตีในละคร การใชค้วามรุนแรง การด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี 
การแต่งกาย ซ่ึงการเลียนแบบพฤติกรรมเหล่าน้ี เน่ืองมาจากการช่ืนชอบดารานกัแสดง ช่ืนชอบตวัละครนั้น ๆ  จึง
อยากท่ีจะเลียนแบบเพราะเพียงคิดวา่ท าแลว้จะเท่ จะดูดีเหมือนในละคร 

ฮอร์โมนส์ วยัวา้วุน่ เป็นรายการโทรทศัน์ประเภทละครชุด ผลิตโดยจีทีเอชและนาดาวบางกอก คิดเร่ือง
และเขียนบทโดยทรงยศ สุขมากอนนัต ์ออกอากาศผา่นทางช่องโทรทศัน์ผา่นระบบดาวเทียมและสถานีโทรทศัน์
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ในระบบดิจิทลัในเครือจีเอม็เอม็แกรมม่ี ซ่ึงใชเ้วลาเตรียมตวัท างานนานร่วมปี มีเน้ือเร่ืองท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผูก้  ากบัช่วงเวลาท่ีก าลงัศึกษาชั้นมธัยมตน้และปลายท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 
และโรงเรียนเซนตค์าเบรียลตามล าดบั นอกจากนั้นมีการสัมภาษณ์นกัแสดงเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการเขียน
บท และการพฒันาบทบาทของตวัละครแต่ละตวัละคร เพื่อพฒันาเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับนักเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนาดาวบางกอกในแต่ละแง่มุม ละครเร่ืองน้ีสร้างปรากฏการณ์ส าคญัคือเป็น
ละครท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่นไทย ซ่ึงปกติไม่ใช่กลุ่มคนท่ีนิยมดูละครโทรทศัน์ไทย ท าให้ละครเร่ืองน้ีไดรั้บความ
นิยมกลายเป็นกระแสอยา่งรวดเร็ว ปัญหาท่ีพบเห็น เน่ืองจากส่ือโทรทศัน์น าเสนอรูปแบบท่ีเส่ียงกบัการท่ีเด็กและ
เยาวชนอาจ น าพฤติกรรมนั้นมาเลียนแบบได ้คือ โทรทศัน์มีเน้ือหาท่ีรุนแรง ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
หลกั คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมกา้วร้าว การผอ่นคลายความกา้วร้าว ความรู้สึกชินชาต่อความ กา้วร้าว ความ
กลวัความก้าวร้าวรุนแรง นอกจากน้ียงัพบพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแต่งตวั การพูดจา แสดงการข่มขู่
คุกคาม และแสดงผลลพัธ์จากการท าร้าย เม่ือเด็กและเยาวชนไดรั้บสาร เหล่าน้ี โดยปราศจากผูใ้ห้การช้ีแนะท่ี
ถูกตอ้ง อาจเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การเลียนแบบ ความ หวาดระแวงจนไม่ไวใ้จใครและเกิดความชินชาต่อ
ความรุนแรงข้ึนไดใ้นท่ีสุด (ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด, 2551) ส่งผลให้วยัรุ่นไทยเกิดความนิยมและเลียนแบบ ไม่วา่
จะเป็นแฟชัน่เส้ือผา้ การแต่งกาย สินคา้ ทรงผม การท่องเท่ียว วถีิชีวติ ท่ีวยัรุ่นใหค้วามสนใจศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เม่ือ
เป็นเช่นน้ีพฤติกรรมการเลียนแบบเหล่าน้ี สร้างกระแสใหเ้กิดการรังเกียจและความอิจฉาริษยา อนัมีปมเหตุมาจาก
ละครโทรทศัน์ เน่ืองเพราะหากวยัรุ่นท่ีเพ่ือนคนไหนชอบดาราฝ่ายตรงขา้มท่ีเป็นอริหรือบทบาทก าหนดใหไ้ม่ลง
รอยกนั ก็จะถูกมองวา่เชยหรือไม่เขา้ท่า หรือวยัรุ่นบางคนถึงขั้นตั้งขอ้รังเกียจพฤติกรรมของเพ่ือนตนเองท่ีนิสัย
คลา้ยกบับทบาทท่ีน าเสนอภายในละครโทรทศัน์ของฮอร์โมนส์ วยัวา้วุน่ เป็นตน้  จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วง อยา่
มองวา่เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยหรือคิดมากไปเอง เพราะเหตุการณ์ใหญ่โตท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ก็ลว้นแลว้แต่ลุกลาม
มาจากชนวน เลก็ ๆ ทั้งส้ิน  

ด้วยกระแสท่ีได้รับความนิยม จากซีซั่น 1 ท่ีสร้างในปี 2556 (อ้างอิงhttps://tv.line.me/v/668661_ 
hormones-3-the-final-season-ep14-ตอนพิเศษ-1-6) ไดรั้บความนิยมและกระแสวพิากษว์จิารณ์ทั้งในดา้นบวกและ
ดา้นลบ อีกทั้งยงัมีความคิดเห็นต่าง ๆ จากช่องทางโซเชียลมีเดียจากผูช้มว่าตอ้งการให้มีภาคต่อ และมีการสร้าง
ฮอร์โมนวยัวา้วุ่นซีซั่น 2 ในปี 2557 (อา้งสืบคน้ https://tv.line.me/v/668661_hormones-3-the-final-season-ep14-
ตอนพิเศษ-1-6) เร่ืองราวเขม้ขน้ข้ึน พร้อมกบัเพ่ิมตวัละครใหม่เขา้มาเพ่ือสร้างสีสนัให้กบัเร่ืองราววยัวุน่  วยัวา้วุน่
อย่างต่อเน่ือง และในซีซั่น 3 ท่ีสร้างในปี 2558 (อา้งสืบคน้ https://tv.line.me/v/668661_hormones-3-the-final-
season-ep14-ตอนพิเศษ-1-6) ซ่ึงเป็นซีซัน่สุดทา้ย และเป็นบทสรุปของเร่ืองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ก ากบัการแสดงโดย 
เกรียงไกร วชิรธรรมพร และทีมเขียนบท ในแต่ละซีซัน่จะมีช่วงระยะห่างเป็นเวลา 1 ปี 

ในการศึกษาเร่ืองการเปิดรับส่ือจะมีความสมัพนัธ์ และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของลกัษณะ
ประชากรของวยัรุ่นไทยอย่างไรบา้ง ทั้ งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการประยุกต์ส าหรับการ
รณรงคเ์พื่อการส่ือสาร ให้มีการรณรงคเ์ร่ืองการส่ือสารภายในครอบครัว เน่ืองจากปัจจุบนัความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัวลดลง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความกลมเกลียว เน่ืองจากเด็กวยัรุ่นบางคร้ังตอ้งการค าแนะน าจากพอ่และแม่ 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม จากละครทางโทรทศัน์  ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ของวยัรุ่น
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม จากละครทาง
โทรทศัน์ ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องและกรอบแนวคิด 
กระบวนการเลียนแบบเป็นการแสดงใหท้ราบวา่พฤติกรรมการเลียนแบบนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ประกอบ

ไปดว้ย เง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งทางจิตวิทยาและทางสังคม Bandura and Walters (อา้งถึงใน จรรยา  สุวรรณทัต, 2547, 
หน้า 126) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้ โดยการเลียนแบบว่าเกิดจากการกระท าท่ีเป็นตวัแบบ หรือโดยสังเกตการณ์
กระท าของผูอ่ื้นบ่อย ๆ ซ ้ า ๆ จนท าให้เกิดความคิดท่ีว่าควรแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไร กระบวนการน้ี
ประกอบดว้ย กระบวนการใส่ใจ กระบวนการทรงจ า กระบวนการแสดงพฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 

จตุรพร ล้ิมมัน่จริง (2546, หน้า 72-73) กล่าวว่า วยัรุ่นผูช้ายท่ีอายุน้อย ยงัคงวางมาด องอาจอย่างไม่
จ าเป็น และมีความเส่ียงท่ีจะใชเ้หตุผลมากกว่าวยัรุ่นผูห้ญิงหรือผูใ้หญ่ โดยเฉพาะในเร่ืองของการเสียชีวิตท่ีเกิด
จากความรุนแรง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตายจากความรุนแรง ไดแ้ก่ 
 1. ตวัของวยัรุ่น รูปร่างท่ีแข็งแรงก าย  าล ่าสันของวยัรุ่นชาย และการเปล่ียนแปลงในร่างกายของวยัรุ่น มี
ผลต่อการตายท่ีเกิดจากความรุนแรงได ้เช่น ระดบัฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมากเกินไป จึงมีแนวโน้มท่ีท าให้
วยัรุ่นชายท่ีอายุน้อย กระท าหรือชอบเส่ียงอนัตรายมากกว่าวยัรุ่นชายท่ีมีระดับฮอร์โมนน้ีต ่ากว่า หรือการด่ืม
แอลกอฮอลจ์นขาดสติ หรือการพวกพอ้งโดยไม่มีเหตุผล เป็นตน้ 
 2. ค่านิยมทางสังคม (หรืออุดมคติทางวฒันธรรม) เป็นรากฐานส าคญัของปัญหาท่ีเกิดจากการตายด้วย
ความรุนแรง เพราะปัจจุบนั สังคมมีส่วนสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกบั “ความเป็นลูกผูช้าย” ในทางท่ีดี ไดแ้ก่ 
ความกลา้หาญ อิสรภาพในการแข่งขนั เป็นตน้ จนไปสู่ลกัษณะของความ  เป็นลูกผูช้ายท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ความบา้
ระห ่า ใจด า และแขง็กระดา้ง ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง ความตอ้งการเป็นแบบอยา่ง (Modeling) ท่ีตนใฝ่ฝัน ทางดา้น
การมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ และการไดช้ยัชนะ ตลอดจนค าสัง่สอนหรืออบรมใหว้ยัรุ่นชายไม่มีความสุภาพ อ่อนโยน
หรือมีลกัษณะเหมือนผูห้ญิงความคิดหรือการกระท าเหล่าน้ี สร้างความสับสนให้กบัวยัรุ่นชาย จนน าไปสู่ความ
รุนแรงตามมา เช่น เดือนตุลาคม 2542 จากละครท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์เร่ือง “ต๋ีใหญ่”  ท าใหว้ยัรุ่นชายไทยบาง
คน ก่อคดีอาชญากรรมเลียนแบบพระเอกเหมือนในเร่ือง เพื่อท าตวัเป็นวีรบุรุษ หรือแกไ้ขปัญหาท่ีตวัเองประสบ
พบเจอในขณะนั้น เป็นตน้ 

3. ครอบครัวของวยัรุ่น เป็นครอบครัวท่ีมีปัญหา โดยเฉพาะการหยา่ร้างของพอ่และแม่ หรือการเล้ียงดูท่ี
ผิด ส่งผลต่อการตายจากความรุนแรง เช่น วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีอิทธิพลมากในทอ้งถ่ิน หรือ “ลูกเจา้พ่อ” 
มกัก่อคดีการท าร้ายผูอ่ื้นอยู่บ่อย ๆ และถูกแก้แคน้กลบั เป็นตน้ พฤติกรรมการเลียนแบบชัดเจนในวยัรุ่น ท่ี
ตอบสนองต่อแรงกดดนัต่าง ๆ ได้แก่ บทบาท  เพศชายตามประเพณี พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งของลูกผูช้าย การท่ี
สามารถปรับตวัได้ดี หรือการสร้างปัญหาการตายจากความรุนแรง จึงปรับเปล่ียนตามพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการ
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วิวฒันาการดา้นชีววิทยาของวยัรุ่น และองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ ครอบครัว ทศันคติ และค่านิยม หาก
วยัรุ่นไดรั้บส่ือท่ีเหมาะสมดีงาม ก็มีส่วนท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมไปในทางท่ีดีไดด้ว้ย 

ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ท าการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมของ วยัรุ่นไทยจาก
ส่ือบนัเทิงเกาหลี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา การเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ทศันคติต่อวฒันธรรมเกาหลีและ
พฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลีของวยั รุ่นไทย รวมทั้ งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมกบัการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี และทศันคติต่อวฒันธรรมเกาหลี กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-25 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเคยบริโภคส่ือบนัเทิงเกาหลี 
ช่ืนชอบและติดตามชมภาพยนตร์ ละคร และเพลงเกาหลี โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน คือการวจิยัเชิงคุณภาพ 
โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม เกาหลี จ านวน 8 คน และการวิจยั
เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียรสนั โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล 
ผลการวิจยัพบวา่ วยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ เปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ในระดบัปานกลาง โดยมีการเปิดรับเพลงเกาหลี
มากท่ีสุด ซ่ึงเปิดรับทุกวนั เป็นเวลามากกวา่ 2 ชัว่โมง/วนั ซ่ึงเหตุผลส าคญัท่ีสุดในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี คือ 
ช่ืนชอบนักร้องและนักแสดงเกาหลี รวมทั้ งมีทัศนคติเป็นกลางต่อวฒันธรรมเกาหลี วยัรุ่นไทย ส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลี ในระดบัต ่า โดยมีพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกาย
ตามแฟชัน่เกาหลีในระดบัปานกลาง ซ่ึงนกัร้องและนกัแสดงเกาหลีนั้นมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
รวมทั้งการยอมรับในเร่ืองของการท าศลัยกรรม ว่าไม่ใช่เร่ืองเสียหายและอยากท่ีจะเลียนแบบ นอกจากน้ีละคร
และภาพยนตร์ก็มีผลท าใหว้ยัรุ่นไทยอยากท่ีจะรับประทานอาหาร เกาหลีและอยากไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ผล
การทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบวา่ 1. การเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมจากส่ือ
บันเทิงเกาหลีของวยัรุ่นไทย มีความสัมพนัธ์กัน 2. ทัศนคติต่อวฒันธรรมเกาหลีกับพฤติกรรมการ เลียนแบบ
วฒันธรรมจากส่ือบนัเทิง เกาหลีของวยัรุ่นไทย มีความสมัพนัธ์กนั 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรมการเลียนแบบ
วฒันธรรมของวยัรุ่นไทยท่ีมีต่อซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ซีซัน่ 3” น้ีเป็นการวิจยัแบบผสมทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ (Mixed Method) โดยเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากการใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบ
วดัคร้ังเดียว (One Shot Study) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 แบ่งออกเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยสุ่มตัวอย่างจากวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ี
ท าการศึกษาคือ ประชากรทั้งชาย และ หญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งส้ิน 
5,686,837 คน (เป็นจ านวนประชากรอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป) โดยอาศยัอยูใ่น 50 เขตของกรุงเทพมหานคร (ส านกั
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559) 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือประชากรทั้งชายและหญิงทีมีอายรุะหวา่ง 15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตของ
กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติของผูต้อบแบบสอบถาม จะตอ้งเคยดูละครท่ีศึกษาอย่างน้อย 1 ตอน โดยในการ
ก าหนดตวัอย่างเพ่ือท าการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัสูตรของ เทโร ยามาเน่ จากจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

- วฒันธรรมยอ่ยวยัรุ่น 

- การใชค้  าเฉพาะกลุ่ม 

- การรวมกลุ่มโดยเจตนาและไม่
เจตนา 

ผู้ชมท่ีเป็นวัยรุ่นไทยในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม 

วิเคราะห์เน้ือหา 
ละครโทรทัศน์ ประเภทละครชุด 

ซีร่ีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซ่ัน 3  

จ านวน 13 ตอน 

 

- แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 

- เปิดรับ สนใจ รับรู้ตีความหมาย จดจ า 

- วดัจากเวลาท่ีใชส่ื้อและวดัจากความถ่ีแยก
ตามประเภทเน้ือหารายการ 

พฤติกรรมการเลียนแบบ 
ซีร่ีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น 

ซีซ่ัน 3 

- แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
โมเดล P E B 

- แนวคิดเก่ียวกบัการเลียนแบบ 

ภายนอกและภายใน 
ตวัแบบ (Model) 

- แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุ่น 

แนวคิดทฤษฎีทางการละครและ
โทรทัศน์ 

- โครงเร่ือง (Plot) 

- ตวัละคร (Character) 

- ความคิด (Thought) 

- ภาษา (Diction) 

- เสียง (Sound) 

- ภาพ (Spectacle) 
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ทั้งหมด 5,686,837 คน โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือนยอมรับไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 5% หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรประกอบดว้ย เพศชายและหญิง อายุ 15-25 ปี 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายถึงระดบัมหาวิทยาลยั รายได ้0-5,000 บาท สถานภาพโสด และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือ ปริมาณ/ความถ่ีการเปิดรับส่ือ 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเลียนแบบ วดัในแง่ ความรุนแรงท่ีอยูใ่นส่ือ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการ
เปิดรับส่ือ ตวัตน้แบบในการเลียนแบบ วธีิท่ีใชใ้นการเลียนแบบ และสาเหตุท่ีนิยมใชใ้นการเลียนแบบ 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เชิงคุณภาพ 
ออกแบบโดยใชก้รอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ  
เชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม มีลกัษณะแบบชนิดปลายเปิด โดยเขียนตอบแบบสั้น และแบบ

ปลายปิด โดยใหเ้ลือกเพียงหน่ึงค าตอบ แบบใหเ้ลือกตอบไดห้ลายค าตอบ และแบบใหเ้รียงล าดบัตามการประมาณ
ค่าน าผลจากตวัแปรท่ีพบในการวิเคราะห์ท่ีเน้ือหาเชิงคุณภาพมาเขียนแบบสอบถาม แลว้น าไปท าการทดสอบ 
(pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ตวัอยา่ง เพ่ือวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability analysis) ไดค้่า Cronbach’s 
alpha coefficient = 0.724 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เชิงคุณภาพ 
ท าการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพในหัวข้อ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับ

พฤติกรรม การเลียนแบบวฒันธรรมของวยัรุ่นไทยท่ีมีต่อซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ซีซัน่ 3” โดยการออกแบบโดยใช้
กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ  

เชิงปริมาณ 
การศึกษาในหัวข้อ “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรม การเลียนแบบ

วฒันธรรมของวยัรุ่นไทยท่ีมีต่อซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ซีซัน่ 3” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คนในกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 โดยวิธีให้กลุ่มตวัอยา่ง
กรอกขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตวัเอง  
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 เชิงคุณภาพ 

ท าการวิเคราะห์เน้ือหาในหัวขอ้ “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรม การ
เลียนแบบวฒันธรรมของวยัรุ่นไทยท่ีมีต่อซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ซีซัน่ 3” จ านวน 13 ตอน โดยการออกแบบโดย
ใชก้รอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพทีละตอน 
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เชิงปริมาณ 
 หลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูศึ้กษาจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมด มาท าการวเิคราะห์
เพ่ือหาค่าทางสถิติ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ  เพ่ือค านวณค่าสถิติ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา แลว้น าผลการค านวณทางสถิติท่ีไดม้าเขียนวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาต่อไป 
ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติ ดังน้ี 1. สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test, Anova, Regression และ Pearson’s Correlation
  

5. สรุปผลการวจัิย  
 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ จากการศึกษา พบวา่ทางดา้นโครงเร่ือง การกระท าของตวัละครแต่ละ
ตวั มีเหตุผล มีท่ีมาท่ีไปตามความเป็นจริง และมีเหตุผลของการ กระท าทางดา้นตวัละครพบว่ามีตวัละครเอก
ทั้งหมด 14 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชายจ านวน 7 คน เพศหญิงจ านวน 7 คน ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 4 , 5 
และ 6 อาศยัอยู่กบัครอบครัว ทางดา้นความคิด พบว่ามีท่ีมาท่ีไป สมเหตุสมผลตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ของ
นกัเรียนในวยัน้ี ทางดา้นภาษา พบวา่มีการ ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และระดบัตวัละคร ภาษาท่ีตวั
ละครใชต้่อกนัตามความเป็นจริง มีค าหยาบคาย ความรุนแรงทางภาษา และมีการใชภ้าษาต่างประเทศเหมาะกบั
บุคคลและสถานการณ์ ทางดา้นเสียง เสียงท่ีนกัแสดงพูดมีความชดัเจน เพลงและดนตรี เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ใชเ้พลงท่ีบอกความรู้สึกถึงเหตุการณ์ สะทอ้นอารมณ์ออกมาไดดี้ เสียงประกอบเร่ืองสมจริง ไม่ดงัจนกลบเสียงพดู
ของตวัละคร ส่วนเสียงไม่ธรรมชาติ ใส่เขา้เพ่ือสร้างบรรยากาศและความสมจริง และไม่ขดัต่อบรรยากาศ เช่น
ตอนท่ีท าใหค้นดูรู้สึกตกใจหรือต่ืนเตน้ไปกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ และทางดา้นภาพ ภาพ ฉาก ไดแ้ก่ ยคุสมยั ภูมิทศัน์ 
มุมกลอ้ง ยคุสมยัปัจจุบนั มุมกลอ้งถูกจดัวางตามหลกัการวาง องคป์ระกอบของภาพ มีฉากท่ียิ่งใหญ่ สวยงามของ
ภายในโรงเรียน ท าให้ดูกวา้งขวาง ภาพท่ีสวยงามสร้างความดึงดูดและโทนสีสบายตา เคร่ืองแต่งกาย เหมาะสม
ตามความเป็นจริง ตามสถานภาพของตวัละคร ออกแบบการแต่งกายไดดี้ การแต่งหนา้ แต่งหนา้ออกมาดูมีความ
เป็นธรรมชาติ เหมาะสมตามวยัและสถานการณ์ มีความสมจริง เคร่ืองประกอบฉาก ใชอุ้ปกรณ์จริง เหมาะสมตาม
สถานการณ์ และสมจริง การแสดงของนกัแสดง นกัแสดงหลกัแสดงไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ เหมาะสมตามวยัและ
บทบาทท่ีไดรั้บ 
 ผลการวเิคราะห์วจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ 

1) วตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม จากละครทางโทรทศัน์ 
ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการวจิยัคือ ลกัษณะประชากรของวยัรุ่น
ไทยกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมจากละครทางโทรทศัน์ มีความสมัพนัธ์กนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศ
หญิง ซ่ึงมีอายอุยูท่ี่ 15-25 ปี โดยอยูใ่นช่วงการศึกษาระดบัมธัยมปลายถึงระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีรายไดต้่อเดือน
อยูท่ี่ 0-5,000 บาท อาศยัอยูใ่นบริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ดา้นช่องทางการเปิด
รับชมซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุ่น ซีซั่น 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเปิดรับชมซีร่ีส์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต/Line TV มาก
ท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 81.5 ดา้นความถ่ีในการเปิดรับชมซีร่ีส์ฮอร์โมน วยัวา้วุน่   ซีซัน่ 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความถ่ีในการเปิดรับชมซีร่ีส์ 1-2 วนัต่อสัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 77.0 ดา้นระยะเวลาในการเปิดรับชมซีร่ีส์ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับชมซีร่ีส์ มากกวา่ 30-1 ชัว่โมง โดยคิดเป็นร้อยละ 51.2 ดา้นความตอ้งการในการเปิดรับชมซี
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ร่ีส์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเปิดรับชมดว้ยตวัเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 74.3 ดา้นลกัษณะในการเปิดรับชมซีร่ีส์
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตั้งใจชมมาก เร่ืองเดียวจนจบ โดยคิดเป็นร้อยละ 34.0 ดา้นการพดูคุยถึงเร่ืองราวซีร่ีส์ ขณะเปิด
รับชมหรือเวลาอ่ืน ๆ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง นานคร้ัง ๆ จะพูดคุยถึงเร่ืองราวของซีร่ีส์ โดยคิดเป็นร้อยละ 40.8 ดา้น
เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการท่ีเปิดรับชมซีร่ีส์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับชมเพ่ือความบนัเทิงสนุกสนาน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 57.5 และดา้นส่ิงท่ีไดรั้บจากการเปิดรับชมซีร่ีส์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดข้อ้คิดจากละครโดยคิดเป็นร้อยละ 
57.5 
 2) วตัถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรมการ
เลียนแบบวฒันธรรม จากละครทางโทรทศัน์  ฮอร์โมน วยัวา้วุ่น ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
สมมติฐานการวิจยัคือการเปิดรับส่ือกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมของวยัรุ่นไทย มีความสัมพนัธ์กัน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่พฤติกรรมเลียนแบบทางดา้นการแสดงความสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูท่ี้อ่อนแอกวา่เป็นเร่ือง
ท่ีไม่เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 โดยภาพรวมผูท่ี้ตอบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมเลียนแบบ มีความถ่ีใน
ระดบัสูง นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่พฤติกรรมเลียนแบบทางดา้นการท่ีเห็นตวัละครในซีร่ีส์เท่ียวกลางคืน ท าให้
กลุ่มตวัอยา่งอยากจะท าตามโดยมีค่าเฉล่ีย 2.58 และกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่พฤติกรรมเลียนแบบทางดา้นเห็นการใชย้า
เสพติดในซีร่ีส์ ท าให้กลุ่มตวัอย่างอยากจะตาม โดยมีค่าเฉล่ีย 2.31 โดยภาพรวมผูท่ี้ตอบแบบสอบถามด้าน
พฤติกรรมเลียนแบบ มีความถ่ีในระดบัต ่า อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งคิดว่าพฤติกรรมการเลียนแบบทางดา้นการท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความกลา้แสดงออกเป็นตวัของตวัเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 71.0 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความมัน่ใจใน
ตวัเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 74.0 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความคิดสร้างสรรค ์โดยคิดเป็นร้อยละ 79.8 ดา้นการท่ี
กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพและมารยาทท่ีเหมาะสม โดยคิดเป็นร้อยละ 70.5 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอยา่งชอบตวัละครท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 62.3 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอยา่งชอบเร่ืองความรักของตวัละครในซีร่ีส์ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 57.0 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอย่างชอบค าพูดบางประโยคของตวัละครในซีร่ีส์ โดยคิดเป็นร้อยละ 
71.8 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอยา่งชอบตวัละครท่ีมีรูปร่างดี บุคลิกดี โดยคิดเป็นร้อยละ 80.0 ดา้นการท่ีกลุ่มตวัอยา่งชอบ
ท าตามตวัอยา่งตวัละครท่ีแสดงเป็นคนดี โดยคิดเป็นร้อยละ 55.8 และดา้นการท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งประพฤติปฏิบติั 
วางตวัในสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยคิดเป็นร้อยละ 78.0 และกลุ่มตวัอย่างคิดว่าพฤติกรรมการเลียนแบบ 
ทางดา้นใครเป็นบุคคลตน้แบบในการเลียนแบบ คือบิดา มารดา ผูป้กครอง โดยคิดเป็นร้อยละ 52.5 ดา้นวธีิท่ีใชใ้น
การเลียนแบบคือ การสังเกต โดยคิดเป็นร้อยละ 66.8 และดา้นสาเหตุท่ีใชใ้นการเลียนแบบ คือ ความอยากรู้อยาก
ลอง โดยคิดเป็นร้อยละ 65.0 
 

6. อภิปรายผล 
 1) วตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรม จากละครทางโทรทศัน์ 
ฮอร์โมน วยัวา้วุน่ ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการวจิยัคือ ลกัษณะประชากรของวยัรุ่น
ไทยกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมจากละครทางโทรทศัน์ มีความสัมพนัธ์กนั จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนันั้น จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงในปัจจยั
ทางดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ก็ส่งผลท าใหพ้ฤติกรรมการเลียนแบบแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มอาย ุ15-25 
ปี จดัเป็นวยัรุ่นตอนกลางและวยัรุ่นตอนปลาย มีช่วงอาย ุ15-17 ปี และ 17-25 ปี เด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทางร่างกาย
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เตม็ท่ี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมปลาย จนถึงวยัเร่ิมท างาน ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีมีการเปิดรับส่ือมาก 
จึงเกิดการเลียนแบบไดง่้าย มีอิสระในการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศรีเรือน แกว้กงัวาน (2546) ในเร่ืองทฤษฎี
แนวคิดเก่ียวกบัวยัรุ่นตอนกลางและตอนปลายกล่าววา่ เป็นช่วงอายท่ีุเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม อารมณ์ 
จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ เด็กก าลงัเรียนเลียนแบบและทดลองบทบาท เพ่ือจะเป็นผูใ้หญ่ในแง่ต่างๆ เช่น อารมณ์ 
สงัคม จิตใจ ความใฝ่ฝัน ปรารถนา ฯลฯ ความเปล่ียนแปลงและความเป็นไปต่างๆ ในขณะน้ี ลว้นเป็นรากฐานของ
ความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวติ อาชีพ ลกัษณะของเพื่อน ลกัษณะของคู่ครอง ฯลฯ 
 2) วตัถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรมการ
เลียนแบบวฒันธรรม จากละครทางโทรทศัน์ ฮอร์โมน วยัวา้วุ่น ของวยัรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
สมมติฐานการวจิยัคือการเปิดรับส่ือกบัพฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมของวยัรุ่นไทย มีความสมัพนัธ์กนั จาก
ผลการวิจยัพบวา่ การเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงในปัจจยั
ทางดา้นช่องทางท่ีใชใ้นการเปิดรับชมซีร่ีส์ทางอินเตอร์เน็ต/Line TV ส่งผลถึงพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิตติกานต์ หลกัอาริยะ (2552) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบนักร้องเกาหลีของ
วยัรุ่นไทย พบว่าอินเตอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อวยัรุ่นไทย ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบนักร้องเกาหลี ซ่ึง
สอดคล้องกับ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบ
วฒันธรรมของวยัรุ่นไทยจากส่ือบันเทิงเกาหลี พบว่าวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่กับการเปิดรับส่ือบันเทิงเกาหลีมี
ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Burke (1991) กล่าววา่ การเลียนแบบการแต่งกายของวยัรุ่น ทั้งการเลียนแบบ
บุคคลท่ีตนช่ืนชอบและกลุ่มเพ่ือน เพ่ือแสดงถึงส่ิงท่ีตนมุ่งหวงัให้กบับุคคลทัว่ไปรับรู้ ในการเป็นสมาชิกจาก
รูปแบบการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เหมือนกนั และการเรียนรู้ดว้ยการสังเกตและเลียนแบบ เป็นการเช่ือมโยง
พฤติกรรมเก่าของตนเขา้กบัพฤติกรรมใหม่ ท่ีเปล่ียนแปลงไปเพราะแบบอยา่ง (Modeling) ท่ีตนสังเกตเห็น โดย
เน้นพฤติกรรมของตวัตน้แบบในเชิงสัญลกัษณ์ (ความหมาย) มากกว่าการเลียนแบบจากภายนอกเท่านั้น และ 
Bandura (1997) วา่การท่ีบุคคลจะเลียนแบบ ถา้ตวัแบบกบัผูเ้ลียนแบบมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมาก โอกาสท่ีผู ้
เลียนแบบจะเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบจะมีมาก เช่น ลูกท่ีใกลชิ้ดพอ่แม่ จะเลียนแบบพฤติกรรมของพอ่แม่
ไดม้าก หรือเด็กวยัรุ่นในกลุ่มเดียวกนั มกัจะเลียนแบบการแต่งการซ่ึงกนัและกนั ภายในกลุ่มมากกวา่ต่างกลุ่ม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) การศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลียนแบบ จากการเปิดรับ
ส่ือ และผลออกมาไปในทางด้านท่ีดี สามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปช่วยในการหาแนวทางป้องกัน ไม่ให้วยัรุ่นรับ
วฒันธรรมท่ีเป็นอนัตรายมากเกินไป จนสูญเสียศีลธรรมอนัดีของเยาวชนและสงัคมโดยภาพรวม 

(2) ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี ช่วยให้ฝ่ายท่ีดูแลในเร่ืองของวยัรุ่นและวฒันธรรม รู้เท่าทัน
กระแสท่ีเกิดข้ึนจากละครโทรทศัน์ สามารถควบคุมกระแสดงักล่าวใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
รับมือกบัรูปแบบการน าเสนอจากละครโทรทศัน์ท่ีอาจจะเขา้มาเผยแพร่ผา่นส่ือต่าง ๆ ในอนาคต  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การศึกษาเร่ืองของการเปิดรับส่ือ นอกจากเร่ืองของพฤติกรรมการเลียนแบบ สามารถศึกษาเร่ือง

ทศันคติเพื่อเติม ในซีร่ีส์เร่ืองอ่ืน ๆ ได ้ 
(2) การวิจยัคร้ังต่อไปหรือการน าผลวิจยัไปต่อยอด ควรมีการศึกษาเน้ือหาของซีร่ีส์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม

และเลือกซีร่ีส์ท่ีเพ่ิงจบไปไม่นาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ตามท่ีตอ้งการศึกษา 
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ทางส่ือสังคมออนไลน์ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการศึกษาโดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth 
Interview) จากผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีท าธุรกิจผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีท าการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารเสริมลด
น ้ าหนกัผา่นส่ือออนไลน์ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ คือ มีผูติ้ดตาม Facebook / Fanpage ท่ีจ  าหน่าย
อาหารเสริมลดน ้ าหนักไม่ต ่ากว่า 30,000 คน และมีความเต็มใจให้ขอ้มูล จ านวน 10 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเปิดด าเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษทัท่ีมีการจดัตั้งและจดทะเบียนพาณิชยแ์บบถูกตอ้ง
ตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมลดน ้ าหนกัผ่านส่ือออนไลน์ ตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายระยะสั้น โดยการสร้างยอดจ าหน่ายให้ไดสู้ง
ท่ีสุด ส่ิงท่ีส าคัญท่ีช่วยให้ธุรกิจด าเนินอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวข้ึน คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี
คุณสมบัติ และรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคกลุ่มต่าง ๆ ได้ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดหลกั ๆ ท่ีเจา้ของธุรกิจตอ้งให้ความส าคญั มี 4 ปัจจยั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยในสภาวะการท่ีการตลาดออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง ส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคญั คือ การควบคุมตน้ทุน และการลงทุนให้นอ้ยท่ีสุด และในส่วนของปัญหาและ
อุปสรรคในการท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสังคมออนไลน์ของผูป้ระกอบการในปัจจุบนัท่ีพบ คือ การ
ลงโฆษณาในส่ือออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันากลยทุธ์การท าธุรกิจอาหาร
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เสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสังคมออนไลน์ ผูป้ระกอบการ SME ในปัจจุบนั คือ ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาและผลกัดนัผูป้ระกอบการ SME ตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญั และส่งเสริมในดา้นของการสร้างความรู้ใน
เร่ืองของการท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ และการให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือออนไลน์ 
 
ค าส าคญั : การพฒันากลยทุธ์, แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกั, ส่ือสงัคมออนไลน์, ผูป้ระกอบ       
   ธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) 

 
ABSTRACT 
 This independent study aimed to study current business plans for selling weight-loss supplements via 
social media and the needs to develop the business plan as well as problems and obstacles of running a weight-
loss supplement business through social media for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Bangkok. 
This qualitative research collected data by performing in-depth interviews with entrepreneurs having a weight-
loss supplement business in Bangkok, running such business successfully on social media, meaning that they 
have not less than 30,000 followers on their Facebook fanpage selling weight-loss supplements, and 10 persons 
out of the total followers were willing to provide data indings suggested that entrepreneurs would have to 
establish their business as a legal company by performing a commercial registration as stated in laws in order to 
create the credible product image, and those entrepreneurs would concentrate on a short-term goal when 
running the weight-loss supplement business via social media by increasing the highest sales volume. In 
addition, it was found that what keeps such business operates sustainably in the longer term was product 
development to include features and characteristics that satisfy a variety of customer demands, the 
entrepreneurs would have to pay attention to all of four marketing mix factors, including product, price, place 
and promotion. Under the current situation that online marketing is highly competitive, the entrepreneurs would 
focus on cost control and minimizing investments. And in that part of the problem and obstacles to doing 
business, weight loss supplements, social enterprises currently is advertising in social media, which is 
consistent with the results of a study about the development of business strategies, weight loss supplements, 
social. SME entrepreneurs today want the relevant agencies to develop and push the entrepreneurial SME have 
priority, and promotes the creation of knowledge in the subject of marketing through social media and 
knowledge about legislation governing advertising through social media. 
 
KEYWORDS: Strategy Development, Business Plan of Weight-loss Supplements, Social Media, Small           
           and Medium-sized Enterprises 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 เน่ืองจากสังคมในปัจจุบันน้ีให้ความนิยมกบัการมีรูปร่างท่ีสมส่วน ผอมบาง ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการ
ต่ืนตวัในเร่ืองของการลดน ้ าหนกัเพ่ือใหมี้รูปร่างสมส่วน ผอมบาง โดยการจดัสัมมนาเร่ือง "รูปลกัษณ์-เรือนร่าง : 
มุมมองของวยัรุ่นไทย" โดย ดร.จุลนี เทียนไทย อาจารยป์ระจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร  พบวา่ ค่านิยมเร่ืองรูปร่างท่ี "ผอมบาง" นั้น ส่วน
ใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากส่ือ ดารา นักร้อง พยามยามปลูกฝังค่านิยมเหล่าน้ีให้ซึมลึกเขา้ไปในวยัรุ่นหญิง จน
เกิดผลกระทบเร่ืองสุขภาพตามมา โดยบทความจาก นิตยสาร SMEs ช้ีช่องรวย (2558) ไดร้ะบุไวว้า่ เทรนดสุ์ขภาพ
เป็นเร่ืองท่ีพูดกนัอยา่งหนาหูในระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา และผูบ้ริโภคไดใ้ห้การตอบรับอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะในเร่ือง
ของการมีรูปร่างท่ีดี สมส่วน ผอมบางเหมือนเหล่าดารา นางแบบช่ือดงั ซ่ึงเม่ือกล่าวถึงวิธีการลดน ้ าหนักนั้นมี
หลากหลายวิธี อาทิ การออกก าลงักาย เตน้แอโรบิค เขา้ฟิตเนส การดูดไขมนั รวมถึงการปรับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ซ่ึงบางวิธีตอ้งอาศยัระยะเวลานาน ในขณะท่ีบางวิธีก็มีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง ท าให้หลาย ๆ 
คนพยายามแสวงหาวิธีการลดน ้ าหนักท่ีได้ผลในเวลารวดเร็ว และไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมากนัก นั่นก็คือ “การ
รับประทานอาหารเสริมลดน ้ าหนัก” โดยในปัจจุบนัน้ีกระแสการรับประทานอาหารเสริมเพ่ือลดน ้ าหนักไดรั้บ
ความนิยมโดยยืนยนัไดจ้ากไทยรัฐออนไลน์ คอลมัน์เจาะตลาดอาหารเสริมความงามกบัความทา้ทายในอนาคต 
(2559) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตลาดอาหารเสริมในประเทศไทย ประกอบไปดว้ย ตลาดอาหารเสริมสุขภาพและรักษาโรค 
ตลาดอาหารเสริมความงาม และตลาดอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย โดยปัจจุบนัตลาดอาหารเสริมความ
งามในไทยมีมูลค่าราว 1.4 หม่ืนลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 21% ของมูลค่าตลาดอาหารเสริมทั้งหมด ทั้ งน้ี 
ในช่วงปี 2011-2016 ตลาดน้ีมีการเติบโตโดดเด่น ซ่ึงมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมสูงถึง 12% ต่อปี โดยมีสินคา้ขายดี
อยูใ่นกลุ่มของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวและผลิตภณัฑล์ดน ้ าหนกัจากการเติบโตของตลาดอาหารเสริมลดน ้ าหนกัน้ีเอง
ท าให้มีผูผ้ลิตผลิตอาหารเสริมลดน ้ าหนักออกวางจ าหน่ายสู่ท้องตลาดหลากหลายยี่ห้อ ซ่ึงมีทั้ งผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคจริง ๆ  และผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นการรับรอง และมีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงจาก
ข่าวการจบักมุผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีไม่ไดม้าตรฐานยีห่อ้ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองนั้น เช่น 
 

 
ภาพที ่1.1 ข่าวการจบักมุอาหารเสริมลดความอว้นผิดกฎหมาย (ผูจ้ดัการ Online, 2559) 

 
 จากกระแสการจบักมุผูผ้ลิตอาหารเสริมลดน ้ าหนกัผิดกฎหมายท่ีเสนอทางส่ือต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าให้
ผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาสนใจกบัการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือลดน ้ าหนกัเพ่ิมมากข้ึน โดยผลการ
ศึกษาวิจัยของฐิติกาญจน์ พลบัพลาสี (2558) พบว่า ส่ือท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชห้าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมลดน ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ส่ือสงัคมออนไลน์ อาทิ Website Facebook Instargram ดงันั้นจึงถือไดว้า่ ส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนักของผูบ้ริโภคท่ีมีความส าคญัอีก
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ช่องทางหน่ึง ดังท่ีลัชนา สีเหลือง (2551, หน้า บทคดัย่อ) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารใน
โฆษณาออนไลน์เพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ ไดข้อ้คน้พบวา่ ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคในระดบัสูงมาก ดงันั้นจากการท่ีผูว้จิยัเองเป็นนกัธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัอาหารเสริมลดน ้ าหนกั จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม และการตดัสินใจซ้ืออาหาร
เสริมลดน ้ าหนกั โดยใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารเสริมลด
น ้ าหนักจากส่ือออนไลน์ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของกิจการท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองของการท าการตลาดออนไลน์ ในดา้นของการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผน และพฒันากลยทุธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสังคมออนไลน์ต่อไป เน่ืองจากแผน
ธุรกิจเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ แผนธุรกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
อาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทาง
การตลาด เป้าหมายทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 
2556) โดยแผนธุรกิจมีความส าคญักบัองคก์ารธุรกิจทุกองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) ซ่ึงถือเป็นหน่วยของธุรกิจท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน
ธุรกิจโดยรวมของประเทศ ท่ีเจา้ของกิจการส่วนใหญ่มกัจะขาดความรู้ความสามารถในดา้นของการพฒันาและ
การท าการตลาด (ไกรวทิย ์เศรษฐวนิช, 2550) ใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคในวงกวา้ง  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1)  เพ่ือศึกษากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ
ขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจออนไลน์  
 (2)  เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการพฒันากลยทุธ์ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจอาหารเสริม
ลดน ้ าหนกัทางส่ือสงัคมออนไลน์ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 3.1 แบบแผนการวจิยั  
 ในการศึกษา เร่ือง การพฒันากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดยท า
การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลหลกั (Key 
Informans) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัจ าหน่ายอาหารเสริมเพ่ือลดน ้ าหนกัผา่นส่ือออนไลน์ 
        3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีท าธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกท าการศึกษาเฉพาะ
ผูป้ระกอบการท่ีท าการจดทะเบียนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยท าการตรวจสอบรายช่ือจากฐานขอ้มูลของ
ศูนยบ์ริการสารสนเทศทางเทคโนโลย ี(ศสท.) จากเวบ็ไซต ์http://tiac.stks.or.th/project/sme/sme_search.htm และ
จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีท าการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านส่ือออนไลน์ท่ีประสบ
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ความส าเร็จในการด าเนิน จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีท าการจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านส่ือออนไลน์ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ คือ มีผูติ้ดตาม Facebook / 
Fanpage ท่ีจ  าหน่ายอาหารเสริมลดน ้ าหนกัไม่ต ่ากวา่ 30,000 คน และมีความเตม็ใจใหข้อ้มูล 
      3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้มัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบ่งแบบสมัภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูป้ระกอบการ 
 ส่วนท่ี 2 กลยทุธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสงัคมออนไลน์ของผูป้ระกอบการในปัจจุบนั 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการในปัจจุบนั 
 ส่วนท่ี 4 ความตอ้งการพฒันากลยุทธ์การท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการ 
       3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูล ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  4.5.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลโดยท าการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจอาหาร
เสริมลดน ้ าหนักในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีท าธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีท าการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารเสริมลดน ้ าหนกัผ่านส่ือออนไลน์ท่ีประสบความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ คือ มีผูติ้ดตาม Facebook / Fanpage ท่ีจ  าหน่ายอาหารเสริมลดน ้ าหนกัไม่ต ่ากวา่ 30,000 คน และมี
ความเตม็ใจใหข้อ้มูล จ านวน 10 ท่าน 
  4.5.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  ผูว้ิจยัท าการรวบรวม และศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เอกสาร บทความ 
งานวิจัย วารสารและต าราเรียน รายงาน และแผนธุรกิจของผู ้ประกอบการอาหารเสริมลดน ้ าหนักในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีท าธุรกิจผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
 3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูศึ้กษาใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลและจดัรวบรวมขอ้มูลโดย น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เจา้ของธุรกิจ
อาหารเสริมลดน ้ าหนักในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีท าธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 ท่าน มาท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยท าการการตีความเพ่ือการวเิคราะห์เน้ือหา โดย
ยดึแนวคิดและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารเสริมลดน ้ าหนกั แนวคิดเก่ียวกบัแผนธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคม
ออนไลน์ และแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมาเป็นหลกัในการวเิคราะห์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางใน
การพฒันากลยทุธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสงัคมออนไลน์ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) 
ต่อไป 
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4. สรุปผลการวจัิย 
 4.1  ข้อค้นพบเกี่ยวกับกลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการทีป่ระสบความส าเร็จ   
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกเจา้ของธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีท าธุรกิจผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ท่าน สามารถสรุปขอ้คน้พบเก่ียวกบักลยทุธ์แผนธุรกิจอาหาร
เสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสงัคมออนไลน์ ไดด้งัน้ี 
 1) การด าเนินการของธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้ าหนกั เร่ืองภาพลกัษณ์ในเร่ืองของ
ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงส าคญัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเปิดด าเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษทัท่ีมีการ
จดัตั้งและจดทะเบียนพาณิชยแ์บบถูกตอ้งตามกฎหมายเพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑท่ี์มีความน่าเช่ือถือ  
 2)  ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านส่ือออนไลน์ ท าธุรกิจตอ้ง
มุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายระยะสั้น โดยการสร้างยอดจ าหน่ายให้ไดสู้งท่ีสุด การจดัท าโปรโมชัน่ ส่วนลด แลก แจก 
แถม และรับตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดจ้ านวนมาก ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑคู์่แข่งเขา้มาวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
 3)  ในการด าเนินธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญั และช่วยให้ธุรกิจด าเนินอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาวข้ึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณสมบติั และรูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน โดยผลิตภณัฑต์อ้งทนัสมยัในเร่ืองของสารสกดั วธีิการใช ้และใหป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่ามากกวา่ของ
คู่แข่งขนั  
 4)  ในการก าหนดงบประมาณในการลงทุนดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการท าการตลาด
ตอ้งจดัสรรให้มีความเหมาะสมกบัขนาดและจ านวนเงินหมุนเวียนของบริษทั โดยเฉพาะ SME ท่ีมีงบประมาณ
นอ้ย ตอ้งมีการวางแผนการใชง้บประมาณอยา่งรอบคอบ เพ่ือความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจ  
 5)  ในตลาดออนไลน์ในปัจจุบนั พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคแบ่งออกได ้3 กลุ่มหลกั คือ 1.  กลุ่มคนท่ีมี
ปัญหาในเร่ืองของน ้ าหนักและรูปร่าง 2 กลุ่มผูบ้ริโภคให้ให้ความส าคญัและมีพฤติกรรมในการดูแลรูปร่างดว้ย
การออกก าลงักายอยูแ่ลว้ และ 3 กลุ่มคนท่ีตอ้งการหารายไดเ้พ่ิมโดยการเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
 6)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดหลกั ๆ ท่ีเจา้ของธุรกิจตอ้งให้ความส าคญั มี 4 ปัจจยั คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
ตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ตอ้งเน้นไปท่ีการพฒันาสินคา้ให้แปลกใหม่ และแตกต่างจากคู่
แข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตอ้งมีการจดัท าโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม เพ่ือ
กระตุน้ยอดขาย เพ่ือจ าหน่ายสินคา้ให้ไดเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือให้มีเงินทุนในการหมุนเวียนธุรกิจ ปัจจยัต่อมา คือ ดา้น
ราคา โดยจะตอ้งให้มีราคาคุม้ค่า คุม้ราคา ไม่ควรถูกเกินไป เพราะจะท าให้สินคา้ไม่น่าเช่ือถือ และไม่แพงเกินไป
จนลูกคา้ไม่สามารถซ้ือไดง่้าย สุดทา้ย คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยจะตอ้งสะดวก รวดเร็ว และติดต่อไดง่้าย 
ทั้งก่อน ระหวา่งและหลงัการซ้ือสินคา้ไปแลว้ 
 7)  ส าหรับการด าเนินธุรกิจ SME ส่ิงท่ีช่วยให้องคก์ารมีเสถียรภาพในการด าเนินงานมากท่ีสุด ตอ้ง
เร่ิมตั้งแต่การท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูบ้ริหารเอง เน้นเร่ืองของการจา้งงานให้น้อยท่ีสุด เพ่ือผลก าไรและเงินทุน
หมุนเวยีนในธุรกิจท่ีมีเสถียรภาพ  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1256 

 8)  ในสภาวะการท่ีการตลาดออนไลน์มีการแข่งขนักนัสูง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญั 
คือ การควบคุมตน้ทุน และการลงทุนให้นอ้ยท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะผลิตสินคา้ในจ านวนไม่มาก หรือผลิตภณัฑ์
ตามจ านวนท่ีมีลูกคา้ช าระค่าสินคา้เขา้มาแลว้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนของตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 9)  ส าหรับผูป้ระกอบการหน้าใหม่ ซ่ึงยงัมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจไม่มากต้องเร่ิมมีการ
วางแผนกลยุทธ์ดว้ยตนเอง โดยเร่ิมจากการวางแผนกลยทุธ์สั้น ๆ เช่น แผนการผลิต แผนการจ าหน่ายรายเดือน 
แผนการตั้งราคาสินคา้ การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 
 10)  ส าหรับผูป้ระกอบการ SME เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนกั หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในสถานการณ์ปัจจุบนัตอ้งจะเลือกใชส่ื้อออนไลน์เป็นส่ือหลกัในการเร่ิมท าการตลาด เพราะเป็นส่ือท่ีมีตน้ทุนต ่า 
แต่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รง กวา้งและรวดเร็ว  
 4.2  ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกจิอาหารเสริมลดน า้หนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการ
ในปัจจุบัน 
 ในส่วนของปัญหาของผูป้ระกอบการ SME ในปัจจุบนั คือ ปัญหาเร่ืองความรู้และเทคนิคเก่ียวกบัการลง
โฆษณาในส่ือออนไลน์ เน่ืองจากการลงโฆษณาในส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค ท่ีถือเป็นช่องทางหลกัท่ีส าคญั
ในการคา้ขายทางออนไลน์มีข้อจ ากัดหลายประการ และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ในบางคร้ัง
ผูป้ระกอบการไม่สามารถท าการลงโฆษณาเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัสินคา้หรือบริการได ้ซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการ
เสียโอกาสในการโฆษราประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของตนเอง 
 4.3 ความต้องการพัฒนากลยุทธ์การท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการ 
 ส าหรับผูป้ระกอบการ SME ในปัจจุบนั เร่ืองของการตลาดแบบออนไลน์ยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่
ทั้งหมด ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัธุรกิจ SME ใหส้ามารถเติบโตไดม้ากข้ึนอยา่งมีเสถียรภาพ คือ หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและผลกัดนัผูป้ระกอบการ SME ตอ้งหนัมาให้ความส าคญั และส่งเสริมในดา้นของการ
สร้างความรู้ในเร่ืองของการท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ และการใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เพราะเท่าท่ีผา่นมา มีผูป้ระกอบการท่ีท าผิดกฎหมายจ านวนมาก โดยไม่ไดต้ั้งใจ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ดว้ย 
 

5. อภิปรายผล  
 5.1  แนวทางการพฒันากลยุทธ์แผนธุรกจิอาหารเสริมลดน า้หนักทางส่ือสังคมออนไลน์ 
 1) การด าเนินการของธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้ าหนกั เร่ืองภาพลกัษณ์ในเร่ืองของ
ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงส าคญัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเปิดด าเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษทัท่ีมีการ
จดัตั้งและจดทะเบียนพาณิชยแ์บบถูกตอ้งตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
สอดคลอ้งกับ Euromonitor International (2559) ท่ีกล่าวว่า ในการท าการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลด
น ้ าหนกั ผูผ้ลิตเกือบทุกรายยงัเนน้ให้ความรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้เหล่าน้ีในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพและควบคุม
น ้ าหนัก พร้อมมีการรับรองผลลพัธ์ท่ีได ้เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นการจูงใจให้ลูกคา้หันมาใชผ้ลิตภณัฑ์
ของบริษทัมากข้ึน 
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 2)  ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านส่ือออนไลน์  ท าธุรกิจตอ้ง
มุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายระยะสั้น โดยเร่ิมจากการวางแผนกลยทุธ์สั้น ๆ เช่น แผนการผลิต แผนการจ าหน่ายรายเดือน 
แผนการตั้งราคาสินคา้ การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นตน้โดยการสร้างยอดจ าหน่ายให้ไดสู้งท่ีสุด การ
จดัท าโปรโมชัน่ ส่วนลด แลก แจก แถม และรับตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดจ้ านวน
มาก ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากปัจจุบนัมีผลิตภณัฑคู์่แข่งเขา้มาวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั วชิิต อู่อน้ (2552) ท่ีกล่าววา่ แนวทางการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจนั้น ค าถามขอ้แรกท่ีผูป้ระกอบการตอ้งตอบตวัเองให้ได ้ก็คือ ผูป้ระกอบการตอ้งการท าธุรกิจเพ่ืออะไร ซ่ึง
ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการทราบวา่แผนธุรกิจของตนเองตอ้งเป็นอยา่งไร ตอ้งเป็นแผนระยะสั้นหรือยาว
มากนอ้ยแค่ไหน จึงจะเหมาะกบัธุรกิจและเป้าหมายของธุรกิจมากท่ีสุด   
 3)  ในการด าเนินธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญั และช่วยใหธุ้รกิจด าเนินอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาวข้ึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณสมบติั และรูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน โดยผลิตภณัฑต์อ้งทนัสมยัในเร่ืองของสารสกดั วธีิการใช ้และใหป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่ามากกวา่ของ
คู่แข่งขนั โดยในตลาดออนไลน์ในปัจจุบนั พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคแบ่งออกได ้3 กลุ่มหลกั คือ 1.  กลุ่มคนท่ีมีปัญหา
ในเร่ืองของน ้ าหนกัและรูปร่าง 2 กลุ่มผูบ้ริโภคให้ให้ความส าคญัและมีพฤติกรรมในการดูแลรูปร่างดว้ยการออก
ก าลงักายอยูแ่ลว้ และ 3 กลุ่มคนท่ีตอ้งการหารายไดเ้พ่ิมโดยการเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ปราณี สืบวงศลี์ (2559) กล่าววา่ แนวโนม้ของธุรกิจลดน ้ าหนกักระชบัสัดส่วนในไทย มีอนาคตสดใสและมีอตัรา
การเติบโตท่ีน่าพอใจ และสวนกระแสกับสภาพเศรษฐกิจไทยท่ีก าลงัเผชิญปัญหาเร่ืองวิกฤติราคาน ้ ามนัอยู่ใน
ขณะน้ี และคาดการวา่จะเติบโตแบบน้ีอย่างต่อเน่ืองไปอีกหลายปี ตามทิศทางของธุรกิจโลกท่ีธุรกิจลดน ้ าหนัก
กระชบัสดัส่วนโตสวนกระแสอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั เน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยท่ีเลียนแบบตะวนัตก ส่งผลให้ธุรกิจฟาสต์ฟูดเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง และตวัเลขของคนไทยท่ีมีปัญหาเร่ืองน ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนทุกปี 
  2.  กระแสการห่วงใยสุขภาพของคนไทยท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ธุรกิจเก่ียวเน่ืองเติบโตตามไป
ดว้ย สังเกตไดจ้ากตวัอยา่งของนิตยสารดา้นลดน ้ าหนักท่ีมีอตัราการเติบโตสูงมากจนกา้วข้ึนมาติด ท็อป 10 ของ
นิตยสารขายดีในปัจจุบนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแนวโนม้ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจลดน ้ าหนกักระชบั
สดัส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4)  ในการก าหนดงบประมาณในการลงทุนดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการท าการตลาด
ตอ้งจดัสรรให้มีความเหมาะสมกบัขนาดและจ านวนเงินหมุนเวียนของบริษทั โดยเฉพาะ SME ท่ีมีงบประมาณ
นอ้ย ตอ้งมีการวางแผนการใชง้บประมาณอยา่งรอบคอบ เพ่ือความมัน่คงในการด าเนิน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กับมาณพ ชิวธนาสุนทร (2525, หน้า 4) กล่าวว่า แผนธุรกิจ (Business Plan) ท่ี ดีต้องมีการก าหนดการใช้
งบประมาณและก าลงัคนเท่าไร เพ่ือใหเ้กิดเป็นสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ และจะบริหารธุรกิจอยา่งไรธุรกิจจึงจะ
อยูร่อด   
 5)  การสร้างความแตกต่างทางดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด จะตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ท่ีไดม้าตรฐาน เห็นผลจริงไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ และรองลงมา คือ การเพ่ิมความแตกต่างใหภ้าพลกัษณ์ ผลิตภณัฑ ์เช่น เพ่ิมในเร่ืองของอารมณ์ 
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คือ การลดน ้ าหนกัเป็นเร่ืองสนุก ไม่เครียด ไม่ทรมาน และการลดน ้ าหนกัควบคู่กบัการบ ารุงผิวพรรณซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงความคุม้ค่าท่ีมากกวา่คู่แข่งขนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Euromonitor International (2559) ท่ีกล่าวว่า จากการ
แข่งขนัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมีการแข่งขนักนัสูง ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาดา้น
นวตักรรมและพยายามคิดคน้ผลิตภณัฑท์ดแทนม้ืออาหารในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  
 6)  ส าหรับการด าเนินธุรกิจ SME ส่ิงท่ีช่วยใหอ้งคก์ารมีเสถียรภาพในการด าเนินงานมากท่ีสุด ตอ้ง
เร่ิมตั้งแต่การท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูบ้ริหารเอง เน้นเร่ืองของการจา้งงานให้น้อยท่ีสุด เพ่ือผลก าไรและเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจท่ีมีเสถียรภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิทยา ด่านธ ารงกูล (2556) ท่ีไดข้อ้คน้พบวา่ แผลกลยุทธ์ท่ีดี
จะตอ้งมีการวางแผนการบริหารจดัการและแผนด าเนินงาน โดยเป็นการก าหนดโครงสร้างองคก์ร และผูบ้ริหารท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ ของกิจการ มีแผนดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีดี 
 7)  ส าหรับการด าเนินธุรกิจ SME ปัญหาส าคญัท่ีผูป้ระกอบการพบ คือ ไม่มีการวางแผนการเงินท่ี
ชดัเจน ดงันั้นส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดในการช่วยใหธุ้รกิจมีการบริหารการจดัการการเงิน บญัชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน
เพ่ือน าส่งกรมสรรพสามิตอยา่งถูกตอ้ง คือ การจา้งส านกังานบญัชีในการเขา้มาดูแลรายรับรายจ่าย และน าส่งงบ
เพ่ือเสียภาษีในแต่ละเดือนอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนับริการดงักล่าวมีใหบ้ริการจ านวนมากและราคาค่าบริการไม่สูง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประนอม โฆวินวิพฒัน์ (2550) ท่ีกล่าววา่ ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้งทราบให้ไดว้่า
แผนท่ีจะจดัท าข้ึนนั้น เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนจ านวนเท่าใด จะไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจา้ของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกวา่ กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) และสอดคลอ้งกบัพิภพ 
อุดร (2550) ท่ีกล่าววา่ แผนงานการเงิน เป็นสมมติฐานทางการบญัชีและการเงิน (บอกสมมติฐาน ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
ตวัเลขท่ีจะน าไปใชค้  านวณประมาณการงบการเงินของกิจการ) ประมาณการงบการเงิน ประกอบดว้ย 1.  งบก าไร
ขาดทุน 2.  งบดุล 3.  งบประมาณเงินสด/ งบกระแสเงินสด และเป็นการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนของการลงทุน 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกจิอาหารเสริมลดน ้าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการ
ในปัจจุบัน 
 ในส่วนของปัญหาของผูป้ระกอบการ SME ในปัจจุบนั คือ ปัญหาเร่ืองความรู้และเทคนิคเก่ียวกบัการลง
โฆษณาในส่ือออนไลน์ เน่ืองจากการลงโฆษณาในส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค ท่ีถือเป็นช่องทางหลกัท่ีส าคญั
ในการคา้ขายทางออนไลน์มีขอ้จ ากัดหลายประการ และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของ ฐิติกาญจน์ พลบัพลาสี (2558) ท่ีพบว่า ส่ือท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชห้าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมลดน ้ าหนกัมากท่ีสุด คือ ส่ือสงัคมออนไลน์ อาทิ Website Facebook Instargram ดงันั้นจึงถือไดว้า่ ส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมลดน ้ าหนักของผูบ้ริโภคท่ีมีความส าคญัอีก
ช่องทางหน่ึง ซ่ึงการท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถท าการโฆษณาในส่ือออนไลน์ได้นั้นท าให้ผูป้ระกอบการเสีย
โอกาสในการเพ่ิมยอดขาย ขยายฐานลูกค้าให้กับสินค้าหรือบริการของตนเอง ดังนั้ นส่ิงส าคัญท่ีสุดส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสังคมออนไลน์ คือ การเพ่ิมทกัษะความรู้ ความ
เขา้ใจและเทคนิคการท าการตลาด การโฆษรา ประชาสมัพนัธ์สินคา้และบริการผา่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีพบว่า ส าหรับความตอ้งการพฒันากลยุทธ์การท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือ
สังคมออนไลน์ ผูป้ระกอบการ SME ในปัจจุบนั คือ ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและผลกัดนั
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ผูป้ระกอบการ SME ตอ้งหันมาให้ความส าคัญ และส่งเสริมในด้านของการสร้างความรู้ในเร่ืองของการท า
การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ และการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ 
 5.3  ความต้องการพัฒนากลยุทธ์การท าธุรกิจอาหารเสริมลดน ้าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการ 
 ส าหรับผูป้ระกอบการ SME ในปัจจุบนั เร่ืองของการตลาดแบบออนไลน์ยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่
ทั้งหมด ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัธุรกิจ SME ใหส้ามารถเติบโตไดม้ากข้ึนอยา่งมีเสถียรภาพ คือ หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและผลกัดนัผูป้ระกอบการ SME ตอ้งหนัมาให้ความส าคญั และส่งเสริมในดา้นของการ
สร้างความรู้ในเร่ืองของการท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ และการใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เพราะเท่าท่ีผา่นมา มีผูป้ระกอบการท่ีท าผิดกฎหมายจ านวนมาก โดยไม่ไดต้ั้งใจ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เครือข่ายมหาวทิยาลยัขอนแก่น (2554, หนา้ 53) ไดข้อ้คน้พบวา่ 
ปัญหาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ขาดความสามารถดา้นการจดัการสมยัใหม่ 
โดยพบว่า ผูบ้ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มไทยมกัจะขาดความรู้ ความสามารถดา้นการตลาด การ
พฒันาสินค้า  ตลอดจนขาดขอ้มูล ด้านการตลาด ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเขา้แข่งขนัในตลาด
ระหวา่งประเทศในอนาคต และสอดคลอ้งกบัอดิศกัด์ิ ศรีสม (2550, หนา้ 41) ท่ีกล่าววา่ ปัญหาท่ีธุรกิจ SME พบ
คือ ปัญหาดา้นการตลาด โดยพบวา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่มกัจะด าเนินธุรกิจโดยเนน้ไปท่ี
การตอบสนองการตลาดภายในทอ้งถ่ิน หรือภายในประเทศ ซ่ึงพบวา่ กิจการส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในดา้นของ
การตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยงัพบวา่จากการเปิดการคา้เสรี ท าให้มีสินคา้จากต่างประเทศหลัง่ไหลเขา้มา
แข่งขนักบัสินคา้ในทอ้งถ่ินจ านวนมากข้ึน และปัญหาเก่ียวกบัขอ้จ ากดัดา้นการจดัการ โดยพบวา่ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มมกัจะขาดความรู้เร่ืองของระบบการบริหารและการจดัการ โดยมกัจะใชป้ระสบการณ์จากการ
เรียนรู้ในการบริหารงาน การน าญาติพ่ีน้องมาช่วยงาน ท าให้ในการด าเนินธุรกิจบางคร้ังประสบปัญหาในการ
บริหารจดักรไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมได ้
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1.  การด าเนินการของธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนัก ในการเร่ิมต้นท าธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการตอ้งท าการจดทะเบียนบริษทั เพื่อใหสิ้นคา้มีภาพลกัษณ์น่าเช่ือถือ   
 2.  ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้ าหนกัผา่นส่ือออนไลน์  
ท าธุรกิจตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายระยะสั้ น โดยเร่ิมจากการวางแผนกลยุทธ์สั้ น ๆ เช่น แผนการผลิต แผนการ
จ าหน่ายรายเดือน แผนการตั้งราคาสินคา้ การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นตน้โดยการสร้างยอดจ าหน่ายให้
ไดสู้งท่ีสุด    
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 3.  ในการด าเนินธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญั และช่วยให้ธุรกิจด าเนินอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาวข้ึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณสมบติั และรูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ไดม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 4.  ในการก าหนดงบประมาณในการลงทุนดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการท าการตลาด
ตอ้งจดัสรรใหมี้ความเหมาะสมกบัขนาดและจ านวนเงินหมุนเวยีนของบริษทัเพื่อเสถียรภาพของธุรกิจ 
 5.  การสร้างความแตกต่างทางดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด จะตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ท่ีไดม้าตรฐาน เห็นผลจริงไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 
 6.  ส าหรับการด าเนินธุรกิจ SME ตอ้งมีการวางแผนการเงินท่ีชดัเจน เพื่อใหธุ้รกิจมีการบริหารการ
จดัการการเงิน บญัชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนเพ่ือน าส่งกรมสรรพสามิตอยา่งถูกตอ้ง  
 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 
  1.  การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ตอ้งมีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือท าการศึกษากบักลุ่มผูบ้ริโภค
อาหารเสริม เก่ียวกบัปัญหา และผลท่ีไดรั้บจากการรับประทานใหใ้ชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้ าหนกั รวมไปถึง
ทศันคติท่ีมีต่ออาหารเสริมลดน ้ าหนกัในกรณีท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัอนัตรายของยาลดน ้ าหนกั และการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไม่ไดม้าตรฐานจากส่ือต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีจะใชใ้นการพฒันากลยุทธ์แผน
ธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
  2.  ตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นส่ือ
ออนไลน์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีจะใชใ้นการพฒันากลยทุธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนกัทางส่ือสังคมออนไลน์
ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษา เร่ือง การพฒันากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริมลดน ้ าหนักทางส่ือสังคมออนไลน์ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวจิยัอยา่งดียิง่จาก ผศ.ดร. ภทัรภร สงัข
ปรีชา อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาและเสียสละเวลาอนัมีค่าในการพิจารณาปรับปรุงให้การศึกษาคน้ควา้
อิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด รวมทั้ งขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้ให้ค  าแนะน า และ
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมไปถึงให้ข้อมูลหลัก ทั้ ง 10 ท่าน ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าตอบ
แบบสอบถามและขอ้เสนอแนะ อนัเป็นผลใหง้านวจิยัมีความชดัเจนครบถว้นสามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเชิงคุณภาพช้ินน้ีมีวตัถุประสงคส์องประการ ประการแรกเพ่ือวิเคราะห์ความหมายของสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราชท่ีปรากฏผ่านการส่ือสารของพระองค์ ประการท่ีสองเพ่ือสร้างแนวทางการส่ือสารกับ
เยาวชนในจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงใชเ้วลาในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลรวมระยะเวลาทั้งส้ิน 8 เดือน  

จากการวิจัยพบว่า ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ปรากฏผ่านการส่ือสารใน 4 รูปแบบ 
ประกอบด้วย การส่ือสารเพ่ือการต่อรอง การส่ือสารเพ่ือการบริหารบ้านเมือง การส่ือสารเพ่ือการทูต  
และการส่ือสารเพ่ือการศาสนา ซ่ึงทั้งหมดเป็นไปเพ่ือการกอบกูเ้อกราชและการสร้างความเป็นปึกแผน่แก่ชาติไทย  
โดยการส่ือสารนั้น ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารดว้ยพระองคเ์อง ผา่นผูอ่ื้น ผา่นส่ือต่าง ๆ ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนันั้น
พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยท่ีทรงเลือกทั้ งผู ้ส่งสาร สาร ส่ือ และทรงพิจารณาถึงการเข้าถึงผู ้รับสาร 
อย่างเหมาะสม ส าหรับแนวทางการส่ือสารกับเยาวชนในจังหวดัจันทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบ 
ท่ีจ  าเป็นประกอบด้วยผูส่้งสาร สารและช่องทางการส่ือสาร  โดยผูส่้งสารท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกับ
เยาวชนต้องมีทั้ งความดึงดูดใจและความน่าเช่ือถือ อันท าให้ผู ้รับสารสามารถรับสารได้ดีข้ึน สารท่ีจะท า 
การส่ือสารให้คดัสรรเฉพาะบางส่วนท่ีเป็นประเด็นส าคญั คือเร่ืองการกอบกูเ้อกราช การรักชาติ ความเป็นผูน้ า
ของพระองคเ์ป็นส าคญั ทั้งน้ี รูปแบบการน าเสนอ ระดบัของภาษาและระยะเวลาลว้นมีผลต่อความตั้งใจรับสาร
และความสนใจของเยาวชนผูรั้บสาร อย่างไรก็ตาม การออกแบบสารให้น่าสนใจนั้น หากมีอ านาจในการตรึง
ความสนใจของผูรั้บสารมากพอ เร่ืองของระยะเวลาจะไม่เป็นขอ้จ ากดั ส าหรับช่องทางการส่ือสาร เยาวชนเห็นวา่
ส่ือออนไลน์จะช่วยใหส้ารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ เขา้ถึงเยาวชนได ้

จากผลการวิจัยน ามาสู่ข้อเสนอแนะดังน้ี ให้รัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับการส่ือสารด้านวฒันธรรม 
พึงพิจารณาและตระหนักถึงความส าคญัในการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ อนัส่งผลต่อ 
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การก าหนดทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ ควรใชก้ารส่ือสารอยา่งบูรณาการผา่นหลายวธีิการและช่องทาง 
โดยตอ้งท าการส่ือสารใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงความส าคญัและกระท าอยา่งต่อเน่ืองในแนวทางท่ีเหมาะสม รวมถึง
เยาวชนก็พึงมีส่วนในการช่วยส่ือสารเร่ืองดงักล่าวเช่นกนั 
 
ค าส าคญั: ความหมาย สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช แนวทางการส่ือสาร เยาวชน 
 
ABSTRACT 
 This qualitative research had two objectives as follows: to analyze the meaning of King Taksin the 
Great appearing through his communication and to create the communication guideline for youth in 
Chanthaburi province. To collect and analyze data, this research spent eight months.  

The results revealed that the meaning of King Taksin, the Great appearing through his communication 
can be categorized to four forms, i.e., communication for negotiation, communication for administration, 
communication for diplomacy, and communication for religion. These forms were utilized to liberate and create 
the solidarity of the Thai nation. For direct and indirect communications, he carefully considered choosing 
sender message channel and how to access receivers properly. In addition, in the efficient communication 
guideline for youth in Chanthaburi province, the result also showed the process of communication to use as a 
guideline in communication separate as follows: sender message and channel. To efficiently communicate to 
youth in Chanthaburi province, necessary components comprised sender, message and channel. The 
characteristic of good sender should be attractive and credible in order that the receiver could effectively 
receive. A good message should be only selected in the topic of liberation of the Thai nation, patriotism, 
leadership. Also, the present form, level of language, and period resulted in the intention and interest of youth. 
However, if message had interestingly designed, it would have attracted the receiver, although period to transfer 
message was limited to communication channels. From youth’s perspective, online media could easily deliver 
messages about the king. 
 The suggestions from results were that the governance and stakeholders who related with the cultural 
part must consider and aware of the importance of communication about the King Taksin the Great in order that 
policies and activities would easily arranged. Furthermore, the youths would have a role in helping to 
communicate this content as well. The most appropriate method for communication about the king was that 
making the youth was aware of the importance of him continually. They should use an integrated 
communication through various methods and channels. 
 
KEYWORDS: Meaning, King Taksin the Great, Communication guideline, Youth 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 นโยบายส าคญัของจงัหวดัจนัทบุรีในปี พ.ศ. 2560 อนัเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบ 250 ปีท่ีสมเด็จ 
พระเจา้ตากสินมหาราชทรงกอบกูเ้อกราชจากพม่าคืนแก่ชาวไทย คือการรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัวีรกรรมของ
สมเด็จพระเจา้ตากสินฯ บูรพกษตัริยท่ี์มีความส าคญัต่อประเทศไทย เพราะพระองค์เป็นผูน้ าการกอบกูเ้อกราช  
จากการสูญเสียกรุงศรีอยธุยาให้กบัพม่าคร้ังท่ี 2 ทั้ งยงัเป็นผูน้ าท่ีมีมีอจัฉริยภาพในการบริหารจดัการบา้นเมือง 
ในมิติต่าง ๆ  อาทิ การส่ือสาร การรบ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา พระองคมี์ความสมัพนัธ์กบัจงัหวดัจนัทบุรี
เป็นอยา่งยิ่ง ดว้ยเป็นท่ีเคารพและยดึเหน่ียวจิตใจของชาวจนัทบุรีมาเป็นระยะเวลายาวนาน พระราชสมญัญานาม 
“มหาราช” ของพระองคน์ั้นก็ปรากฏดว้ยความพยายามเรียกร้องของชาวจนัทบุรีเพ่ือใหส้มพระเกียรติ มากไปกวา่
นั้น พระนามของพระองคย์งัปรากฏในค าขวญัประจ าจงัหวดัจนัทบุรีวา่ “สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช รวมญาติ
กูช้าติท่ีจนัทบุรี” ทั้งยงัมีศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ และสถานท่ีซ่ึงแสดงถึงความศรัทธาของชาวจนัทบุรีท่ีมีต่อ
พระองค ์

เร่ืองราวเก่ียวกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ นั้น เกิดข้ึนและด ารงอยูผ่่านหนา้ประวติัศาสตร์และค าบอกเล่า 
จากทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีส่งต่อขอ้มูลสืบมา ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าความหมายของพระองค์ท่ีปรากฏผ่านการ
ส่ือสารของพระองค์นั้นมีรูปแบบใดบา้ง มากไปกวา่นั้นเยาวชนในฐานะของผูสื้บทอดท่ีตอ้งส่งต่อเร่ืองราวของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จากรุ่นสู่ รุ่น จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจว่า สามารถเป็นผู ้สะท้อนแนวทาง 
ในการส่ือสารเพ่ือสืบทอดความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ทั้งในเร่ืองของผูส่้งสาร เน้ือหาและการใชส่ื้อ 

ดังนั้ น  ผู ้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการท าวิจัย ซ่ึงนับเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ความรู้  
เพ่ือขยายฐานองคค์วามรู้เก่ียวกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ช่วยให้หน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานทอ้งถ่ินสามารถ
น าผลการวิจยัไปเสริมรากฐานองค์ความรู้และใชใ้นการพฒันาการส่ือสารเร่ืองราวของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ  
กบัคนรุ่นต่อไป รวมทั้งเพ่ือเป็นการร่วมฉลองพระเกียรติของพระองคใ์นปีน้ีดว้ย 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อวเิคราะห์ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชท่ีปรากฏผา่นการส่ือสารของพระองค ์
(2) เพื่อสร้างแนวทางการส่ือสารกบัเยาวชนในจงัหวดัจนัทบุรี 

 
3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ 
        4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 (1) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประวติัศาสตร์ของจงัหวดั
จนัทบุรี 

 (2) เยาวชนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในการใชส่ื้อ 
 ผูว้ิจัยเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลักจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในเชิงลึกแก่ผูว้ิจยัได ้รวมทั้งส้ิน 8 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
และประวติัศาสตร์ของจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 2 คน และเยาวชนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจและ
ความสามารถในการใชส่ื้อ จ านวน 6 คน  
       4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       ผูว้จิยัสร้างค าถามไวล่้วงหนา้เป็นแบบสงัเกต แบบวเิคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์ส าหรับการสมัภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ประเด็นค าถามการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มเยาวชน โดยพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดด้งัน้ี  

 (1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราชและประวติัศาสตร์ของจงัหวดัจนัทบุรีและการสนทนากลุ่มจากเยาวชนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจและความสามารถในการใชส่ื้อ 

 (2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีสืบคน้ไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น เอกสาร หนงัสือ พงศาวดาร 
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจัยจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล โดยยึดการแบ่งเน้ือหาท่ีสอดคล้องตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ท่ีไดร้ะบุไว ้จากนั้นจึงน าไปเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดูวา่มีส่วนใดของ
ขอ้มูลท่ีไดค้น้พบเหมือนหรือต่างไปจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูห่รือไม่ อยา่งไร 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 เพือ่วเิคราะห์ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทีป่รากฏผ่านการส่ือสารของพระองค์ 

ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชท่ีปรากฏผ่านการส่ือสารของพระองค์ในบริบทต่าง ๆ 
ตามปรากฏหลกัฐานบนัทึกถึง ไดแ้ก่ การส่ือสารเพ่ือการต่อรอง การส่ือสารเพ่ือการบริหารบา้นเมือง การส่ือสาร
เพ่ือการทูต และการส่ือสารเพ่ือการศาสนา แต่ละข้อมีการแยกย่อยรายละเอียดกลวิธีเพื่อเลือกน าไปใช้สาร 
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยการส่ือสารเพ่ือการต่อรอง ไดแ้ก่ ความเมตตา ทิศ 6 มงคล 38 การให้รางวลัและ
การลงโทษ การส่ือสารเพ่ือการบริหารบา้นเมือง ไดแ้ก่ กลยทุธ์ในต าราพิชยัสงคราม ผูน้ ากบัการมีส่วนร่วมและ
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จักกวติัสูตร การส่ือสารเพื่อการทูต ได้แก่ ส าหรับการป้องกัน ส าหรับการต่อรองและส าหรับการตอบรับ  
และการส่ือสารเพื่อการศาสนา ไดแ้ก่ บุญกิริยาวตัถุ โดยการส่ือสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารดว้ยพระองค์เอง 
ผ่านผูอ่ื้น ผ่านส่ือต่าง ๆ ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนันั้น ก็ดว้ยพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่ีทรงเลือกทั้งผูส่้งสาร 
สาร ส่ือ และทรงพิจารณาถึงการเขา้ถึงผูรั้บสารอยา่งเหมาะสม พระองคมี์ความโดดเด่นในความเป็นผูน้ า มีความ
น่าดึงดูดใจ มีการใช้คุณลกัษณะบางประการในบางคร้ังเพ่ือสร้างความคลา้ยคลึงกับผูรั้บสาร หรือเป็นคนท่ี 
ผูรั้บสารให้ความนิยมชมชอบ ในส่วนของความน่าเช่ือถือดว้ยความเป็นพระมหากษตัริยผ์ูเ้ป็นผูน้ ากอบกูเ้อกราช
ให้กบัชาติ รวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น พระองคจึ์งเป็นผูน่้าไวว้างใจและมีความซ่ือสัตย ์ในส่วนของความเช่ียวชาญ
ความรอบรู้ช านาญพระองค์มีทั้ งเร่ืองของการรบ การทหาร การวางแผนท่ีแยบคาย ในส่วนของอ านาจในฐานะ 
ท่ีเป็นผูน้ าและเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองค์จึงมีประสิทธิภาพในการชกัจูงคน ซ่ึงอ านาจท่ีใชอ้าจเป็นทั้งอ านาจ
ทางการเมือง อ านาจทางกฎหมาย อ านาจทางการทหาร เป็นตน้  

สมเด็จพระเจา้ตากสินฯ จะทรงพิจารณาว่าจะใชส่ื้อกลางหรือส่ือสารดว้ยพระองคเ์อง หากใชส่ื้อกลาง
พระองคจ์ะใชส่ื้อบุคคลและ/หรือส่ือส่ิงพิมพ ์หากเป็นการน าส่งบรรณาการเร่ืองความน่าเช่ือถือและการให้เกียรติ
แก่ผูรั้บสารพระองค์จะมีราชนิพนธ์เป็นสารส่งไป และให้คนซ่ึงเป็นส่ือกลางนั้นไปก ากบัการส่ือสารคร้ังนั้น ๆ 
ดว้ย หรือในบางคร้ังหากตอ้งการความเด็ดขาด พระองคจ์ะใชว้ิธีการตรัสสัง่ดว้ยพระองคเ์อง เป็นตน้ เม่ือพิจารณา
ไดว้า่จะส่ือสารโดยผา่นส่ือกลางหรือส่ือสารโดยผ่านพระองคเ์อง จากนั้นจะคดัสรรวา่จะใชว้ิธีการส่ือสารโดยใช้
ความเป็นกันเองทางการหรือมีการใช้วจันภาษาและ/หรืออวจันภาษาอย่างไรบ้าง จากนั้ นจะน าสารส่งต่อสู่ 
ผูรั้บสาร ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือผูรั้บสารท่ีมีอ านาจเหนือกวา่และผูรั้บสารท่ีมีอ านาจนอ้ยกวา่ เม่ือผูรั้บสารรับสาร
ไปแลว้จะเกิดผลได ้3 กรณีดว้ยกนั ไดแ้ก่ ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์สมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ตอ้งการ หรือส าเร็จ
และกินความเกินตามวัตถุประสงค์ท่ีพระองค์ต้องการ อาทิ อาจได้ในเร่ืองของภาพลักษณ์ ท่ี ดีเพ่ิมเติม  
หรือการสร้างความไวว้างใจการสร้างความน่าเช่ือถือศรัทธาแก่ผูพ้บเห็นตามปรากฏในบนัทึก หรือผลอาจเป็น
ความลม้เหลวท่ีมีขอ้ความบางส่วนไดร้ะบุไว ้ จากนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจะยอ้นกลบัไปใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก
คือ เมืองท่ีมีอ านาจเหนือกวา่และ/หรือเมืองท่ีมีอ านาจนอ้ยกวา่จะรับรู้เก่ียวกบักระบวนการส่ือสารและผลส าเร็จ
ของพระองค ์ในส่วนท่ี 2 คือ ผลกลบัไปเสริมย  ้าในส่วนท่ีเป็นสถานการณ์ ซ่ึงอาจจะเกิดการเรียนรู้วา่ในประเด็น
ดงักล่าวคร้ังต่อไปสามารถรอไดห้รือรอไม่ได ้และสุดทา้ยจะกลบัไปยงัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ เอง ซ่ึงอาจจะ
สร้างเร่ืองของแรงดึงดูดใจ ความน่าเช่ือถือหรือพระราชอ านาจให้มีมากข้ึนรวมถึงความมัน่ใจในพระองค์เอง 
ในการท่ีจะตดัสินพระทยัวางวตัถุประสงคก์ารส่ือสารในคร้ังต่อไป 

การส่ือสารท่ีผ่านพระราชวินิจฉัยอยา่งดีแลว้นั้น ทั้งหมดก็เพราะทรงคาดหวงัให้การส่ือสารคร้ังนั้น ๆ 
สัมฤทธ์ิผลตรงตามพระราชประสงค์และเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกัน  คือหวังผลในการสร้างและ
ประคบัประคองเอกราชของราชอาณาจกัรไทย ทั้งน้ีการจดัท าการส่ือสารแต่ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง
เพื่อให้บา้นเมืองเป็นไปโดยเรียบร้อย อาจสามารถเป็นไปไดแ้ต่เป็นไปไดย้าก การส่ือสารท่ีบูรณาการหลายส่วน
เขา้ดว้ยกนั ช่วยให้เห็นภาพชัดข้ึนและเร็วข้ึน ไม่ว่าวิธีการดงักล่าวสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
ให้เป็นเช่นนั้นก็ตาม แต่จากผลอนัปรากฏตามท่ีมีบันทึกเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าการส่ือสารของพระองค์ประสบ
ความส าเร็จ 
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5.2 แนวทางการส่ือสารกบัเยาวชนในจงัหวดัจนัทบุรี 
(1) ผูส่้งสารท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกบัเยาวชนนั้น ประการแรกตอ้งมีความน่าเช่ือถือท่ีเกิด

จากการมีความเช่ียวชาญ ความรอบรู้ในเร่ืองท่ีส่ือสาร และความมากประสบการณ์ ในท่ีน้ีวยัวุฒิเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัและมีน ้ าหนักให้การส่ือสารประสบความส าเร็จมากข้ึน ประการท่ีสองตอ้งมีความดึงดูดใจ ดว้ยช่วงวยัท่ี
ใกลเ้คียงกนักบัผูรั้บสารท าใหเ้กิดการแบ่งปันอตัลกัษณ์ร่วมกนัและเกิดการเปิดใจยอมรับสารนั้น ๆ  

(2) เน้ือหาสารใหค้ดัสรรเฉพาะบางส่วนท่ีเป็นประเด็นส าคญั คือเร่ืองการกอบกูเ้อกราช การรักชาติ 
ความเป็นผูน้ าของพระองคเ์ป็นส าคญั ภาษาควรใชภ้าษาก่ึงทางการ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูรั้บสารไดง่้าย 

(3) ช่องทางการส่ือสาร ส่ือออนไลน์จะช่วยให้สารเขา้ถึงเยาวชนได ้(Simplify) โดยระบุส่ือต่าง ๆ 
ไวคื้อ ภาพเคล่ือนไหว (การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น ไวรัลคลิป) การรีววิ (Review) ซ่ึงจะน าเสนอผ่านแอป๊พลิเคชัน่ อาทิ  
เพจตามเฟซบุ๊ก บลอ็ก หรือส่ือกิจกรรม อาทิ การจดันิทรรศการ งานศิลปะ งานอิเวนต ์ 
 

6. อภิปรายผล 
 6.1 การลืน่ไหลของความหมายทีผู้่ส่งสารก าหนดไม่ได้ 

ในฐานะผูส่้งสารอ านาจเบ็ดเสร็จในการกมุความหมายหาไดอ้ยูใ่นเง้ือมมือของผูป้ระพนัธ์แต่เพียงผูเ้ดียวไม่ 
Roland Barthes (กาญจนา แกว้เทพ, 2554 : หน้า 305) ไดแ้ยกความหมายออกเป็นสองระดบัคือ ความหมายนัยตรง
และความหมายนัยประหวดั ผูส่้งสารไม่สามารถทราบได้ว่าเยาวชนผู ้รับสารทั้ งหมดท่ีท าการส่ือสารด้วย 
จะถอดเน้ือความสารออกไปเป็นเช่นไร แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่า เยาวชนให้ความสนใจทั้ งความหมายโดยตรงว่า 
สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เป็นใคร ท าอะไร และส าคัญอย่างไร รวมถึงความหมายโดยนัยในเชิงของการเป็น
สญัลกัษณ์ให้ชนรุ่นหลงัไดน้อ้มน าเป็นแบบอยา่งในเร่ืองผูน้ ากูช้าติ ผูร้วบรวมไพร่พล และสร้างความสามคัคีแก่
ชาติ 

ในส่วนของเน้ือหาสารก่อนท่ีจะท าการส่ือสารตอ้งพิจารณาอย่างถ่ีถว้น เพราะตามท่ี Roland Barthes 
(กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553 : หน้า 429-430) ไดร้ะบุว่า แทจ้ริงแลว้ผูรั้บสารนั้นเป็นผูส้ร้าง
ความหมายสารนั้น ๆ เอง ไม่ว่าผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือสารส่ิงใด เม่ือสารนั้นส่งมาถึงผูรั้บสารก็จะถูกตีความ 
ฉะนั้นการจะสร้างสารเก่ียวกับความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ จะตอ้งรังสรรค์ให้รัดกุมมากท่ีสุดและ 
ใหข้อ้มูล หลกัฐาน อนัเป็นขอ้สนบัสนุน เพื่อโนม้นา้วใหผู้รั้บสารซ่ึงเป็นเยาวชนไดรั้บสารและตีความความหมาย
ให้ใกลเ้คียงกบัท่ีผูส่้งสารตอ้งการมากท่ีสุด ความหมายใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น อาจมีได ้แต่ในเน้ือความท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ก็ควรตอ้งจัดสรรให้รัดกุมเผื่อการตีความท่ีเป็นไปในทิศทางเก้ือหนุนกบัการเป็น
พระมหากษตัริยผ์ูน้  าชาติ รักชาติ และมีพระมหากรุณาธิคุณในการน าแผ่นดินกลบัมาเป็นของคนไทย ตามท่ี
เยาวชนไดเ้อ่ยเน้ือความท่ีกล่าวถึงสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดมี้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัพระองคเ์ท่าใดนกั 
 6.2 การถอดความโดยผู้รับสาร 

เน่ืองเพราะการตีความของผูรั้บสาร Stuart Hall นั้น (กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553 : 
หน้า 668) เป็นไปไดใ้น 3 ทิศทาง คือ การถอดรหัสดว้ยจุดยืนเดียวกนักบัผูส่้งสาร การถอดรหัสดว้ยการต่อรอง 
และการถอดรหัสด้วยจุดยืนต่อต้าน แม้จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับพระมหากษัตริยก็์ยากจะปฏิเสธว่า อาจเกิดกรณี 
การถอดรหัสความหมายออกไปไดท้ั้ง 3 ประการ ดงันั้นแนวทางการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ นั้น 
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ควรตอ้งก าหนดเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน ปัจจุบนัผูรั้บสารแวดลอ้มดว้ยบริบทท่ีมีการไหลบ่าของขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งท่วมทน้ตลอดเวลา ดงันั้นการท่ีจะส่ือสารกบัพวกเขา หากเลือกส่ือสารกบัเยาวชนผูมี้ความเก่ียวพนั
กบัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ อาทิ กลุ่มเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี ชมรมประวติัศาสตร์ต่าง ๆ ก่อน แลว้ค่อย
ขยบัขยายใชรู้ปแบบการส่ือสารดงักล่าวไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศและ/หรือส่งสารต่อไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  
จะส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารท่ีมีมากกวา่ เพราะปัจจยัทางดา้นพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัและความเก่ียวพนัทางจิตใจ
ระหวา่งสารกบัผูรั้บสารมีส่วนเก้ือหนุนประสิทธิภาพของการส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการ
แผ่ขยายการส่ือสารออกไปในแต่ละคร้ังพึงตอ้งพิจารณาบริบทของผูรั้บสารให้ครอบคลุม อาทิ ปัจจยัดา้นสังคม 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้นข่าวสารและขอ้มูล รวมถึงปัจจยัดา้นสถานการณ์  

ดงันั้น จึงตอ้งอาศัยการใส่ใจในรายละเอียดทั้ งผูส่้งสาร สารและช่องทางการส่ือสาร โดยยึดผูรั้บสาร 
เป็นหลกัในการพิจารณาแนวทางในการส่ือสาร การเช่ือมร้อยเพ่ือลดช่องวา่งระหวา่งผูส่้งสารท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญกบั 
ผูรั้บสารซ่ึงเป็นเยาวชนนั้ นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร แม้ผูส่้งสารจะมีความน่าเช่ือถือและได้รับ 
การยอมรับจากเยาวชน แต่ดว้ยช่วงวยัจึงอาจส่งผลให้สารและส่ือท่ีใชน้ั้นเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร ทั้งน้ีความ
เหมือนหรือความคลา้ยคลึงกนัของผูส่้งและผูรั้บสารนั้น มีผลต่อความราบร่ืนในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, ศุภกิจ 
แดงขาว และอนงค์ลกัษณ์ สมแพง 2557 : หน้า 19) จึงตอ้งอาศยัการจดัเตรียมสารท่ีมีวิธีการน าเสนอ ระดบัของ
ภาษา เน้ือหาท่ีรังสรรคด์ว้ยผูอ้อกแบบท่ีมีวยัใกลเ้คียงกนักบัผูรั้บสารและ/หรือมีความสามารถในการออกแบบให ้
สอดรับกบัความตอ้งการของเยาวชนผูรั้บสาร แลว้จึงค่อยน าส่งให้ผูส่้งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นผูท้  าการส่ือสารต่อ 
ตามท่ีเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ควรตอ้งให้ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเป็นผูส่้งสาร 
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นองคป์ระกอบใดของการส่ือสารนั้น ลว้นมีผลให้การส่ือสารเร่ืองดงักล่าวมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพทั้ งส้ิน รวมทั้ งต้องมีการขบคิดให้ดีว่าหากใช้ส่ือออนไลน์จะครอบคลุมเข้าถึงเยาวชน  
แต่เป็นไปในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บการใหค้วามส าคญั รวมถึงควบคุมสารท่ีเหมาะควรไดห้รือไม่  

6.3 โอกาสจากวงเกลยีวแห่งความเงยีบงนัภายใต้บริบทของประเทศไทย 
ขอ้กงัขาเก่ียวกบัความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ อาจเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้แต่หากมีการร่วมดว้ย

ช่วยกนัในการส่ือสารผ่านส่ือในหลายช่องทางดว้ยการบูรณาการกนั คาดวา่เยาวชนโดยส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะ
เช่ือตามท่ีมีการส่งสาร ตามการวิเคราะห์ได้จากค าให้สัมภาษณ์ มากไปกว่านั้ น ประการแรกเน่ืองเพราะเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัพระมหากษตัริยซ่ึ์งโดยปกติคนไทยมกัไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ประการท่ีสองเน้ือความท่ีจะท าการส่ือสาร
นั้นเป็นประวติัศาสตร์ท่ีไม่ไดล้งลึกในรายละเอียด ซ่ึงมีการบนัทึกและส่งสารในแง่วีรกรรมดงักล่าวของสมเด็จ
พระเจา้ตากสินฯ มาเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนาน ประการท่ีสามดว้ยธรรมชาติในการโตแ้ยง้การกระท าท่ีรักชาติ 
(เขา้ข้างชาติของตนเอง) นั้ น มีสัดส่วนท่ีน้อย สอดคล้องกับแนวคิดวงเกลียวแห่งความเงียบงัน ของ Noelle-
Neumann (1984 อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557 : หนา้ 400-406) ท่ีแมแ้ต่ละคนจะมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัไป แต่ส่ือเป็นผูท่ี้สามารถก าหนดประเด็นท่ีคนในสังคมจะพูดคุยกนั ความเห็นส่วนนอ้ยท่ีถึงจะอยูใ่นสังคม 
จะถูกยบัย ั้งไม่ให้เกิดข้ึน รวมถึงส่งผลให้เสียงส่วนน้อยนั้นไม่กลา้ท่ีจะยืนยนัให้ความเห็นดงักล่าวท่ีต่างออกไป  
ยิง่ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ในเร่ืองการเป็นผูน้ าในการรวบรวมไพร่พลกูเ้อกราชแก่ชาติไทยดว้ยแลว้  
ยิ่งเป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อน ส่งผลกบัความอ่อนไหวต่อผูค้นในบา้นเมือง ผูรั้บสารท่ีไดรั้บเน้ือความเก่ียวกบั
พระองคใ์นทิศทางบอกตามแนวทางการส่ือสารกบัเยาวชนท่ีจะเกิดข้ึนนั้น คาดวา่ผูรั้บสารจะมีทิศทางในการรับฟัง 
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ปรับความคิด ความเช่ือและตีความตามผูส่้งสารได้ไม่ยากนัก ทั้ งน้ี ความหมายท่ีส่ือเลือกน าเสนอซ ้ า ๆ ก็จะ
กลายเป็นกรอบอา้งอิงท่ีบอกว่า คนส่วนใหญ่ก็เห็นพอ้งกับความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ดังกล่าว  
และตามท่ี E. Katz (กาญจนา แกว้เทพ, 2554 : หนา้ 219) กล่าวไวว้า่ ปัจเจกบุคคลแมจ้ะมีความคิดเป็นของตวัเอง 
แต่เกรงกลวัความโดดเด่ียว เม่ือส่ืออนัเป็นแหล่งอา้งอิงน าเสนอความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ในแง่มุม
บวกเป็นส่วนใหญ่ กระแสความหมายท่ีพระองคเ์ป็นผูน้ ากูช้าติและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติก็จะเป็น
ความหมายในกระแสหลกั (อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นทุกวนัน้ี)  

มากไปกว่านั้ นยงัมีกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเทียบเคียงได้และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับการก าหนด 
แนวทางการส่ือความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ คือกรณีการหม่ินประมาทพระมหากษตัริยฯ์ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 ของ ส. ศิวรักษ์ท่ีกล่าวพาดพิงถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่า การทรงกระท า 
ยทุธหตัถีไม่มีจริงและมีอีกหลายถอ้ยค าท่ีเขา้ข่ายหม่ินเบ้ืองสูง ซ่ึงแมจ้ะพอมีเสียงสนบัสนุนท่ีให้ความสนใจ แต่ก็
อยู่ในสัดส่วนท่ีน้อยของสังคมเม่ือเทียบกบัประชากรทั้งหมด ทั้งน้ีเร่ืองก็ยงัมีแนวโน้มจะอยูใ่นส่ือกระแสหลกั 
ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มากนัก ดงันั้นการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ จึงพึงระวงัทั้งความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล รวมถึงการใชถ้อ้ยความท่ีมีลกัษณะไปทางหม่ินเหม่ทั้งโดยความตั้งใจและไม่ตั้งใจของผูส่้งสาร และ/หรือ
ก่อนท่ีจะมีการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ออกไปนั้น ควรตอ้งมีการทบทวน อภิปรายและ
ถกเถียงกันเร่ืองความถูกต้องของข้อมูลอีกคร้ังเพ่ือให้สารท่ีส่ือออกไปตรงตามความเป็นจริงตามท่ีข้อมูล 
ในกาลปัจจุบนัปรากฏเอ้ือความตามนั้น 

6.4 การส่ือสารต้องรุกอย่างบูรณาการภายใต้ความต้องการของผู้รับสาร 
การส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ตอ้งผา่นกระบวนการเลือกท่ีจะรับรู้ (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 

2549 : หน้า 65-66) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากทั้ง 3 ระดบัจะพบวา่ ระดบัแรกการเลือกสนใจนั้น ดว้ยเน้ือหาของสมเด็จ
พระเจา้ตากสินฯ ไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตความสนใจของเยาวชนเท่าใดนัก เพราะเป็นเร่ืองเน้ือหาท่ีดูเก่ียวขอ้งกับ
ประวติัศาสตร์ซ่ึงยากต่อการท าความเขา้ใจและเป็นเร่ืองไกลตวั ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
จงัหวดัจนัทบุรีนั้น เห็นไดว้่าในหลายแง่มุม ทั้งการส่ือสารเพ่ือการต่อรอง การส่ือสารเพ่ือการบริหารบา้นเมือง 
การส่ือสารเพ่ือการทูต และการส่ือสารเพ่ือการศาสนา แต่ตามท่ีเยาวชนกลุ่มตัวอย่างได้ให้สัมภาษณ์ถึง 
แนวทางการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ นั้ น คงไม่สามารถส่งต่อเน้ือหาสารเก่ียวกับ 
สมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ได้ทั้ งหมด จึงตอ้งคดัเลือกส่วนท่ีเป็นจุดเด่น ประเด็นส าคญั ส่วนยอ่ยของความหมาย
เท่านั้นท่ีจะถูกน าไปส่ือสารต่อตามแนวทางการส่ือสารกบัเยาวชน เพ่ือให้สารเก่ียวกบัพระองคสื์บทอดจากรุ่น 
สู่รุ่นอยา่งมีทิศทางและเฉพาะเจาะจง 

ดงันั้นเม่ือตอ้งจดัสรรแนวทางในการส่ือสารกบัเยาวชน จึงตอ้งพิจารณาองค์ประกอบของการส่ือสาร 
ให้สอดคล้องกับความสนใจของเยาวชน อาทิ ใช้ระดับภาษาท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ ละบางราชาศัพท ์
ท่ีไม่จ าเป็น ส่ือสารให้รู้สึกว่าความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ นั้น มีความเก่ียวพนักบัตวัผูรั้บสาร ทั้ งน้ี 
หากผูส่้งสารเลือกส่ือท่ีเนน้ความบนัเทิง การใชค้วามถ่ีสูง และใชร้ะยะเวลาในการรับสารไม่มากนกัจะช่วยเสริม
การส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเม่ือพิจารณาร่วมกบัวถีิการด าเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบนั รวมทั้งควร
มีการพิจารณาการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการส่ือสาร และแมจ้ะมีโอกาสอยา่งมากในการส่ือสารกบัเยาวชนผา่นทาง
ส่ือออนไลน์ แต่ใช่วา่การใชช่้องทางออนไลน์ท่ีตรงกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อของเยาวชนจะเอ้ือผลเต็มร้อยให้กบั
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การส่ือสารท่ีจะเกิดประสิทธิผล การส่ือสารแบบบูรณาการจึงเป็นส่ิงท่ีพึงพิจารณาน ามาใช้ เพ่ือให้มองเห็น
ภาพรวม มีการจดัระเบียบวิธีการส่ือสารใหม่ เพ่ือให้มองเห็นในมุมท่ีผูรั้บสารมอง แลว้น ามาใชใ้นการส่ือสาร 
(Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum and Robert F. Lauterborn อา้งถึงใน อลิสา ชรินทร์สาร, 2553 : หนา้ 15)  

เม่ือผ่านการเลือกสนใจ ก็เขา้สู่ระดับการเลือกตีความ ซ่ึงในระดับน้ี อย่างท่ีทราบดีว่า การบิดเบือน 
ย่อมเกิดข้ึนได้เพราะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้ นส าหรับแนวทางการส่ือสารกับเยาวชน 
ในการสืบทอดความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ นั้น แมจ้ะมีการวางแผนควบคุมองคป์ระกอบผูส่้งสาร สาร
และช่องทางการส่ือสารมาอยา่งรัดกมุเพียงใด ทวา่เยาวชนผูรั้บสารก็เป็นผูก้มุความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ 
ไวต้ามการตีความของแต่ละคน ประการสุดทา้ยการเลือกจดจ า ในส่วนน้ี หากมีการเช่ือมโยงให้เยาวชนไดรั้บรู้
ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ในทิศทางท่ีสนับสนุนความเช่ือหรือทัศนคติท่ีมีอยู่ของพวกเขา  
ก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างการจดจ าได ้โดยการเลือกจดจ ามกัเกิดข้ึนคู่ขนานไปกบัทั้งสองระดบัท่ีเกิดข้ึนก่อน  

เยาวชนผูรั้บสารสามารถเลือกบริโภคส่ือไดอ้ย่างเป็นอิสระ สามารถตีความหมายของข่าวสารท่ีส่งมา
จากส่ือได้ ในขณะเดียวกันส่ือสารมวลชนก็ต้องอาศัยความพยายามมากข้ึนในการโน้มน้าวสารให้ยอมรับ
ความหมายและแนวคิดท่ีส่ือออกไป ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีคือการก าหนดกรอบการกระท าของผูรั้บสารไดใ้นทางหน่ึง 
(สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2557 : หน้า 55-56) ในทางเดียวกันกับ ท่ีทฤษฎีการจัดวาระสารระบุว่า แม้ส่ือ 
จะไม่สามารถท าใหผู้รั้บสารคิดแบบท่ีส่ือคิดได ้แต่ก็สามารถท าใหผู้รั้บสารคิดเร่ืองเดียวกนักบัท่ีส่ือบอกได ้เพราะ
ผูรั้บสารจะเรียนรู้วา่ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ นั้นมีน ้ าหนกัความส าคญั (กาญจนา แกว้เทพ, 2554 : 
หน้า 208-215) เท่ากับว่าการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จะได้พ้ืนท่ีส่ือผ่านกระบวนการ 
การส่ือสาร รวมถึงผูรั้บสารจะมีโอกาสไดรั้บรู้ถึงความส าคญัของพระองค ์ 

แต่อย่างไรก็ดี การรับสารเก่ียวกบัความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ จะไม่เกิดข้ึนเลย หากไม่มี 
การส่ือสารอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะและปล่อยให้ขอ้มูล ความหมาย รวมถึงความส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัพระองค์
ค่อย ๆ เลือนหายไป ทั้ง ๆ ท่ีมีโอกาส การออกแบบสารและการใชส่ื้อเพ่ือการส่ือสารเร่ืองความหมายของสมเด็จ
พระเจา้ตากสินฯ นั้น ในบริบทของเมืองไทยยงัเอ้ือใหเ้กิดประสิทธิผลอยูม่าก เป็นส่ิงพึงกระท า และไม่ควรประวงิ
เวลา หากตอ้งการรักษาเน้ือความท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระองค์ไว ้ทั้ งน้ีตอ้งมีการวางแผนการส่ือสารให้รุกมากข้ึน 
เพราะเป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้ในปี พ.ศ. 2560 น้ี  จะเป็นปีแห่งการครบรอบ 250 แห่งการกู้ชาติ แต่ยงัไม่พบ 
การกระท าการส่ือสารท่ีเป็นการสมโภชอยา่งสมพระเกียรติ (พิจารณาร่วมกบัการไดส้นทนากบัผูเ้ช่ียวชาญและ
วฒันธรรมจงัหวดัว่า มีการวางแผนจะส่ือสารเก่ียวกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ มาตั้งแต่ตน้ปี แต่จนกระทั่งถึง
ปัจจุบนัส้ินเดือนตุลาคม ก็ยงัไม่ปรากฏการส่ือสารดงักล่าวอย่างเป็นท่ีประจกัษ์ในวงกวา้ง) และแมจ้ะพิจารณา 
ในบริบทท่ีวา่กาลปัจจุบนัอยูใ่นช่วงถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ (รัชกาลท่ี 9) ก็ตาม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) รัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารดา้นวฒันธรรมพึงพิจารณาและตระหนกัถึงความส าคญั 
ในการส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ รวบรวมขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นทางการ 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีกวา้งและลึกมากข้ึน อนัส่งผลต่อการก าหนดทั้งระดบันโยบายการส่ือสารและระดบัปฏิบติัการ 
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ควรใชก้ารส่ือสารอยา่งบูรณาการในการสืบทอดความหมายของพระองค ์โดยชูเร่ืองราวของพระองคเ์พื่อเช่ือมโยง
สู่การปฏิบติัตนในกาลปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดกบับ้านเมือง พร้อมใชโ้อกาสการ
ครบรอบ 250 ปี (พ.ศ. 2560) แห่งการกูช้าติน้ีใหเ้ป็นประโยชน์  

(2) การส่ือสารความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ตอ้งไดรั้บการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง พร้อม
เพ่ิมช่องทางในการส่ือสารท่ีครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเยาวชนให้มากข้ึน รวมถึงเปิดโอกาสให้ส่ือออนไลน์ 
ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสมและเตม็ท่ี 

(3) รัฐและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องพึงกระตุ ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการสืบทอด
ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ ไวใ้หช้นรุ่นหลงั 

(4) เยาวชนผูรั้บสารควรช่วยกนัส่งต่อเผยแพร่ความหมายของสมเด็จพระเจา้ตากสินฯ เพ่ือเป็น
ประโยชน์กบัผูอ่ื้น อาจท าไดอ้ยา่งง่ายดว้ยการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูท่ี้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) อาทิ บุคคลจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีรอบดา้นมากข้ึน ขยายองคค์วามรู้ และสนบัสนุนใหเ้กิดแนวทางในการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 ผูป้ระกอบการความรู้ (infopreneur) คือ ผูป้ระกอบการ ท่ีมีผลิตภณัฑข์อ้มูล (Information Product)  เป็น
ชุดขอ้มูล  ความรู้  ท่ีผ่านการรวบรวม สรุป และเผยแพร่ในรูปแบบท่ีสอนคนจ านวนมากไดแ้ละท าให้เกิดรายได ้
ซ่ึงในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์  ธุรกิจข้อมูลความรู้ (Information Business) มีต้นทุนสูง มี
ขอ้จ ากดัดา้นจ านวนและระยะเวลาการขาย และตอ้งผ่านตวักลาง เช่น ส านกัพิมพ ์หรือสังกดัองคก์รท่ีเป็นธุรกิจ
ขอ้มูลความรู้ เตม็รูปแบบ  
     เม่ือส่ือสังคมออนไลน์เกิดข้ึน ไดเ้ปล่ียนรูปแบบธุรกิจขอ้มูลความรู้ ทั้ งดา้นช่องทางการให้บริการท่ีมี
ตน้ทุนเกือบจะเป็นศูนย ์ระยะเวลาและจ านวนการขายท่ีไม่จ ากดั และ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อ
การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) จึงเป็นโอกาสส าคญัส าหรับธุรกิจขอ้มูลความรู้ ทั้ งรูปแบบองค์กร
ธุรกิจเตม็รูปแบบและบุคคล ท่ีจะสามารถเร่ิมธุรกิจดว้ยโอกาสท่ีสูง และตน้ทุนท่ีต ่ามากเป็นประวติัการณ์ 

 
ค าส าคญั: ผูป้ระกอบการความรู้  ส่ือสงัคมออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 Infopreneur is an entrepreneur who has an information product which collected, summarized, and 
published in a format that teaches a large number of people and generates revenue. In the pre-Internet era and 
social media, Information business has the high cost, limited number and time of sale. And must pass through 
intermediaries, such as publishers or affiliates, organizations that are full information business knowledge. 
     When Social Media occurs, the Information business’s business model was changed. The cost of the 
channel is almost zero, unlimited time and number of sales and social media are the tools to create a personal 
branding which is an important opportunity for information business, both a full-fledged business model and 
person to be able to start a business with high chances and very low cost. 
 
KEYWORDS:  Infopreneur, Social media 
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1. บทน า 
 ในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการความรู้ จะอยู่ในรูปของหนังสือ 
หลกัสูตรการเรียนการสอน  และการอบรมสัมมนา โดยมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือเก่า ซ่ึงทั้ งตวั
ผลิตภณัฑ์และการประชาสัมพนัธ์ มีตน้ทุนสูง ทั้งดา้นตวัเงิน และเวลา และยงัมีปริมาณการขายท่ีจ ากดั   เม่ือส่ือ
สังคมออนไลน์เกิดข้ึน ผูค้นเช่ือมต่อกนัในโลกออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต การเขา้ถึงขอ้มูล ความรู้ ท าไดส้ะดวก 
รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา เช่นกนักบัการสร้างตวัตนและการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการท่ีเขา้ถึงคนไดม้ากกวา่ 
ดว้ยเวลาและตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ ท่ีส าคญัคือไม่จ ากดัทั้งปริมาณการขายและระยะเวลาการขาย ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลให้
มีผูป้ระกอบการความรู้เกิดข้ึนมากมายและประสบความส าเร็จดา้นรายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือศึกษารูปแบบของธุรกิจความรู้บนส่ือสงัคมออนไลน ์
(2)  เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างแบรนดบุ์คคลของผูป้ระกอบการความรู้บนส่ือสงัคมออนไลน์  

 

3. ผู้ประกอบการความรู้ (Infopreneur)  
 ผูป้ระกอบการความรู้ ในภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “Infopreneur” มาจากค าสองค าผสมกนัคือ “Information”  
ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลความรู้ และค าว่า “Entrepreneur” หมายถึง ผูป้ระกอบการ รวมกนัแลว้คือ ผูป้ระกอบการ ท่ีมี
ผลิตภณัฑข์อ้มูล (Information Product)  เป็นชุดขอ้มูล  ความรู้  ท่ีผ่านการรวบรวม สรุป และเผยแพร่ในรูปแบบท่ี
สอนคนจ านวนมากไดแ้ละท าใหเ้กิดรายได ้  
 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีรวบรวมเป็นชุดผลิตภณัฑ์อาจเกิดจากประสบการณ์ของผูป้ระกอบการเองท่ี
ปฏิบติัจนไดผ้ลลพัธ์แลว้สรุปเป็นวิธีการ  ถือเป็น “Result Expert” หรือไดจ้ากการรวบรวมสังเคราะห์ขอ้มูลแลว้
น ามาสรุปใหเ้ขา้ใจง่าย กรณีน้ีเรียกวา่เป็น “Research Expert” 
 นอกจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นรายบุคคล ยงัมีธุรกิจขอ้มูลความรู้ในระดบัองค์กร ท่ีมีเทรนเนอร์หรือ
ผูส้อนในสังกดั เช่น ธุรกิจส่ือการเรียนการสอน ธุรกิจอบรมสัมมนา และส านักพิมพ ์เหล่าน้ีถือเป็น ธุรกิจขอ้มูล
ความรู้ (Information Business) หรือธุรกิจการศึกษา  (Education Business) เต็มรูปแบบ ท่ีมีข้อมูลความรู้เป็น
สินทรัพย ์(Assets)  

 

4. เนือ้หา ข้อมูล ความรู้  อะไรบ้างทีข่ายได้?  
 ขอ้มูล ความรู้ ท่ีสามารถน ามาเป็นผลิตภณัฑใ์นธุรกิจขอ้มูลได ้คือทุกขอ้มูลท่ีส่งมอบคุณค่า (Value) 
บางอยา่งใหก้บัผูบ้ริโภค เช่น แกปั้ญหา (Pain Point) บางอยา่งใหผู้บ้ริโภคได,้ ช่วยใหป้ระหยดัเวลา หรือ พฒันา
ทกัษะในการท างาน ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีขายไดใ้นตลาดปัจจุบนัจึงเป็นขอ้มูลประเภท “How-To”  ซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็นหมวดหมู่ไดด้งัน้ี  

4.1 How-To เพือ่พฒันาทกัษะอาชีพ เช่น การใชง้านโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office, Adobe 
Photoshop, Illustration, การท าบญัชี เทคนิคการขาย วธีิขายของออนไลน์ การพดูในท่ีสาธารณะ การเล่นหุน้ การ
ท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ฯลฯ 
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4.2  How-To เพือ่การพฒันาตนเอง เช่น การจดัการเวลา  การคิดบวก กฎแห่งแรงดึงดูด  การจดัการ
การเงิน การวางแผนเพ่ือการปลดหน้ี การแต่งตวัใหดู้มืออาชีพ  การพฒันาบุคลิกภาพ ฯลฯ 

4.3 How-To เพือ่สุขภาพ เช่น   การวา่ยน ้ าแบบหายใจทางปาก การสร้างกลา้มเน้ือ การออกก าลงักาย
ส าหรับคนทอ้ง วธีิดูแลผิวกายผิวหนา้ ฯลฯ 
 
5. ช่องทางออนไลน์ ขายได้ไม่จ ากดั  
 รูปแบบและช่องทางการขายผลิตภณัฑข์อ้มูล เดิมอยูใ่นรูปแบบของหนงัสือ หนงัสือเสียง หลกัสูตรการ
เรียน การอบรมและการจดัสมัมนาต่าง ๆ  ซ่ึงในรูปแบบเดิมมีขอ้จ ากดัดงัน้ี  

1. มีระยะเวลาในการจดัท านาน   
2. มีตน้ทุนการผลิตสูง 
3. ตอ้งมีการจดัส่ง เกิดเป็นตน้ทุนทั้งตวัเงินและเวลา  
4. มีจ านวนการขายท่ีจ ากดั  
5. ตอ้งผา่นตวักลาง เช่น ส านกัพิมพ ์, องคก์รธุรกิจขอ้มูล เตม็รูปแบบ และแบ่งผลประโยชน์กนัแบบ  

Profit sharing เช่นการพิมพห์นงัสือ ผูเ้ขียนจะไดส่้วนแบ่งประมาณ 10%   
 

    เม่ือส่ือสงัคมออนไลนเ์กิดข้ึน  เกิดเป็นช่องทางการใหบ้ริการช่องทางใหม่ ท่ีสามารถแกปั้ญหาของรูป
แบบเดิมได ้ดงัน้ี 
 5.1 จากหนังสือสู่ E-Book  (Electronic Book) และ Audiobook 
 E-Book   เป็นไฟลค์อมพิวเตอร์ประเภทหน่ึง โดยเน้ือหาในไฟลจ์ะมีลกัษณะเหมือนหนงัสือจริง ๆ  แต่
อยูใ่นรูปของไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในยคุแรก จะอยูใ่นรูปของไฟลแ์บบ PDF  แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาโปรแกรมการ
อ่านใหส้วยงามข้ึนและใกลเ้คียงกบัการอ่านหนงัสือจริง ๆ หลายโปรแกรม เช่น  I love library, DNL Reader, 
FlipAlbum  เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนงัสือ และเวบ็ไซตต์่างๆ ได ้มีปฏิสมัพนัธ์
และโตต้อบกบัผูอ่้านได ้สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบได ้โดยคุณสมบติัท่ีส าคญัของ E-
Book    คือสามารถปรับปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา และผูเ้ขียนสามารถจดัท าและจดัจ าหน่ายเองไม่ตอ้ง
ผา่นส านกัพิมพ ์ หรือสามารถฝากขายในแหล่ง E-Book  ได ้ซ่ึงผูเ้ขียนจะถูกหกัค่าด าเนินการประมาณ 30-40% 
เหลือรายไดป้ระมาณ 60-70%   ซ่ึงมากกวา่การพิมพห์นงัสือกบัส านกัพิมพห์ลายเท่า 
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ตวัอย่างแหล่ง E-Book   ของไทย  
ebooks.in.th 

 
 www.ookbee.com 

 
 ส่วน “Audiobook” หรือหนังสือเสียง เป็นการบนัทึกความรู้ในรูปแบบเสียงแลว้บรรจุเป็น แผ่นซีดี  หรือ  
ดิจิทลัไฟล์ส าหรับฟังออนไลน์ ซ่ึงผูเ้ขียนสามารถจดัท าเอง จ าหน่ายเอง หรือจดัท าและจ าหน่ายผ่านส านักพิมพ ์
หรือ แหล่ง Audiobook เช่น www.ookbee.com  , www.amazon.com และ www.audiobooks.com ไดเ้ช่นกนั  
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5.2 จากห้องเรียนสู่วดีโีอคอร์สในห้องเรียนออนไลน์  
วดีีโอคอร์ส (VDO Course)  คือเน้ือหาขอ้มูลหลกัสูตรท่ีอยูใ่นรูปของภาพและเสียง ผ่านการตดัต่อ และ

ใส่เอฟเฟคเพ่ือให้น่าสนใจและช่วยให้เน้ือหาไม่น่าเบ่ือและเขา้ใจง่ายข้ึน สามารถท าออกมาไดท้ั้ งในรูปของดีวีดี 
และคอร์ส ออนไลน์ โดยลูกคา้สามารถเรียนเน้ือหาคอร์สออนไลน์ ไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

  5.2.1  ผ่านเวบ็ไซต์ของผู้ประกอบการความรู้เอง  โดยใชร้ะบบช่ือสมาชิก เพื่อให้ลูกคา้ท่ีช าระเงิน
เข้าไปดูเน้ือหาเฉพาะได้ ตัวอย่าง  : https://padveewebschool.com/   เว็บไซต์ของคุณพัดวี ฟรีแลนซ์ท่ี รับท า
เวบ็ไซตแ์ละสอนการใชเ้คร่ืองมือทางออนไลน์ เช่น WordPress, Google SEO และเป็นท่ีปรึกษาเชิงเทคนิคดิจิทลั  

 

5.2.2   ผ่านเวบ็ไซต์ Course Store โดย Course Store จะมีเคร่ืองมือและทีมงานในการบนัทึกวดีีโอ
และตดัต่อออกมาเป็นวดีีโอคอร์สใหส้ าเร็จ พร้อมดูแลเร่ืองการขายและการช าระเงิน โดยเจา้ของขอ้มูลรับส่วน
แบ่ง 60% Course Store 40%  ตวัอยา่ง Course Store  
SkillLane.com 
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CourseSquare.co 

 
 

5.2.3 ผ่าน Facebook 
Facebook เป็นช่องทางใหม่ ท่ีเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจมากส าหรับผูป้ระกอบการความรู้ เพราะเป็น

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้เจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถด าเนินการเองไดเ้ลย และรับผลประโยชน์ 100% 
เต็ม โดยการเปิดห้องเรียนโดยใช ้“Facebook Group” โดยเจา้ของผลิตภณัฑ์จะเพ่ิมรายช่ือ Facebook ของลูกคา้ท่ี
ยืนยนัการช าระเงินมาแลว้ เขา้ไปในกลุ่มลบัของแต่ละหลกัสูตรท่ีสร้างไว ้ถือเป็นช่องทางใหม่ ท่ีสะดวก ไม่มี
ค่าใชจ่้าย และรับไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
 

ตวัอย่างวดีโีอคอร์สใน Facebook Group 
1. ช่ือกลุ่ม : รุ่น 3 - คอร์สฝึกมือพระกาฬ Plus+ 

หลกัสูตร : สอนการท าโฆษณาบนเฟสบุ๊ค   จ านวนสมาชิกกลุ่ม   : 1,033 คน  
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2. ช่ือกลุ่ม : มือใหม่หดัใชเ้ทคนิค รุ่น 2 
หลกัสูตร : สอนเล่นหุน้    จ านวนสมาชิกกลุ่ม   : 457 คน  

 
 
6. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ง่ายแค่ปลายนิว้คลกิ   
 ธุรกิจขอ้มูลความรู้ เป็นธุรกิจท่ีความเช่ือมัน่ต่อเจา้ของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมาก 
อาจกล่าวไดว้า่ ตวัของเจา้ของผลิตภณัฑ ์ก็เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑด์ว้ย การสร้างตวัตน หรือการสร้างแบรนด์
บุคคล (Personal Branding) ให้กบัตวัเจา้ของผลิตภณัฑ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก  เพื่อให้เป็นผูมี้อิทธิพลทางความคิด 
(Influencer) ในเร่ืองท่ีถนดั และสร้างฐานผูติ้ดตาม (Fans/ Followers) หรือ สาวก (Tribe) ท่ีภกัดี   ส่งผลใหเ้กิดการ
ซ้ือผลิตภณัฑข์อ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงก็คือ นัน่เอง  
    วธีิการสร้างแบรนด์บุคคล ท่ีไดผ้ลดีในยคุน้ี คือการเผยแพร่วดีิโอและบลอ็ก (Blog) ท่ีมีเน้ือหาขอ้มูลท่ี
ตอกย  ้าภาพลกัษณ์การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  ซ่ึงสามารถท าไดง่้าย ๆ โดยไม่ตอ้งมี
ความรู้หรืออุปกรณ์เชิงเทคนิคมาก เพราะผูช้มจะใหค้วามส าคญักบัเน้ือหา มากกวา่คุณภาพของวดีิโอ และสามารถ
เผยแพร่ไปสู่คนจ านวนมากได ้ในเวลาอนัรวดเร็ว และตน้ทุนต ่า มีเพียงตน้ทุนการผลิตเน้ือหาเท่านั้น และหาก
ตอ้งการให้เผยแพร่ไปถึงคนจ านวนท่ีมากข้ึน สามารถใช้การโฆษณาบนส่ือออนไลน์ ท่ีสามารถก าหนดและ
ควบคุมตน้ทุนเองได ้ 
 

ส่ือสังคมออนไลน์กบัการสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ประกอบการความรู้ 
6.1 Website 
เวบ็ไซตช่์วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือของแบรนดบุ์คคลไดดี้  และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีเจา้ของสามารถออกแบบ

รูปแบบของเน้ือหาไดเ้อง สามารถเช่ือมโยงกบัระบบการขาย เช่นระบบการช าระเงินได ้และท่ีส าคญั เน้ือหาบน
เวบ็ไซต ์จะถูกคน้เจอจากระบบคน้หา (Search engine) ไดดี้  
 

ตวัอย่าง : เวบ็ไซต ์ของคุณณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง นกัการตลาดดิจิทลั คอลมัน์นิสต ์พิธีกรรายการทีว ีDigiLife 
ท่ีปรึกษาดา้นการตลาดดิจิทลั ท่ีมีคอร์สดา้นการตลาดดิจิทลัอยา่งตอ่เน่ือง  
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6.2 Facebook 
Facebook   เป็นเคร่ืองมือท่ีดีส าหรับการสร้าง “Brand Awareness” เพราะสามารถส่ือสารไดร้ายวนั 

เขา้ถึงคนจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมกัจะตั้งเป้าหมายท่ีจ านวนผูติ้ดตาม (Fan), จ านวนผูช้ม (View), จ านวน
การเขา้ถึง (Reach) และจ านวนการมีส่วนร่วมในเน้ือหา (Engagement)  
 

ตวัอย่าง : Facebook Fan Page ของคุณบณัฑิต อ้ึงรังษี  วาทยกร วทิยากร และนกัเขียน ท่ิอยูใ่นธุรกิจความรู้มานาน 
มีผลงานทั้งหนงัสือ ออดิโอบุ๊ค และคอร์ส ออนไลน์และสมัมนามากมาย ทั้งสอนพดู สอนเขียน งานขาย การ
พฒันาตนเอง การคิด เพื่อความส าเร็จ   

 
Fan Page : บณัฑิต อ้ึงรังษี: อาจารยข์องอาจารย ์Bundit Ungrangsee    จ านวนผู้ตดิตาม : 452,573 คน 
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6.3  Line@ 

Line@ มีฟังกช์นัการใชง้านเหมือน Facebook Fan Page เป็นบญัชีไลน์ท่ีสามารถส่งขอ้ความถึงเพ่ือน

ทั้งหมดในคร้ังเดียว (Broadcast) และสามารถคุยแบบ 1 ต่อ 1 เหมือนบญัชี Line สามารถโพสส่ือสารกบัเพ่ือน

ทั้งหมดผา่น Timeline ได ้สามารถตั้งขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติัได ้และตั้งผูดู้แล (Admin) ไดห้ลายคน  

ตวัอย่าง :  Line@ ของคุณวสูิตร แสงอรุณเลิศ  : นกัแต่งเพลง บรรณาธิการและนกัเขียนหนงัสือขายดี (Best 
Seller) หลายเล่ม เจา้ของแฟนเพจ Boy’s Thought  มีผลิตภณัฑท์ั้งอีบุ๊ค, ออดิโอบุ๊ค, คอร์สออนไลน์ และสมัมนา 
สอนทั้งการเขียนและ การพฒันาตนเอง 

 

6.4 Twitter 
Twitter เป็น Micro Blogging / Micro Sharing ท่ีเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็ว

ท่ีสุด เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการประชาสมัพนัธ์  
 

ตวัอย่าง :  Twitter  ของคุณชยัพนธ์ ชวาลวณิชชยั (ครูชยั)  นกัการตลาดดิจิทลั เจา้ของแฟนเพจ M.I.B Marketing 
In Black และคอร์สเรียนออนไลน์ดา้นการตลาดดิจิทลั  
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7. สรุป  
  การเกิดข้ึนของส่ือสังคมออนไลน์ เป็นโอกาสท่ีส าคญัของธุรกิจขอ้มูลความรู้และผูป้ระกอบการความรู้ 
ท่ีจะ สร้างธุรกิจและขยายไดโ้ดยไม่จ ากดั   
 ในดา้นของช่องทางการให้บริการ ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางท่ีมีตน้ทุนต ่าแทบจะเป็นศูนย ์ และ
หากตอ้งการให้เขา้ถึงคนมากข้ึน สามารถท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยท่ีสามารถก าหนดตน้ทุนและ
รูปแบบเองได ้และด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านเอเจนซ่ี เป็นช่องทางท่ีไม่จ ากดัระยะเวลาการซ้ือ ท าให้สามารถ
ขายสินคา้ได้ตลอดเวลา และท่ีส าคญัไม่จ ากัดจ านวนการขาย ผูป้ระกอบการสามารถขยายธุรกิจไดอ้ย่างไม่มี
ขอบเขต 
 ในด้านของการตลาด ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางท่ีเอ้ือต่อการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal 
Branding) เพราะสามารถส่ือสารถึงคนจ านวนมากไดโ้ดยตรง  เป็นเคร่ืองมือท่ีเปล่ียนผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูผ้ลิต
เน้ือหา และหากเน้ือหานั้นมีประโยชน์ ก็จะเกิดการกระจายอยา่งรวดเร็ว  
 ส่ือสังคมออนไลน์ จึงเป็นโอกาสส าคญัของผูป้ระกอบการความรู้ ( infopreneur) และทุกคนท่ีมีความรู้ 
ความถนดัเฉพาะดา้น และความสามารถในการส่ือสาร ท่ีตอ้งการเขา้มาในธุรกิจน้ี   
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ขอ้มูล (Information Product) ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคยุค 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ข้อมูล ( Information 
Product) และการส่ือสารการตลาดออนไลน์ 

8.2 ควรมีการศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) ของผูป้ระกอบการความรู้ ผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์แต่ละประเภท เพื่อใหม้องเห็นภาพและรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน   
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แนวทางการออกแบบอนิโฟกราฟิกให้ความรู้ เร่ือง ไทยแลนด์ 4.0 
THE GUIDELINE FOR THAILAND 4.0 INFOGRAPHIC DESIGN 

            

สุรัตนชัย ช่ืนตา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: Surattanachai.ch@spu.ac.th.com 
 

บทคัดย่อ 
 ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นยุคสมยัท่ีคนไทย              
ไดน้้อมน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาเป็น
แนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมี 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และ                    
การเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก ในการขบัเคล่ือน Thailand 4.0  รัฐบาลจึงไดน้อ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการเช่ือมโยงประเทศไทยกบัประชาคมโลก โดยเนน้ 1) การอนุรักษโ์ลก (Saved the Planet) 2) การสร้าง
สันติภาพท่ีมัน่คง (Secured Peace)  3) การเติบโตท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Growth) 4) การสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ร่วมกัน (Shared Prosperity) โดยอินโฟกราฟิกท่ีดี ตอ้งมีลกัษณะ ดังน้ี 1) การเน้นหัวขอ้หลกัเพียงหัวขอ้เดียว 
(Focus on a single topic) 2) การออกแบบให้มีความเขา้ใจไดง่้าย (Keep it simple) 3) ขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัในการ
ส่ือสาร (Data is important) 4) มีความมั่นใจในข้อเท็จจริงของข้อมูล (Be sure facts are correct) 5) ใช้อินโฟ
กราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองหรือด าเนินเร่ืองในการส่ือสาร (Let it tell a story) 6) การออกแบบท่ีดีท าให้การส่ือสารมี
ประสิทธิภาพ (Good design is effective) 7. การใช้สีท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) 8. การใช้
ค  าพดูท่ีสั้น กระชบั มีความส่ือสารชดัเจน (Use short texts) 9. มีการตรวจสอบตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจน (Check your 
numbers) 10) การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิกให้มีขนาดเล็กเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงและดาวน์โหลดขอ้มูลไดง่้าย 
(Make the file size small) ส าหรับเน้ือหาท่ีควรน ามาใชใ้นการออกแบบอินโฟกราฟิกให้ความรู้ เร่ือง ไทยแลนด ์
4.0 ท่ีเป็นแก่นแท ้5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ดา้นสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีส่วนในการควบคุม 4) ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีมีการเช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั และ 5) ดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  
 
ค าส าคญั: อินโฟกราฟิก ไทยแลนด ์4.0 
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ABSTRACT 
Thailand, 4.0 is a vision of economic development policy. It is the era that Thai people accept the 

sufficiency economy philosophy of His majesty king Bhumibol Adulyadej to be a key concept in developing 
the country. The second important strategy is to be strengthened from within and linking Thailand with the 
world population in driving Thailand 4.0, government has embraced the philosophy to be used to link the 
country with the world community by focusing on: 1) Saved the Planet, 2) Secured peace, 3) Sustainable 
growth, and 4) Shared Prosperity.  Great infographic characteristics were as follows: 1) Focus on a single topic, 
2) Keep it simple, 3) Data is important, 4) Be sure facts are correct, 5) Let it tell a story,  6.) Good design is 
effective, 7. Choose attractive colors, 8. Use short texts, 9. Check your numbers, 10). Make the file size small. 
Content used to design an infographic should educate Thailand, 4.0 with 5 areas of the essence as follows:                  
1) food, agriculture and biotechnology, 2) public health, health and medical technology, 3) tools, intelligent 
devices, robots and mechanical systems that use electronic systems to take part in the control, 4) digital, Internet 
technology with the connection and force devices, artificial intelligence and embedded technology; and                        
5) creative, cultural and high-value service industries.  

 
KEYWORDS: Infographic Thailand 4.0 
 

1. บทน า 
ยคุสังคมดิจิทลั สภาพสังคมและสถานการณ์บา้นเมืองมีความเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีไม่เคย

หยดุน่ิง ทั้งในเร่ืองสงัคม วฒันธรรม นวตักรรม ตลอดจนวถีิชีวติดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีเทคโนโลยเีขา้มาเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต ซ่ึงในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคสมยัท่ีคนไทย ไดน้้อมน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาเป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาประเทศ โดยมี 
2 ยทุธศาสตร์ส าคญั คือ การสร้างความเขม้แขง็จากภายใน และการเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก จึงท าใหป้ระชาชน
คนไทย ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน น ายทุธศาสตร์ส าคญัทั้ง 2 ประการในขา้งตน้ มาใชเ้ป็นแนวในการ
ด าเนินเศรษฐกิจและด าเนินชีวิตอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน แต่สภาพปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ ยงัไม่เขา้ใจค าวา่ 
ไทยแลนด ์4.0 อยา่งแทจ้ริง จึงท าใหก้ารขบัเคล่ือนในดา้นต่างๆ เป็นไปไดช้า้ หรือยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควรมากนกั 
  Visual Thinking เป็นการส่ือสารโดยการใชภ้าพในการส่ือสาร ให้เกิดการเรียนรู้และจดจ ากว่าการรับ
สารผา่นการอ่านจากตวัอกัษร โดยสภาพปัญหาการเรียนรู้ของคนในยคุปัจจุบนั คือ การรับสารผา่นการมองดว้ยตา
และจดจ าดว้ยภาพ ซ่ึงหากใชก้ารส่ือสารดว้ยขอ้ความหรือสาระความรู้ในรูปแบบตวัอกัษร อาจท าให้การส่ือสาร
ไดไ้ม่สมบูรณ์ชดัเจนครบถว้น ท าใหก้ารน า Visual Thinking มาใชใ้นการส่ือสารเป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึน เป็นเทคนิค
พ้ืนฐานท่ีทุกคนสามารถท าได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัเด็กและเยาวชน เพราะธรรมชาติของเด็กใชก้ารรับรู้ผ่านภาพ
มากกว่าตวัอกัษรอยู่แลว้  เวลาท่ีตอ้งการจะส่ือสารอะไรบางอย่างในความคิด ก็จะเขียนภาพเพื่อแสดงความ
ตอ้งการหรือส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารออกไป ดงันั้น Visual Thinking เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะช่วยให้การส่ือสารชดัเจน 
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ตลอดจนสร้างการจดจ าท่ีดีได ้เพราะภาพท่ีดีจะช่วยสร้างการส่ือสารและความประทบัใจให้แก่ผูรั้บสารไดเ้ป็น
อยา่งดี ไม่วา่จะดว้ยเร่ืองของการใชเ้สน้ สี รูปร่างรูปทรงเขา้มามีส่วนช่วยใหจ้ดจ าและท าความเขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างสรรคอิ์นโฟกราฟิกเพื่อใหค้วามรู้เร่ือง ไทยแลนด ์4.0       
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่ือสารกับประชาชนคนไทย ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของไทยแลนด์ 4.0                          
ใหม้ากข้ึน          
           

ไทยแลนด์ 4.0  
 ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงได้น้อมน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ                              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทย อยู่ได้บนพ้ืนฐานของความมีกิน มีใช้อย่าง
พอเพียง โดยมียทุธศาสตร์ส าคญั 2 ประการ คือ 1) การสร้างความเขม้แข็งจากภายใน (Strength from within) และ 
2) การเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก (Connect to the world) โดยภายใตก้ารบริหารประเทศตามวสิยัทศัน์เชิงนโยบาย
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเขา้มาบริหารประเทศบนวสิัยทศัน์
ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” 
 ไทยแลนด์ 4.0 เกิดจากความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการจะปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไปสู่
การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม เปล่ียนจากรูปแบบสินคา้ไปสู่การเนน้ในภาค
บริการมากข้ึน สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการท าธุรกิจมากข้ึน ดังนั้ น                                  
ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็นเกษตรกรรม
สมยัใหม่ ท่ีเนน้การบริหารจดัการและเทคโนโลยีท่ีกา้วล ้าสมยั ซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งมีชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นเกษตรกรท่ี
ร ่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรในรูปแบบเป็นผูป้ระกอบการ ในการขบัเคล่ือน Thailand 4.0  รัฐบาลจึงไดน้้อม 
น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเช่ือมโยงประเทศไทยกบัประชาคมโลก โดยเนน้ดา้นต่างๆ ดงัน้ี    
 1. การอนุรักษโ์ลก (Saved the Planet)       
 2. การสร้างสนัติภาพท่ีมัน่คง (Secured Peace)      
 3. การเติบโตท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Growth)       
 4. การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั (Shared Prosperity) 
  กล่าวไดว้่า แก่นยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ว่าด้วยการสร้างความเขม้แข็งจากภายในและการเช่ือมโยง
ประเทศไทยกบัประชาคมโลกนั้น ตั้งอยูบ่นฐานความคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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จุดส าคัญที ่ไทยแลนด์ 4.0 จะมุ่งเน้นพฒันา     
 จุดส าคญัในการพฒันาประเทศ ท่ีไทยแลนด์ 4.0 จะพฒันาแลว้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้ น จะตอ้งมีการ
พฒันาวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิยั ซ่ึงมีจุดส าคญัในการพฒันา
ตามเป้าหมายดงัน้ี คือ      
 1. ด้านอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การสร้างเส้นทางธุรกิจแบบใหม่ (New 
Startups) ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรกกรม  และเทคโนโลยอีาหาร เป็นตน้ 
 2. ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  
เทคโนโลยกีารแพทย ์และสปา เป็นตน้ 
 3. ดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์เขา้มามีส่วนใน
การควบคุม เช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์เทคโนโลยกีารส่ือสาร และเทคโนโลยคีมนาคม เป็นตน้ 
 4. ดา้นดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีมีการเช่ือมต่อและบังคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตวั เช่น เทคโนโลยดีา้นการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้งใชม้นุษย ์เทคโนโลยี
การศึกษาท่ีเน้นรูปแบบของ e-learning หรือห้องเรียนออนไลน์  ในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการ
จดัรูปแบบหอ้งเรียนใหท้นัสมยั เป็นตน้ 
 5. ดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยกีารออกแบบ ธุรกิจ
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ (Life style) ของกลุ่มลูกคา้ และเทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการใหมี้ความเป็นมาตรฐานเดียวกนั  เป็นตน้    
 ดงันั้น 5 ดา้นท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ จึงเปรียบเสมือนหวัใจส าคญั ท่ีจะน ามาใชใ้นการส่ือสารกบัคนทัว่ไป 
ให้เกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนท่ีไทยแลนด์ 4.0 จะพฒันาเพ่ือให้เกิดการพฒันาและ
บรรทดัฐานในการท างานร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป (เสริม  เรืองรุ่งโรจน์, 2559) 
 

การส่ือสารในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0   
 สภาพของสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้เกิดเป็นยคุสมยัท่ีมนุษยต์่างพ่ึงพาเทคโนโลยีเป็น
ท่ีตั้งในการด าเนินชีวติ การส่ือสารของคนยคุน้ีจึงกลายเป็นสังคมกม้หนา้ มากกวา่การหันหนา้มานัง่พูดคุยส่ือสาร
ตามวิถีปกติของธรรมชาติของมนุษย ์ดงันั้นการส่ือสารในยคุน้ี จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าขอ้มูล สาระความรู้ 
หรือแก่นแทข้องการส่ือสาร มาปรับเปล่ียนใหส่ื้อสารไดง่้าย กะทดัรัด เนน้ใจความส าคญัเป็นหลกั ผา่นรูปแบบส่ือ
ท่ี เป็น ดิ จิทัลมาก ข้ึน  โดยการส่ือสารของคนใน รูปแบบไทยแลนด์  4.0 จึ งจะมีลักษณะส าคัญ  ดัง น้ี  
  1. อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการส่ือสาร ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 
ดงันั้นในทุกภาคส่วนจะตอ้งเร่งสนับสนุนให้ทุกคนเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตให้มากท่ีสุด เพื่อการส่ือสารท่ีรวดเร็ว       
ทนัสถานการณ์โลก         
 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการ
พฒันาประเทศในรูปแบบของไทยแลนด์ 4.0 ดงันั้นจึงควรสนบัสนุนให้คนในประเทศ หันมามีบทบาทในการคิด
สร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน มากกวา่เป็นเพียงผูต้าม แต่เน้นให้คิดสร้างสรรค์และเป็นผูน้ าในการริเร่ิมคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 
การผลกัดนัให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการออกแบบ ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากภาครัฐ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1288 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนประเทศภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจไทยแลนด ์4.0 เพ่ือสร้างฐานประเทศไทยสู่การ
เป็น Creative Thailand         
 3. การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม  เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมและท างานร่วมกนัใน
สังคมได้ ดังนั้นกาจดักิจกรรมต่างๆ ทั้ งในสถานศึกษา หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวดั และประเทศ ควรมีการ
สนับสนุนให้คนในทุกระดบั ได้มีการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจของหน่วยงานหรือกลุ่ม
ชุมชนร่วมกนั รับผิดชอบร่วมกนั บริหารร่วมกนั ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าท่ีของใครคนใดคนหน่ึง (เสรี วีรภาพกุล, 
2559) 
 

การออกแบบอนิโฟกราฟิก  
งานออกแบบกราฟิก เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีต้องอาศัยทักษะความช านาญในการฝึกฝน ความคิด

สร้างสรรคก็์เช่นเดียวกนั ผูท่ี้จะมีความช านาญในการสร้างสรรคผ์ลงาน มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะ
เปิดโลกทศัน์ในมุมมองท่ีแปลกใหม่อยู่อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการคน้หาแนวความคิดใหม่ๆ ให้กบัการท างาน
กราฟิก ซ่ึงในยคุของไทยแลนด์ 4.0 กราฟิกก็มีส่วนส าคญัในการเขา้มาส่ือสารเล่าเร่ืองราวให้ผูรั้บสารเขา้ใจส่ิงท่ี
ตอ้งท าความเขา้ใจกบัคนทั้งประเทศ ใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั และรู้จกัแก่นแทข้องไทยแลนด ์4.0  
 การออกแบบกราฟิกปัจจุบัน เป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวตักรรมและเทคโนโลยี ได้น าเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ วสัดุส าเร็จรูป มาช่วยในการออกแบบกราฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 กราฟิก ( Graphic ) เป็นค ามาจากภาษากรีก ว่า Graphikos หมายถึง การเขียนภาพด้วยสีและเขียนภาพ
ขาวด า และค าว่า Graphein มีความหมายทั้ งการเขียนด้วยตัวหนังสือและการส่ือความหมายโดยการใช้เส้น                         
(กีรติ วงศท์องชาติ, 2558) เม่ือรวมทั้งค  า Graphikos และ Graphein เขา้ดว้ยกนัวสัดุกราฟิกจะหมายถึงวสัดุใดๆ ซ่ึง
แสดงความจริง แสดงความคิดอยา่งชดัเจน โดยใชภ้าพวาด ภาพเขียน และอกัษรขอ้ความรวมกนั ภาพวาดอาจจะ
เป็น แผนภาพ (Diagram) ภาพสเก็ต (Sketch) หรือแผนสถิติ (Graph ) หรืออาจเป็นค าท่ีใช้เป็นหัวเร่ือง (Title) 
ค าอธิบายเพ่ิมเติมของแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ และภาพโฆษณา อาจวาดเป็นการ์ตูนในรูปแบบหรือประเภท
ต่างๆ ภาพสเก็ต สัญลักษณ์ และภาพถ่าย สามารถใช้เป็นวสัดุกราฟิกเพ่ือส่ือความหมายในเร่ืองราวท่ีแสดง
ขอ้เท็จจริงต่างๆ ได้ วสัดุกราฟิกทางการศึกษา เป็นส่ือการสอนท่ีส่ือถึงเร่ืองราวต่างๆ โดยใชเ้ส้นภาพวาดและ
สญัลกัษณ์ ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง แทนค าพดู (รุ่งนภา ชาติพนัธ์, 2558) 

การส่ือสารข้อมูลท่ีมีอย่างมากมายและหลากในยุคปัจจุบัน ผ่านรูปแบบส่ือท่ีเป็นดิจิทัลและอาศัย
ช่องทางในการส่ือสารผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผูรั้บสารท่ี
หลากหลาย ผูรั้บสารสามารถเลือกช่องทางในการรับสารท่ีตนเองสนใจไดม้ากมายในช่วงเวลาท่ีตนเองสะดวก 
 แต่ส าหรับในบางขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลเชิงให้สาระความรู้และรายละเอียดส าคญั มีความจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยั
รูปแบบของการออกแบบการส่ือสารทีน่าสนใจ ดึงดูดใจผูรั้บสาร สามารถท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจในขอ้มูลไดง่้าย 
เพ่ือให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ งในดา้นของเน้ือหาสาระและการออกแบบ ปัจจุบนัการส่ือสารดว้ย 
เร่ืองราวสั้นๆ และภาพท่ีดูน่าสนใจ ท าใหเ้กิดการรับรู้ขอ้มูลต่อผูรั้บสารไดมี้ประสิทธิภาพทีสูงกวา่การส่ือสารดว้ย
ขอ้มูลเชิงตวัอกัษร เน่ืองจากธรรมชาติมนุษยโ์ดยแทจ้ริง จะช่ืนชอบและจดจ าขอ้มูลหรือภาพท่ีมีความสวยงาม ได้
มากกว่าการอ่าน จึงท าให้เกิดการใช้ส่ือในรูปแบบใหม่เกิดข้ึนอีกลักษณะหน่ึงท่ีเป็นการน าข้อมูลส าคัญมา



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1289 

ออกแบบเป็นภาพในการส่ือสาร ท่ีเรียกวา่ อินโฟกราฟิก (Infographic) ซ่ึงเป็นการน าภาพหรือกราฟิกในรูปแบบ
ต่างๆ มาใชใ้นการส่ือสารและบ่งช้ีถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการจะถ่ายทอดไปยงักลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลเชิงสถิติ 
ตวัเลข หรือสาระความรู้อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเรียกว่าเป็นการย่อขอ้มูลเพ่ือให้ประมวลผลให้ผูรั้บสารสามารถ
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเหมาะส าหรับผูรั้บสารในยุคดิจิทลั ท่ีมีความตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสลบัซับซ้อนในจ านวน
มหาศาลดว้ยระยะเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และในยุคปัจจุบัน รูปแบบส่ืออินโฟกราฟิก ก็ก าลงัเป็นท่ีนิยมในโลก
สงัคมออนไลน์ หรือระบบอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย  
 Infographics มาจากค าในภาษาองักฤษสองค าคือ Information หรือสารสนเทศ เป็นผลลพัธ์ของการ
ประมวลผล การจัดด าเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผูรั้บสารสนเทศนั้ น 
สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดท่ีกวา้ง และหลากหลาย อินโฟกราฟิกเป็นการแสดงผลของขอ้มูลหรือความรู้
ท่ีผ่านการประมวล สรุป ย่อให้เหลือใจความส าคญัหรือค าตอบท่ีตอ้งการส่ือ โดยภาพ เพ่ือให้เน้ือหา/ขอ้มูล ท่ี
ตอ้งการน าเสนอสามารถอ่านและเขา้ใจง่าย ตวัอย่างเช่น ป้าย แผนท่ี งานวิจัย ปัจจุบันนิยมใช้ในสายงานด้าน 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพ่ือแสดงขอ้มูลท่ีซบัซอ้นใหดู้เขา้ใจง่ายข้ึน หรือสรุปค าตอบ ไม่
วา่จะเป็นขอ้มูลเชิงตวัเลขหรืออ่ืนๆ ใหก้บัผูรั้บสาร (Ghode, R. , 2015) 
 

ลกัษณะของอนิโฟกราฟิก        
 อินโฟกราฟิก (Infographics) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลกัษณะของ
ขอ้มูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ ท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิง
หรือภาพเคล่ือนไหว เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน ดังนั้นลกัษณะของอินโฟกราฟิก จะตอ้งเป็นภาพท่ี
ออกแบบมาแลว้ สามารถส่ือสารได้ชัด ไม่ท าให้เกิดความสับสน เพราะภาพต่างๆ เหล่านั้นจะเปรียบเสมือน
ตวัแทนในการเล่าเร่ืองในแต่ละส่วนใหผู้รั้บสารเขา้ใจถึงแก่นแทข้องสารท่ีตอ้งกาส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยอินโฟกราฟิกท่ีดี โดยรุ่งนภา ชาติพนัธ์ (2558) ไดก้ล่าววา่ ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี   
 1. การเนน้หวัขอ้หลกัเพียงหวัขอ้เดียว (Focus on a single topic)    
 2. การออกแบบให้มีความเขา้ใจไดง่้าย (Keep it simple) เม่ือเร่ิมการออกแบบอินโฟกริก นกัออกแบบ
ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารนั้นไม่อดัแน่นจนเกินไป ไม่ซับซ้อนท าให้เกิดความสับสน 
สร้างความเขา้ใจในการรับสารของกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดการท าให้ผูอ่้านหรือผูช้มเกิดความ
สบัสนในการรับขอ้มูล 
 3. ขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัในการส่ือสาร (Data is important) การออกแบบอินโฟกราฟิก ผูอ้อกแบบจะตอ้ง
ค านึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล การออกแบบท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเน้นขอ้มูลเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัและเป็นแก่นแท ้
ตลอดจนการค านึงถึงรูปแบบของอินโฟกราฟิกทีเหมาะสมกบัขอ้มูลนั้นๆ     
 4. มีความมั่นใจในข้อเท็จจริงของข้อมูล (Be sure facts are correct) ในขั้นตอนก่อนการออกแบบ                    
อินโฟกราฟิก นักออกแบบจะตอ้งมีความแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีน ามาใชน้ั้นมีความถูกตอ้ง นักออกแบบจะตอ้งศึกษา
คน้ควา้หาขอ้เท็จจริงและใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้ถูกตอ้งก่อนการน าไปออกแบบ
อินโฟกราฟิก  
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 5. ใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองหรือด าเนินเร่ืองในการส่ือสาร (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกท่ีดี 
จะตอ้งใชภ้าพท่ีมีความสามารถเล่าเร่ืองราวไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงอาจจะใชก้ารส่ือสารดว้ยภาพวาดลายเส้นหรือ
กราฟิกก็ได ้อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งสามารถบอกและสามารถถ่ายทอดขอ้มูลไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน ถึงแมว้า่ผูช้มหรือผูรั้บสารนั้นยงัไม่ไดอ่้านขอ้มูลใดๆ มาก่อนเก่ียวกบัอินโฟกราฟิกนั้น  
 6. การออกแบบท่ีดีท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ (Good design is effective) ในการออกแบบ                         
อินโฟกราฟิกให้สามารถส่ือสารแลว้เขา้ใจง่าย นักออกแบบจะตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้
อินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ ด้วยภาพ สี ชนิด รูปแบบ และพ้ืนท่ีว่าง ซ่ึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการ
ออกแบบกราฟิกทัว่ไป  
  7. การใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การเลือกใชสี้ในการออกแบบกราฟิก เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีนักออกแบบจ าเป็นตอ้งเลือกใชสี้ท่ีกระตุน้อารมณ์และความรู้สึกให้เขา้กบัเน้ือหาสาระของผลงาน และ
จะตอ้งดึงดูดความสนใจผูช้ม ดงันั้นก่อนการออกแบบกราฟิก นกัออกแบบควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองของ
ทฤษฎีการใชสี้อยา่งชดัเจน เลือกใชสี้ให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีน ามาใชใ้นการท างานออกแบบ
อินโฟกราฟิก  
 8. การใชค้  าพูดท่ีสั้น กระชบั มีความส่ือสารชดัเจน (Use short texts) ในการออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีดี 
การส่ือสารด้วยตัวอักษรเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องเลือกใช้ค  าท่ี เป็นการสรุปข้อความให้สั้ นกระชับ ตรงกับ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะน าเสนอผา่นอินโฟกราฟิก ส่วนใหญ่แลว้ จะไม่นิยมการใชต้วัอกัษรท่ีเป็นประโยคยาวๆ 
เน่ืองจากผูรั้บสารส่วนใหญ่ จะเนน้การดูภาพมากกวา่การอ่านรายละเอียดขอ้มูลประกอบ  
  9. มีการตรวจสอบตัวเลขข้อมูลท่ีชัดเจน (Check your numbers) ในกรณีท่ีมีการน าเสนอข้อมูลด้วย
ตวัเลขผา่นกราฟและแผนผงัในการออกแบบอินโฟกราฟิก นกัออกแบบจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลข
และภาพอินโฟกราฟิกใหถู้กตอ้งชดัเจน  

10. การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิกให้มีขนาดเล็กเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงและดาวน์โหลดขอ้มูลไดง่้าย 
(Make the file size small) การออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีดี การน าเสนอขอ้มูลท่ีดีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ หน่ึง
ในนั้น คือการออกแบบรูปแบบไฟลข์องผลงานให้มีขนาดท่ีเล็ก เพื่อให้ผูช้มหรือผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
ง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนสามารถดาวน์โหลดมาชมไดง่้าย สะดวก ไม่เปลืองเวลาในการโหลด และสามารถน า
ไฟลผ์ลงานอินโฟกราฟิกนั้น ไปใชป้ระโยชน์ต่อไดดี้ตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการไดท้นัที 
 

หลกัในการออกแบบกราฟิก       
 หลกัการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) สามารถแบ่งเป็นออก 2 ดา้นส าคญั ดงัน้ี คือ 
 1. ด้านของขอ้มูล ท่ีตอ้งการจะน าเสนอ ขอ้มูลนั้นตอ้งมีความหมายท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างชดัเจน               
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผูรั้บสาร เป็นขอ้มูลมีความน่าสนใจ หรือก าลงัเป็นกระแสท่ีคนส่วนใหญ่ในสงัคมให้
ความสนในและติดตาม เร่ืองราวท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยได ้เป็นจริง มีความถูกตอ้ง 
 2. ด้านการออกแบบ การออกแบบอินโฟกราฟิก จะต้องมีรูปแบบท่ีชัดเจนแน่นนอน ตลอดจนมี                       
แบบแผนและโครงสร้าง หน้าท่ีการท างาน รวมถึงความสวยงามของผลงานส าเร็จในการน าไปใช้ส่ือสาร                    
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โดยนกัออกแบบจะตอ้งออกแบบอินโฟกราฟิกให้เขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย และใชไ้ดจ้ริงในเชิงสาธารณะ (Barnard, 
M. , 2005)  

 

กระบวนการในการออกแบบอนิโฟกราฟิก (Infographics)      
 การออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีดี นกัออกแบบจะตอ้งมีการวางแผนในการท างานอยา่งรอบคอบ เพราะการ
ออกแบบอินโฟกราฟิก จะตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมากมาย มาผ่านกระบวนการย่อสรุปแก่นแทข้องสาร และ
น าไปสู่การคิดสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการออกแบบกราฟิก มี 10 กระบวนการ 
ดงัท่ี คุณชักร พิตรปรีชา (2559) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Gathering data) คือขั้นตอนของการเลือกสรร ขอ้มูลดิบหรือขอ้มูล
ท่ีเกิดจากการรวบรวมมาจากหลากหลายท่ีมา อาจหมายถึงขอ้มูลท่ีเป็นไดม้าจากแหล่งก าเนิดขอ้มูล ซ่ึงเรียกว่า 
ขอ้มูลปฐมภูมิ หรือ ขอ้มูลท่ีเกิดจากการอ่าน การฟัง ท่ีเป็นลกัษณะขอ้มูลทุติยภูมิก็ได ้โดยมีการเขียนแหล่งอา้งอิง
ท่ีมาของขอ้มูลนั้นๆ ท่ีเป็นตน้ฉบบั ผนวกกบัการบนัทึกภาพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงผู ้
รวบรวมข้อมูลไม่ควรแยกภาพกับข้อมูลออกจากกัน เพราะอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดข้ึน ในการน าไป
ออกแบบอินโฟกราฟิก และเกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาดกบัผูรั้บสารได ้
 2. การอ่านขอ้มูลทั้ งหมด (Reading everything) ก่อนการออกแบบอินโฟกราฟิก นักออกแบบจะตอ้ง
อ่านขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมไว ้ดว้ยความตั้งใจและท าความเขา้ใจอย่างละเอียด เพราะการอ่านขอ้มูลเฉพาะจุด 
อ่านเนน้เฉพาะขอ้มูลในบางช่วงบางตอน หรืออ่านโดยรวมใหผ้า่นไปอยา่งรวดเร็ว อาจส่งผลท าใหเ้ขา้ใจขอ้มูลได้
ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมมาได้ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ จะช่วยให้นักออกแบบอินโฟ
กราฟิก มองเห็นภาพรวมของขอ้มูลท่ีเป็นประเด็นหรือสาระส าคญัท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการออกแบบ นักออกแบบ
จะตอ้งมีทกัษะและความสามารถในการจดัการขอ้มูล และมีความมัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนท่ีมีความส าคญั จะไม่ถูก
มองขา้มหรือไม่ถูกละเลยตกหล่น ซ่ึงมีความส าคญัในการน ามาสนับสนุนเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอผ่านอินโฟ
กราฟิก 
 3. การค้นหาวิธีการเล่าเร่ืองผ่านอินโฟกราฟิก (Finding the narrative) การเลือกใช้รูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลสาระความรู้ท่ีน่าเบ่ือ จะส่งผลท าใหก้ารออกแบบอินโฟกราฟิกมีความน่าเบ่ือตามไปดว้ย เน่ืองจาก
ผลงานอินโฟกราฟิกจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากเน้ือหาสาระของขอ้มูลเป็นตวัแปรตน้ ส่งผลมายงัตวัแปรตามท่ีเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลงานอินโฟกราฟิก นกัออกแบบกราฟิกจะตน้คน้หาการน าเสนอเร่ืองราวท่ีดึงดูดความสนใจ การหา
วิธีเล่าเร่ืองจึงมีความส าคญัอนัดบัตน้ๆ ของการออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความน่าสนใจ การใส่ใจกบัเน้ือหา
สาระท่ีส าคญั จะช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มูลผา่นอินโฟกราฟิกมีคุณค่ามากข้ึน เป็นท่ีน่าสนใจของผูรั้บสาร  
 4. การระบุถึงปัญหาและความตอ้งการส่ือสารให้มีความชดัเจนตรงประเด็น (Identifying problems) เม่ือ
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นแก่นสารของเร่ืองท่ีตอ้งการน าเสนอแลว้ นักออกแบบจะตอ้งน าขอ้มูลทั้ งหมดท่ีมีมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งโดยละเอียด หากท างานเป็นทีม จะตอ้งมีการเขียน Design brief เพื่อวางเป็นแนวทางในการท างาน
ร่วมกนัภายใตจุ้ดมุ่งหมายของการท างานออกแบบอินโฟกราฟิกร่วมกนั ควรมีการประชุมพูดคุยถึงขอ้มูลท่ีมี
ทั้งหมด เพราะอาจมีขอ้มูลบางส่วนบางจุด ท่ีอาจไม่สนบัสนุนหัวขอ้หรือประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอผ่านผลงาน 
ควรมีการประชุมทีมของกลุ่มนักออกแบบอภิปรายหาขอ้สรุปร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อระบุปัญหาและความ
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ตอ้งการหรือวตัถุประสงคข์องการออกแบบอินโฟกราฟิก เพราะผูรั้บสารจากอินโฟกราฟิกมีความตอ้งการขอ้มูลท่ี
มีการจดัระบบการส่ือสารและมีการออกแบบท่ีดี มิฉะนั้นจะเป็นการส่ือสาร ส่งสาร รับสารท่ีผิดพลาดและไม่
ถูกตอ้งตามสารท่ีตอ้งการเล่าเร่ืองของอินโฟกราฟิก ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากแหล่งขอ้มูลจะตอ้งมีความถูกตอ้งและไม่
ผิดพลาด ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลท่ีไดรั้บรวม และออกแบบการเล่าเร่ืองราวให้มีเอกลกัษณ์ตรงกบัหัวขอ้ ควรมี
การศึกษาทบทวนขอ้มูลรวมถึงรายละเอียดของเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการส่ือสารหลายๆ คร้ัง เลือกวิธีการน าเสนอ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา ไม่ท าใหเ้กิดความสบัสนกบัผูรั้บสาร เป็นท่ีดึงดูดใจใหค้นมาดูจนจบเร่ือง 
 5. การจัดล าดับของเน้ือหาในการเล่าเร่ืองและโครงสร้างข้อมูลทั้ งหมด (Creating a hierarchy)                      
การจดัล าดบัชั้นของขอ้มูลเป็นท่ีนิยมในการสรุปขอ้มูล เป็นการน าผูช้มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบ เป็น
วธีิการจดัการกบัขอ้มูลในการเล่าเร่ืองผ่านการสร้างสรรคง์านอินโฟกราฟิก และดึงดูดใจผูรั้บสารให้เป็นไปตาม
ตามโครงสร้างล าดบัชั้นของขอ้มูล ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัออกแบบจะตอ้งมีการวางแผนเป็นอยา่งดี การจดัรูปแบบ
ขอ้มูลตามล าดบัในการเล่าเร่ืองท่ีสมบูรณ์ จะช่วยส่งเสริมใหผู้รั้บสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นแก่นแทข้องสาระ
ความรู้ท่ีตอ้งการส่ือสารผ่านเน้ือหาอินโฟกราฟิก ควรมีการวางรูปแบบโครงสร้างท่ีเป็นการเล่าเร่ืองคลา้ยๆ กบั
การสร้างบทละครท่ีตวัละครแต่ละตวัจะตอ้งเป็นตวัเล่าเร่ืองราวไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่ท าให้เกิดการสับสน กระโดด
ไปกระโดดมา เพราะผูรั้บสารส่วนใหญ่ จะไม่ไดอ่้านหรือท าการศึกษาเน้ือหามาก่อน 
 6. การออกแบบโครงสร้างขอ้มูลในการด าเนินเร่ือง (Building a wireframe) เม่ือมีการตรวจสอบเน้ือหา
สาระและคดัเลือกขอ้มูลในการด าเนินเร่ืองอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้แลว้ ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีการจดัแบ่งขอ้มูล
ออกเป็นเป็นล าดบัชั้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างของของขอ้มูลใหมี้ความชดัเจน ผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษาและท า
ความเขา้ใจกบัภาพหรือกราฟิกท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูลส าคญัในการด าเนินเร่ือง ท่ีไดมี้การจดัระเบียบ
ไวเ้ป็นล าดบัชั้นต่างๆ เพ่ือน าไปให้ผูรั้บสาร หรือผูเ้ช่ียวชาญช่วยในการวิพากษ์วิจารณ์ปรับแกไ้ข การออกแบบ
อินโฟกราฟิกท่ีผ่านการวิพากษ์วิจารณ์จากในหลายมุมมอง และไดรั้บขอ้เสนอแนะแตกต่างกนั จะช่วยในการ
น ามาเป็นขอ้สรุปของการออกแบบโครงสร้างอินโฟกราฟิกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 7. การเลือกรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Choosing a format) เม่ือผ่านกระบวนการคัดกรอกและสรุป
ขอ้มูลในการเล่าเร่ืองหรือด าเนินเร่ืองอินโฟกราฟิกแลว้ รวมถึงการก าหนดกราฟิกท่ีจะเป็นเป็นตวัแทนของสาระ
ความรู้หรือขอ้มูลแลว้ วิธีการจดัการขอ้มูลท่ีมีทั้งหมดมาจดัระเบียบก่อนการน าไปออกแบบอินโฟกริก คือ การ
น ามาจดัรูปแบบดว้ยแผนผงั กราฟรูปแบบต่างๆ หรือใชไ้ดอะแกรม เพื่อใชใ้นการอธิบายกระบวนการของการท า 
งานในภาพรวมทั้งหมด อาจมรการน าแผนงานแต่และส่วนท่ีสรุปไวม้าประกอบเขา้ดว้ยกนัในการเล่าเร่ือง 
 8. การก าหนดกราฟิกใหต้รงกบัประเด็นกบัหัวเร่ืองท่ีตอ้งการน าเสนอ (Determining a visual approach) 
การเลือกใชก้ราฟิกในการเล่าเร่ือง สามารถใชห้ลกัการส าคญัในการน าเสนอขอ้มูล คือ การน าขอ้มูลดิบหรือจาก
แหล่งก าเนิดของขอ้มูลมาน าเสนอในรูปแบบของกราฟหรือแผนผงัให้เกิดความน่าสนใจ เลือกใชสี้ท่ีมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาของอินโฟกราฟิก ตลอดจนการค านึงถึงรูปแบบการพิมพร์ายละเอียดให้มีต าแหน่งท่ีมีความ
เหมาะสม การจดัพ้ืนท่ีในการออกแบบกราฟิกใหมี้ความสวยงาม     
 9. การตรวจสอบข้อมูลท่ีเกิดจากการออกแบบอินโฟกราฟิกส าเร็จแล้ว เพื่อการน าไปทดลองใช ้
(Refinement and testing) เม่ือออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกเสร็จเรียบร้อยแลว้ นกัออกแบบควรน าผลงานท่ีส าเร็จ
ไปตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารดว้ยอินโฟกราฟิก เพื่อตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอียด 
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และเร่ิมทดลองใชก้บัผูรั้บสาร ซ่ึงจะรับชมในส่วนของขอ้มูลและกราฟิกท่ีเล่าเร่ืองราวรายละเอียดเน้ือหาของเร่ือง
ท่ีตอ้งการน าเสนอ เพื่อเป็นการยนืยนัใหเ้กิดความแน่ใจวา่ ผลงานอินโฟกราฟิกท่ีส าเร็จ มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ 
 10. การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เช่น การเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต (Releasing it 
into the world) เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการทางการออกแบบอินโฟกราฟิก น าไปสู่การตรวจสอบ ทดลองใชด้ว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมายแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสุดทา้ย คือ การน าเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 

บทสรุปอนิโฟกราฟิกให้ความรู้เกีย่วกบั ไทยแลนด์ 4.0      
 ในยคุท่ีผูรั้บสารส่วนมากนิยมเปิดรับสารผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย การน าเสนอความรู้ท่ี
เป็นแก่นแท้ของความเป็นไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลท่ีเป็นเชิงทฤษฎี มาถ่ายทอดผ่านการออกแบบ
อินโฟกราฟิก ท่ีเป็นการผสานรวมกนัระหวา่งขอ้มูลและภาพ ซ่ึงจะเป็นการส่ือสารดว้ยการออกแบบอินโฟกราฟิก
ท่ีง่ายในการน าไปใชใ้นกาส่ือสาร ตลอดกบัสอดรับกบัพฤติกรรมของผูรั้บสารในยุคเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0                        
ทั้งในระดบับุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มาสัมผสัหรือรับสารเก่ียวกบัสาระความรู้ของไทยแลนด์ 4.0 มาก
นกั จึงท าให้การน าเอาวธีิการทางทฤษฎีการออกแบบอินโฟกราฟิก เหมาะแก่การให้ความรู้ผา่นรูปกราฟิก เพ่ือให้
เขา้ใจไดง่้ายและเป็นท่ีจดจ า อีกทั้งยงัส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งเสียเวลาอ่านรายละเอียดจ านวน
มากๆ เก่ียวกบัไทยแลนด์ 4.0 ไดอี้กดว้ย โดยสาระความรู้ท่ีควรน ามาใชใ้นการออกแบบอินโฟกราฟิกให้ความรู้ 
เร่ือง ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเป็นแก่นแท ้ไดแ้ก่  1) ดา้นอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ดา้นสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์3) ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีส่วนในการควบคุม 4) ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีมีการเช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั และ 5) ดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดบัอุดมศึกษาในประชาคมโลก เป็นการวจิยั 
เชิงส ารวจ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศ
ศาสตร์การส ารวจหลกัสูตรประกอบดว้ยจากหลกัสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยเลือกจากหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์และส่ือศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลก ประเมินโดย QS World University Rankings 
สถาบนัจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของโลก ในปี ค.ศ.2015 จ านวน 5  มหาวิทยาลยั และ 1 มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดใน
เอเซีย  ทั้ งน้ีโดยการศึกษาวตัถุประสงค์รายวิชาของหลกัสูตร และจุดมุ่งหมายในการเรียนตามบริบทของสังคม 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย สรุปผลการวิจยัดงัน้ี  1) หลกัสูตร
ส่วนใหญ่มีจ านวนสาขาไม่มาก มีเพียง 2 – 3 สาขาบูรณาการสาขาวิชาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงเขา้ไวด้ว้ยกนัมากกวา่
จะเป็นหลกัสูตรท่ีมีการแตกแขนงยอ่ย  2) ทุกหลกัสูตรให้ความส าคญักบัทกัษะการส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การ
พูด การเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการส่ือสาร  3) ทุกหลกัสูตรให้ความส าคญักบัเน้ือหาเก่ียวกบับริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง  วฒันธรรม ประวติัศาสตร์แมจ้ะเป็นสาขาวิชาท่ีเน้นไปในเร่ืองเทคโนโลยี และการผลิตส่ือ 
โดยหลกัสูตรส่วนใหญ่จะมีวิชาส่ือศึกษา 4) ทุกหลกัสูตรเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกบัส่ือใหม่ ส่ือออนไลน์และส่ือ
ดิจิตอล การเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้เก่ียวกบัการส่ือสารดั้งเดิม 5) หลกัสูตรส่วนใหญ่มีรายวชิาท่ีเปิดกวา้งยืดหยุน่
ไดส้ าหรับการศึกษาประเด็นหัวขอ้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตความรู้ในแต่ละสาขาวิชา (Special Topic) ท าให้
หลกัสูตรทนักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสงัคมตามความสนใจของผูเ้รียน 

 
ค าส าคญั: สาขานิเทศศาสตร์, หลกัสูตร 
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ABSTRACT 
 This research deals with Communication Arts teaching and learning. It covers, in view of analysis, the 
study of university curriculum in Communication Arts on the teaching of Communication Arts in Thailand and 
several countries around the world. The curricula used in the research are selected from world’s best bachelor's 
degree programs in communication arts and media studies, according to QS World University Rankings from 
Institute of World University ranking in 2015. The aforementioned selected curricula are from five universities 
of the world’s ranking and one best university in Asia. This research aims to study the educational purpose of 
the courses in each curriculum and learning target according to the social context, in order to use them as 
guidelines for the development of communication arts programs in Thailand. The results are as follows: 1) Most 
curricula do not consist of a lot of majors. There are only 2-3 integrated majors that combine similar areas of 
study, rather than splitting them up.  2) All curricula focus on fundamental communication skills, including 
speaking and writing. 3) Despite being a study about technology and media production, all curricula also place 
importance on the social, economic, political, cultural, and historical contexts.  As a result, most curricula have 
put media studies as a course in their program as well. 4) All curricula have added contents about new media, 
social media, and digital media, while associating these media with the knowledge about traditional 
communications. 5) Most curricula have flexible courses open for a discussion about new topics related to the 
area of knowledge in each field.  This could enable each curriculum to keep up with the changes in technology 
and society, relative to the students’ interest. 
 
KEYWORDS: Communication Arts, Curriculum, Curricula 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ทิศทางและแนวโนม้การเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์และส่ือสารมวลชนระดบัอุดมศึกษา ตอ้งเท่า
ทนัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปมากจากอิทธิพลของส่ือในยคุหลอมรวม  ปรัชญาการผลิตบณัฑิตนิเทศ
ศาสตร์และส่ือสารมวลชนตอ้งผลิตบัณฑิตให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานงาน ผูป้ฏิบัติงานในแวดวงส่ือตอ้ง
สอดคลอ้งตลาดงานยคุปฏิรูปส่ือ ยคุหลอมรวมเทคโนโลยี  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวโน้มของหลกัสูตร
ปริญญาตรีจึงเป็นแนวทางส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาส่ือสารมวลชน คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการส ารวจหลกัสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มองเห็นแนวโนม้ของ
การเปล่ียนแปลงของการออกแบบหลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และเห็นภาพรวมของหลักสูตรในสถาบันการศึกษาปัจจุบัน การส ารวจหลักสูตร
ประกอบด้วยจากหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยเลือกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขา
ส่ือสารมวลชนและส่ือศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกหรือ (The World’s Top Universities for Communication & Media 
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Studies) ประเมินโดย QS World University Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลยัของโลก ในปี ค.ศ.2015 
จ านวน 5  มหาวทิยาลยั และ 1 มหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อส ารวจหลกัสูตรการเรียนการสอนหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดบัอุดมศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาวตัถุประสงค ์รายวชิา จุดมุ่งหมายของการเรียนสาขานิเทศศาสตร์โดยตอ้งการวเิคราะห์วา่มี
ความสอดคลอ้งกนัไปในทิศทางใด  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกจากประเทศท่ีมีการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์จากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย และหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
       4.1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาส่ือสารมวลชนและส่ือศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกหรือ (The 
World’s Top Universities for Communication & Media Studies) ประเมินโดย QS World University Rankings 
สถาบนัจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของโลก ในปี ค.ศ.2015 จ านวน 5  มหาวิทยาลยั และ 1 มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดใน
เอเซีย   
       4.1.2 หลกัสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย 
จ านวน 43 แห่ง ในท่ีน้ีได้จ าแนกประเภทของหลักสูตรตามโครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีหลกัสูตรอยูใ่นคณะวิชาทางนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐ
และเอกชน มีจ านวน  24 แห่ง  และกลุ่มท่ีเป็นภาควชิา หรือ หน่วยงานยอ่ยภายใตค้ณะท่ีไม่ใช่คณะวิชาทางนิเทศ
ศาสตร์ ส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะ ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐ และ เอกชน จ านวน 19 แห่ง 
 

 

ตวัแปรอสิระ 
(Independent Variable) 
หลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ 
- หลกัสูตรสาขานิเทศศาสตร์ในตา่งประเทศ 
- หลกัสูตรสาขานิเทศศาสตร์ในประเทศ 
 

 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 
แนวทางการจดัหลกัสูตรการเรียนการ
สอนสาขานิเทศศาสตร์ระดบัอุดมศึกษา 
ในประเทศไทยและประชาคมโลก 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 4.2.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาส่ือสารมวลชนและส่ือศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลก ประเมินโดย QS 

World University Rankings สถาบนัจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของโลก ในปี ค.ศ.2015 จ านวน 5  มหาวทิยาลยั และ 1 
มหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย   

   4.2.2 หลกัสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย 
โดยเลือกจากกลุ่มประชากรจ านวน 43 แห่ง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง มาจ านวน  15  แห่ง  และ
เลือกอีกจ านวน 10  แห่งจากกลุ่มท่ีเป็นภาควิชา หรือ หน่วยงานยอ่ยภายใตค้ณะท่ีไม่ใช่คณะวิชาทางนิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะ ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐ และ เอกชน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดตวัแปรเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนนิเทศศาสตร์ทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยศึกษา 2 ประเด็นดงัน้ี 
      1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
      2. โครงสร้างของหลกัสูตร   
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
จากค านิยามและผลการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดส่วนต่าง ๆ  ของแบบส ารวจเพ่ือเก็บ

ขอ้มูลใชใ้นการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี การวิจยัเอกสารโดยหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาส่ือสารมวลชนและส่ือ
ศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกหรือ (the world’s top universities for communication & media studies) ประเมินโดย QS 
World University Rankings สถาบนัจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของโลก ในปี ค.ศ.2015 จ านวน 5  มหาวทิยาลยั และ 1 
มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย   ส ารวจหลักสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศไทย จ านวน 25 แห่ง ไดใ้นท่ีน้ีไดจ้ าแนกประเภทของหลกัสูตรตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรออกเป็น 2 กลุ่ม 
         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
               การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ผูว้จิยัไดก้ าหนดส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลใชใ้นการศึกษา
วิจยัดงัต่อไปน้ี การวิจยัเอกสาร โดยส ารวจหลกัสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศไทย จ านวน 25 แห่ง ไดใ้นท่ีน้ีไดจ้ าแนกประเภทของหลกัสูตรตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม 
            4.5.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาส่ือสารมวลชนและส่ือศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลก ประเมินโดย QS 
World University Rankings ค.ศ.2015 จ านวน 5 มหาวทิยาลยั และ 1 มหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย 

   4.5.2 กลุ่มท่ีมีหลกัสูตรอยูใ่นคณะวชิาทางนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐและ
เอกชน มีจ านวน  15  แห่ง  

   4.5.3  กลุ่มท่ีเป็นภาควชิา หรือ หน่วยงานยอ่ยภายใตค้ณะท่ีไม่ใช่คณะวชิาทางนิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะ ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐ และ เอกชน จ านวน 10 แห่ง 
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  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
        ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลจากหลกัสูตรการเรียน 
นิเทศศาสตร์ ในประเทศต่าง ๆ โดยศึกษาประเด็นดงัน้ี 
  4.6.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
       4.6.2 โครงสร้างของหลกัสูตร   
       โดยวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัสูตรและจากบริบททางสังคมของประเทศนั้นๆ ประกอบดว้ย ทั้งน้ีโดยใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการศึกษาความเหมือนและ/หรือความแตกต่างของแต่ละหลกัสูตร 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
        ผลการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดบัอุดมศึกษาในประชาคมโลก   
มีดงัต่อไปน้ี  การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดับอุดมศึกษา คณะผูว้ิจยัได้
ด าเนินการส ารวจหลกัสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยั
อ่ืน ๆ ทั้ งในและต่างประเทศเพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของการออกแบบหลกัสูตรสาขานิเทศ
ศาสตร์เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และการประเมินมาตรฐานหลกัสูตรของ
สถาบนัการศึกษาในปัจจุบนั 

5.1 การส ารวจหลกัสูตรประกอบดว้ยจากหลกัสูตรในต่างประเทศ โดยเลือกจากหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี ในสาขาส่ือสารมวลชนและส่ือศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกหรือ (The World’s Top Universities for Communication 
& media studies) ประเมินโดย QS World University Rankings สถาบนัจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของโลก ในปี ค.ศ.
2015 จ านวน 5 มหาวทิยาลยั และ1 มหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย ประกอบดว้ย  

5.1.1  Annenberg School for Communication and Journalism, University of Southern California 
(USC) ป ระ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  อั น ดั บ ท่ี  1 ข อ ง โ ล ก  (University of Southern California.  School for 
Communication and Journalism.  2016) 

5.1.2 Department of Communication arts, University of Wisconsin-Madison อนัดบัท่ี 2 ของโลก 
(Department of Communication arts, University of Wisconsin-Madison. 2016.)  

5.1.3 Department of Communication, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา อนัดบัท่ี 3 ของ
โลก (Department of Communication, Stanford University. 2016.) 

5.1.4 Moody College of Communication, The University of Texas At Austin ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา อันดับ ท่ี  4 ของโลก (Moody College of Communication, The University of Texas at Austin 
2016.) 

5.1.5 The College of Communication Arts & Sciences,   Michigan State University ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกา อนัดบัท่ี 6 ของโลก (University of Michigan. School of Information. 2016.) 

5.1.6 Department of Communication and New media,   Faculty of Art and Science National 
University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ อนัดบัท่ี 13 (Department of Communication and New media, National 
University of Singapore. 2016) 
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หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัชั้นน าในต่างประเทศ มีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและโครงสร้าง
หลกัสูตรสอดคลอ้งกนัหลายประการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี                               

1. หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นหลกัสูตรท่ีมีจ านวนสาขาไม่มากเพียง 2 – 3 สาขาโดยบูรณาการ
สาขาวิชาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั มากกวา่จะเป็นหลกัสูตรท่ีมีการแตกแขนงยอ่ย เช่น รวมการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์   และ รวมวทิยโุทรทศัน์และภาพยนตร์เขา้ดว้ยกนั 

2. ทุกหลกัสูตรให้ความส าคญักบัเน้ือหาเก่ียวกบับริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์แมจ้ะเป็นสาขาวชิาท่ีเนน้ไปในเร่ืองเทคโนโลยี และการผลิตส่ือก็ตาม โดยหลกัสูตรส่วนใหญ่จะมี
วิชาส่ือศึกษา (Media Studies) ซ่ึงเป็นการศึกษาบทบาทของส่ือในสังคมในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
วฒันธรรมศึกษา 

3. หลักสูตรส่วนใหญ่มีรายวิชาท่ีเปิดกวา้งยืดหยุ่นได้ส าหรับการศึกษาประเด็นหัวข้อใหม่ท่ี
เก่ียวข้องกับขอบเขตความรู้ในแต่ละสาขาวิชา (Special Topic) ท าให้หลักสูตรทันกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสงัคมตามความสนใจของผูเ้รียนในเวลานั้นและอาจพฒันาต่อจนการเป็นรายวิชาต่อไปเม่ือมีองค์
ความรู้ท่ีตกผลึกมากพอ 

4. หลกัสูตรส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมหลากหลาย และยืดหยุน่จ านวนหน่วยกิต ตามเน้ือหา
ของวิชา โดยมีตั้งแต่วชิา 1 หน่วยกิต ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดพ้ร้อมกนัหลายๆวิชา ไปจนกระทัง่รายวิชาท่ีมี
เน้ือหามากจนตอ้งเรียนมากกวา่ 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นวชิาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง 

5. บางหลกัสูตรให้ความส าคญักบัการวิจยัโดยก าหนดให้เป็นวิชาเรียนและมีการท าวิทยานิพนธ์
หรือการคน้ควา้อิสระในลกัษณะท่ีไม่ต่างจากหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

5.2 การส ารวจหลกัสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ
ไทย จ านวน 25 แห่ง ในท่ีน้ีไดจ้ าแนกประเภทของหลกัสูตรตามโครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
    5.2.1 กลุ่มท่ีมีหลกัสูตรในคณะวิชาทางนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชน มีจ านวน 15 แห่ง ไดแ้ก่  

1) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2) คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3) คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
4) คณะส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
5) คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
6) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
7) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
8) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกริก 
9) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
10) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
11) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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12) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
13) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
14) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
15) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

5.2.2 กลุ่มท่ีเป็นภาควิชา หรือ หน่วยงานย่อยภายใต้คณะท่ีไม่ใช่คณะวิชาทางนิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะ ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐ และ เอกชน จ านวน 10 แห่ง  

1) สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
2) หลักสูตรนิ เทศศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
3) สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
4) สาขาวชิานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
5) สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
6) สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัศิลปากร 
7) วิชาเอกเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ

วทิยกุระจายเสียง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
8) คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
9) สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
10) หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น     

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย มีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและโครงสร้างหลกัสูตร 
สอดคลอ้งกนัหลายประการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี                               

1. ทุกหลกัสูตรใหค้วามส าคญักบัทกัษะการส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การพูด การเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการส่ือสารในช่องทาง หรือวธีิการอ่ืน ๆ ต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกหลกัสูตรเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกบัส่ือใหม่ ส่ือออนไลน์ และส่ือดิจิตอล โดยมีการเช่ือมโยงกบัองค์
ความรู้เก่ียวกับการส่ือสารดั้ งเดิม เช่น การผนวกวาทวิทยาซ่ึงเป็นวิชาการส่ือสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเขา้การส่ือสาร
ออนไลน์ 

3. หลกัสูตรส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมหลากหลาย และยดืหยุน่จ านวนหน่วยกิตตามเน้ือหาของวชิา 
โดยมีตั้งแต่วิชา 1 หน่วยกิตท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดพ้ร้อมกนัหลายๆวิชา ไปจนกระทัง่รายวิชาท่ีมีเน้ือหา
มากจนตอ้งเรียนมากกวา่ 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นวชิาขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง 

4. ทุกหลกัสูตรมีการฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยระบุสาขาของการฝึกงานท่ีชดัเจนตรงกบัสาขายอ่ยใน
หลกัสูตร เช่น ระบุวา่เป็นการฝึกงานในสายงานสร้างสรรคโ์ฆษณา แทนท่ีจะระบุกวา้ง ๆ วา่การฝึกงานโฆษณา  
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและใน
ประชาคมโลก   สรุปไดว้า่แนวโนม้การออกแบบหลกัสูตรปริญญาตรีสาขาส่ือสารมวลชนและหลกัสูตรปริญญา
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ตรีสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นน าเหล่าน้ีมีลักษณะท่ีสอดคล้องกันหลายประการโดย 
หลกัสูตรส่วนใหญ่จะเป็นหลกัสูตรท่ีมีจ านวนสาขาไม่มากโดยบูรณาการสาขาวชิาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั 
มากกวา่จะเป็นหลกัสูตรท่ีมีการแตกแขนงยอ่ย เช่น รวมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์   และ รวมวทิยโุทรทศัน์
และภาพยนตร์เขา้ดว้ยกนั  สอดคลอ้งกบัผลของการวิเคราะห์หลกัสูตรประเทศไทยของ หน่ึงฤทยั  ขอผลกลาง      
อุบลวรรณ ปิติพฒันะโฆษิต และนฤมล ใจดี (2548, น.22-23)  ท่ีช้ีให้เห็นถึงโครงสร้างหลกัสูตรนิเทศศาสตร์หรือ
วารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยในภาพรวมนั้นไม่แตกต่างกนัมากและมีการแบ่งสาขาวิชาตาม
เน้ือหาวชิา ทุกหลกัสูตรให้ความส าคญักบัทกัษะการส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การพูด การเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการส่ือสารในช่องทาง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหลกัสูตรให้ความส าคญักบัเน้ือหา
เก่ียวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  วฒันธรรม ประวติัศาสตร์แมจ้ะเป็นสาขาวิชาท่ีเน้นไปในเร่ือง
เทคโนโลยี และการผลิตส่ือก็ตาม โดยหลกัสูตรส่วนใหญ่จะมีวิชาส่ือศึกษา (Media Studies) ซ่ึงเป็นการศึกษา
บทบาทของส่ือในสงัคมในเชิงสงัคมวทิยา มานุษยวทิยา วฒันธรรมศึกษา  ทุกหลกัสูตรเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกบัส่ือ
ใหม่ ส่ือออนไลน์ และส่ือดิจิตอล โดยมีการเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้เก่ียวกบัการส่ือสารดั้งเดิม เช่น การผนวกวาท
วทิยาซ่ึงเป็นวชิาการส่ือสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเขา้การส่ือสารออนไลน์  หลกัสูตรส่วนใหญ่มีรายวชิาท่ีเปิดกวา้งยดืหยุน่
ไดส้ าหรับการศึกษาประเด็นหัวขอ้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตความรู้ในแต่ละสาขาวิชา (Special Topic) ท าให้
หลกัสูตรทนักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมตามความสนใจของผูเ้รียนในเวลานั้นและอาจพฒันา
ต่อจนการเป็นรายวิชาต่อไปเม่ือมีองค์ความรู้ท่ีตกผลึกมากพอ  หลักสูตรส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม
หลากหลาย ยดืหยุน่จ านวนหน่วยกิตตามเน้ือหาของวชิา โดยมีตั้งแต่วชิา 1 หน่วยกิตท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้
พร้อมกนัหลายๆวิชา  ไปจนกระทัง่รายวิชาท่ีมีเน้ือหามากจนตอ้งเรียนมากกวา่ 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นวิชาขั้น
พ้ืนฐานและขั้นสูง  ทุกหลกัสูตรมีการฝึกงานโดยระบุสาขาของการฝึกงานท่ีชดัเจนตรงกบัสาขายอ่ยในหลกัสูตร 
เช่น ระบุว่าเป็นการฝึกงานในสายงานสร้างสรรค์โฆษณา  แทนท่ีจะระบุกวา้ง ๆ ว่าการฝึกงานโฆษณา  บาง
หลกัสูตรใหค้วามส าคญักบัการวจิยัโดยก าหนดใหเ้ป็นวชิาเรียนและมีการท าวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่ต่างจากหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง แนวโน้มวิชาชีพ หลกัสูตร และ
คุณสมบติัพึงประสงค ์ของบณัฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ ของพนม คล่ีฉายา, 2558 ท่ี พบวา่ หลกัสูตรของ
ไทย ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรแบบ หลกัสูตรเด่ียวเต็มรูปแบบ หลกัสูตรของสหรัฐอเมริกา เป็นหลกัสูตรร่วมกบั
สาขาวิชาอ่ืนมากท่ีสุด รองลงมา เป็นหลกัสูตรเด่ียวเต็มรูปแบบ ส าหรับกลุ่มวชิาในหลกัสูตร พบวา่ ทั้งหลกัสูตร
สหรัฐอเมริกาและไทยมีวิชาหลกัคือ กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานประชาสัมพนัธ์กลุ่มวิชาทฤษฎี การส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์และกลุ่มวิชากลยุทธ์ การประชาสัมพนัธ์รองลงมา คือกลุ่มวิชาการตลาดและ การบริหารกลุ่ม
วชิาการวจิยัและกลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. น าผลการวจิยัไปใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ควรเร่ิมตน้จากการก าหนดคุณสมบติั
พึงประสงคอ์นัประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะท่ีส าคญัส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
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2. น าไปก าหนดรายวชิาท่ีมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั และน าคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีจะช่วยสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนและการประกอบวชิาชีพมาพิจารณา 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. งานวจิยัคร้ังน้ีช้ีแนะประเด็นส าคญัส าหรับการออกแบบหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 

หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ควรเป็นหลกัสูตรเด่ียวเตม็รูปแบบ (Full Communication Arts Program) ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะ
ทางดา้นนิเทศศาสตร์ มุ่งสร้างผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถเฉพาะทางดา้นนิเทศศาสตร์ 

2.  ศึกษาแนวโนม้ทางนิเทศศาสตร์ท่ีส าคญัในดา้นส่ือใหม่ท่ีจะเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการปฏิบติังาน
ดา้นนิเทศศาสตร์ บทบาทในการส่ือสารการและการผลิตส่ือ องคค์วามรู้ทางนิเทศศาสตร์  

 

8. กติติกรรมประกาศ 
        ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีไดส้นับสนุนทุนการวิจยัคร้ังน้ี 
ขอขอบคุณคณะผูร่้วมผูว้ิจยั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาส่ือสารมวลชน คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 ท่ีไดร่้วมด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงไป
ไดด้ว้ยดี 
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ครูสอนการแสดง : บทบาทและชีวติในปัจจุบัน  
ACTING TEACHERS: THE CURRENT ROLE 

 

สุชาญวุฒิ กิง่แก้ว 
หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: suchanwud.ki@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
 บทบาท “ครูสอนการแสดง” มีดงัน้ี 1. กระตุน้ให้นักแสดงคน้หาและรู้จกัตวัเอง 2. ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตส านึกให้นกัแสดงรักศิลปะการแสดง 3. ปลูกฝังเร่ืองการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ 4. ปลูกฝังให้
นักแสดงพร้อมอุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มท่ี 5. ค้นหากลวิธีให้นักแสดงเกิดความกลา้ท่ีจะคิด คน้หา และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 6. ปลูกฝังให้นักแสดงมีรสนิยมทางศิลปะการแสดงท่ีดี  7. ปลูกฝังวฒันธรรมอนัดีงามให้แก่
นกัแสดง นอกจากน้ี “ครูสอนการแสดง” ยงัมีหนา้ท่ีในการอบรม สัง่สอน พฒันา และดูแลศิษยข์องตนดว้ยปัญญา 
ดว้ยจิตส านึก ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ให้ค  าปรึกษา แนะน า และกระตุน้เตือนแก่ศิษยอ์ยู่เสมอเพ่ือให้เกิดการ
พฒันางานศิลปะการแสดงต่อไป 
 
ค าส าคญั: ครูสอนการแสดง  
 

ABSTRACT  
 The current role of acting teacher: 1. To encourage the actors to find their own potential. 2. Cultivate 
values and consciousness of the actors as well as express the love for performing arts. 3. Cultivated the 
development of the body and mind. 4. Encourage the actors to devote their time to the fullest. 5. To empower 
and enrich the knowledge and confidence of actors to think and innovate themselves. 6. Cultivate the actor’s 
artistic tastes and strive for excellence in performances.7. Acting teachers will pursue the development of 
culture and educate with their intelligence with consciousness, dedication, and support the graduates in the 
development of the performing arts. 
 
KEYWORDS: Acting teachers 
 

1. บทน า  
ในอดีต “ครู” เป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิง่ส าหรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เพราะ “ครู” มีภาระหนา้ท่ีในการ 

อบรม สั่งสอน และสร้างหนทางดา้นปัญญาให้แก่ศิษย ์ดงันั้น “ครู” จึงมีความใกลชิ้ดกบัศิษยร์องจากพ่อแม่และ 
“ครู” ถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในสงัคม  
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แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบต่างๆอยา่งมากมายต่อวถีิชีวิตและความเป็นอยูข่องบุคคลในสังคม 
ทั้งในทางท่ีพึงประสงค ์และทางตรงกนัขา้มอยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียง จากแนวคิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มมีผล
ต่อบทบาทและชีวติของครูทั้งทางตรงและทางออ้ม ในฐานะท่ีผูเ้ขียนเป็นครูสอนศิลปะการแสดง ผูเ้ขียนจึงมุ่งมัน่
ท่ีจะแสวงหาค าตอบวา่ ครูสอนศิลปะการแสดง (Acting) มีบทบาทและชีวติอย่างไรในสงัคมปัจจุบนั โดยการเรียบ
เรียงและอาศยัหลกัฐานทางวชิาการ ด้วยวธีิวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) และ ประสบการณ์ตรงของผูเ้ขียน 
ในการหาค าตอบในหัวขอ้ “ครูสอนการแสดง (Acting) : บทบาทและชีวติใน ปัจจุบนั” ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เสริมต่อการเรียนการสอนและการวจิยัในสาขาศิลปะการแสดง   

 

2. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเรียบเรียง วเิคราะห์ บทบาทและชีวติ “ครูสอนการแสดง (Acting)” ในสงัคมปัจจุบนั  

 

3. วธีิด าเนินงาน 
รวบรวมจากแนวคิด ทฤษฎี หลกัฐานดา้นวชิาการ และประสบการณ์ของผูเ้ขียนในการเป็นครูสอน การ

แสดง (Acting) เพื่อสรุปบทบาทของครูสอนการแสดง (Acting) 
 

4. กรอบแนวคิด  
 “ครู” มีความหมายลึกซ้ึงกวา้งขวางมาก แต่ถา้ดูจากรากศพัท์ ภาษาบาลีวา่ “ครุ” หรือ ภาษาสันสกฤตวา่ 
“คุรุ” นั้น มีความหมายวา่ ผูส้ั่งสอนศิษย ์หรือ ผูค้วรไดรั้บการเคารพ องคท์ะไลลามะไดใ้ห้ความหมายไวส้องนัย
ว่า “คุรุ คือ ครูท่ีเป็นมนุษยท่ี์เราโตต้อบดว้ย อีกนัยหน่ึง คุ รุ คือปัญญาภายในของเราเอง ความกระจ่างพ้ืนฐาน
ภายใน ของเราเอง” ในขณะท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “ครู” ไว้
วา่ “ครู” คือผูส้ั่งสอนผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย ์ซ่ึงมีความหมายสอดคลอ้งกบั เปล้ือง ณ นคร (2538: 2) ท่ีให้
ความหมาย ค าวา่ “ครู” ในหนงัสือ พจนะ – สารานุกรมไทย ไวว้า่ “ครู” คือ ผูมี้ความหนกัแน่น ผูค้วรแก่การเคารพ
ของศิษย ์แสดงให้เห็นวา่ “ครู” เป็นผูส้ั่งสอน ถ่ายทอด และสร้างหนทางแห่งปัญญา จึงท าใหศิ้ษยใ์ห้ความเคารพ
แก่ผูเ้ป็น “ครู” นวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์เห็นถึงความส าคญัของ “ครู” จึงไดป้ระพนัธ์บทร้อยกรองเพื่อใหค้วามหมาย
และเชิดชู “ครู” ดงัน้ี  
 “ใครคือครู ครูคือใครในวนัน้ี ใช่อยูท่ี่ปริญญามหาศาล ใช่อยูท่ี่เรียกวา่ ครูอาจารย ์ใช่อยูน่านสอนนาน 
ในโรงเรียน ครูคือผูน้ าทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิด คิดอ่านเขียน ใหรู้้ทุกขรู้์ยากรู้พากเพียร ใหรู้้เปล่ียนแปลงสูรู้้ สร้าง
งาน ครูคือผูย้กระดบัวิญญาณมนุษย ์ให้สูงสุดกวา่สัตวเ์ดรัจฉาน ครูคือผูส้ั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมานเพ่ือ มวลชน
ใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนกัสร้างผูย้ิ่งใหญ่ สร้างคนจริงสร้างคนกลา้สร้างคนเก่ง สร้างคนใหไ้ดเ้ป็นตวัของ ตวัเอง ขอ
มอบเพลงน้ีมาบูชาครู” นวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์(2552) 

จากบทประพนัธ์แสดงให้เห็นวา่ “ครู” มีหน้าท่ีมากกว่าการอบรม สั่งสอน หรือให้ความรู้แก่ศิษย ์แต่ 
“ครู” ยงัหนา้ท่ีส าคญัในการ “สร้างคนให้เป็นคน” เปาโล แฟรร์ (2552: 38) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการท างานของครูวา่ 
การท างานของครู ซ่ึงตอ้งเป็นผูเ้รียนไปพร้อมๆกนันั้น เป็นงานท่ีทั้งสนุกและทั้งตอ้งเขม้งวดกวดขนั เป็นงานท่ี 
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ตอ้งเตรียมพร้อมอยา่งแทจ้ริง ทั้งในแง่กายภาพ อารมณ์ และจิตใจ เป็นการงานท่ีเรียกร้องใหผู้ท่ี้ทุ่มเทเพ่ือการสอน 
ตอ้งพฒันาความรัก ซ่ึงไม่เพียงแต่รักผูอ่ื้นเท่านั้น หากแต่ตอ้งรักทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน เช่นเดียว 
กบั ไกรนุช ศิริพูล (2531: 3) ท่ีไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบั “ครู” ไวว้า่ ผูท่ี้จะเป็นครูของครูควรเป็นผูมี้อุดมคติของ 
ครูอยา่งแน่วแน่ เป็นผูน้ าในดา้นคุณธรรม วฒันธรรม การปรับตนและการสร้างสรรค ์ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ “ครู” 
คือ ผูอ้บรม สั่งสอน และสร้างปัญญาแก่ศิษย ์ดว้ยสติ ปัญญา ดว้ยความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ความรัก และจิต
วญิญาณ อีกทั้งยงัเป็นผูเ้สียสละและเขม้งวดต่อหนา้ท่ีของตน เพ่ือสร้างคนใหเ้ป็นคนอยา่งสมบูรณ์  
 
ความส าคญัของ “ครู”  
 ครูในฐานะท่ีเป็นวชิาชีพและเป็นปูชนียบุคคลในสงัคมนั้น ครูมีบทบาทและความส าคญัต่อสงัคมตั้งแต่ 
เยาวชนอนัเป็นสมาชิกใหม่ของสังคมจนถึงประเทศชาติส่วนรวม ผูเ้ขียนจึงขออญัเชิญพระราโชวาทของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จ การศึกษาจาก วิทยาลยัครู 
ณ อาคารใหม่สวนอมัพร วนัพธุท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ความตอนหน่ึงวา่  

“ .....อาชีพครูถือวา่ส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ  ให้เจริญมัน่คง และ
ก่อนท่ีจะพฒันาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้ น จะตอ้งพฒันาคน ซ่ึงได้แก่ เยาวชนขอชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชน 
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าสมบูรณ์ทุกดา้น จึง สามารถช่วยกนัสร้างความเจริญใหแ้ก่ชาติต่อไปได.้.......”  

จากพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ตามท่ีไดอ้ญัเชิญมากล่าวไวข้า้งตน้ เป็นเคร่ืองยืนยนัให้เห็นถึง 
ความส าคญัของครูท่ีมีต่อความเจริญของบุคคล และชาติบา้นเมือง เป็นอยา่งยิ่ง ชาติบา้นเมืองจะเจริญไดเ้พราะ 
ประชาชนในชาติไดรั้บการศึกษาท่ีดี และมี “ครู” ท่ีมีคุณภาพ  

เดวดิ ฟรอเลย ์กล่าวในหนงัสือ จิตแห่งคุรุ ตอนหน่ึงวา่ ทุกแง่มุมทั้งหมดของชีวิตตอ้งมีครู บางคนบอก 
วา่  คุณไม่จ าเป็นตอ้งมีครู และค าตอบของผมคือ ถา้อยา่งนั้นคุณไม่จ าเป็นตอ้งมีครูในโรงเรียน ครูสอนดนตรี ฯลฯ 
นอกจากน้ี เดวดิ ฟรอเลย ์ยงักล่าวเพ่ิมเติมวา่ ไม่วา่จะเป็นระบบไหน แมแ้ต่ฟิสิกส์ก็ยงัตอ้งการครู แมแ้ต่เด็กทารกก็ 
ตอ้งการครูสอนอ่านหนงัสือ ความรู้เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ นัน่คือท าไมคุณจึงเห็นวา่ครูเปรียบดงัพระเจา้ นัน่คือ ท าไม
ค าสอนบอกวา่มารดาและบิดาคือพระเจา้ มารดาของคุณเป็นผูส้ัง่สอนคนแรก บิดาเป็นผูส้ัง่สอนคนท่ีสอง ต่อมาจึง
กลายเป็นครู แสดงให้เห็นว่า ครูเป็นบุคคลท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษยทุ์กชนชั้น ครูมีบทบาทในการ สั่งสอน
และถ่ายทอดความรู้แก่ศิษยเ์พ่ือท าลายอวชิชาทั้งหลาย และเพ่ือพฒันามนุษยชาติ   

 
บทบาทและชีวติครูในอดตี  

“ครู” ในสมยัโบราณในประเทศอินเดียเป็นค าท่ีสูงมาก เป็นผูเ้ปิดประตูทางวญิญาณ แลว้ก็น าใหเ้ดินทาง 
วิญญาณ ไปสู่คุณธรรมเบ้ืองสูง เป็นเร่ืองทางจิตใจโดยเฉพาะ มิไดห้มายถึงเร่ืองวตัถุ หรือมรรยาท หรือแมแ้ต่
อาชีพ จึงมีนอ้ยมาก ครูมกัจะไปท าหนา้ท่ีเป็นปุโรหิตของพระราชา หรืออิสระชนซ่ึงมีอ านาจวาสนา มีหนา้ท่ีการ
งานอนั ใหญ่หลวง ในขณะท่ีแบรรีฟาร์เบอร์ไดบ้รรยายบทบาทและความส าคญัของครูยคุแรกๆ ในประวติัศาสตร์
อเมริกา ว่า ครูถูกมองในเร่ืองคุณธรรมส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์ท่ีจะยอมรับให้เป็นผูส้อน ครูยุคนั้นตอ้งท างานทุก
อยา่งใน โรงเรียนตั้งแต่ท าความสะอาดห้องเรียน ดูแลบริเวณโรงเรียน ตกัถ่านหิน ตีระฆงัสัญญาณ ช่วยเผยแพร่
ศาสนา ช่วยงานธุรการของชุมชน แมก้ระทัง่ช่วยขดุหลุมศพ นอกจากน้ี อ าไพ สุจริตกุล อธิบายบทบาทครูในอดีต
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ไวว้่า “ครู”  “ปู่ครู” “ตุ๊ครู” และ “ครูบา” ในสมัยโบราณ หมายถึง พระสงฆ์ผูมี้บทบาทในการท าหน้าท่ีสอน
กลุบุตร ทุกระดบัอาย ุตั้งแต่วยัเด็ก จนถึงวยัรุ่น สอนทั้งดา้นอกัขรวธีิ ทั้งภาษาไทย และภาษาบาลี สอนใหเ้ป็นคนดี
มีวชิาชีพ ตลอดจนความรู้ทางพระพทุธศาสนา แมเ้ม่ือศิษยมี์อายคุรบบวชแลว้ ก็ยงัคงศึกษาในวดัหรือส านกันั้น ๆ 
ต่อไป จนมีความรู้ความช านาญ สามารถถ่ายทอดวิชาท่ีไดรั้บการสั่งสอนฝึกฝนจากครูบาของตนให้แก่ศิษยรุ่์น
หลงัของ ส านักต่อไป หรืออาจลาไปแสวงหาความรู้ความช านาญต่อจากพระสงฆ์หรือครูบา หรือตุ๊ครู ณ ส านัก
อ่ืน เม่ือเช่ียวชาญแลว้ก็กลบัมาช่วยสอนในส านกัเดิมของตน จนเป็นครูบาสืบทอดต่อไป ถึงแมว้า่ในอดีตชีวิตของ 
“ครู” และสถานะภาพของ “ครู” ในประเทศอินเดีย ประเทศไทย และอเมริกาจะมีความแตกต่างกนัอยูม่าก แต่ส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือ “ครู” มีบทบาทหนา้ท่ีในการอบรม สัง่สอนและความรู้แก่ศิษยต์ามบริบทของสงัคม 

นอกจากน้ี โกสินทร์ รังสิยาพนัธ์ (2552: 8-12) ได้กล่าวถึงอาชีพครูไวว้่า อาชีพครู ท าหน้าท่ีสอนคน 
พฒันาคน แต่ความส าคญัของครูก็ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงยิ่งกวา่ค าวา่ “ครู” ยงัมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ยงัอยูใ่นจิตส านึก 
ของคนดีทุกคน จึงมีค ากล่าวไวเ้ปรียบเทียบครูทุกคน เช่น ครู คือ         ปูชนียบุคคล ครูเป็นเช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้า คือเป็นกัลยาณมิตร ครู เป็นผูน้ าหรือมคัคูเทศก์ทางวิญญาณ ครูคือ พ่อแม่คนท่ีสองของศิษย ์ใน
ประเด็นน้ี เปาโล แฟรร์ (2552: 21) ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมในหนงัสือครูผูท้  างานวฒันธรรมไวว้า่ การพูดวา่บทบาทของ
ครูต่างจากบทบาท ของพอ่แม่นั้น ไม่ไดห้มายความวา่บทบาทของพ่อแม่เลก็นอ้ยหรือไร้ค่า ในท านองเดียวกนัการ
ยอมรับการลดทอน บทบาทของการสอนให้เหลือเพียงการดูแลเด็กนั้นก็ไม่ไดแ้ปลวา่หนา้ท่ีของครูถูกก าหนดให้
เป็นเช่นนั้น ดงันั้น ครูจึงเป็นครู ส่วนพ่อแม่ ก็ยงัเป็นพ่อแม่ เป็นไปไดท่ี้จะเป็นพ่อแม่โดยไม่รักลูกของตนเอง แต่
เป็นไปไม่ไดท่ี้ครูจะ ไม่รักนกัเรียนของตน และถึงข้ึนตอ้งตระหนกัวา่แค่ความรักอยา่งเดียวก็ไม่เพียงพอ เป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะเป็นครูโดย ไม่รักการสอน ถึงแมว้า่ “ครู” และ “พ่อแม่” มีสถานะท่ีแตกต่างกนั แต่ “ครู” และ “พ่อแม่” 
มีบทบาทและหนา้ท่ี ไม่ต่างกนั กล่าวคือ มีบทบาทและหนา้ท่ีในการอบรม สั่งสอน พฒันา และดูแลศิษยข์องตน
ดว้ยปัญญา ดว้ยจิตส านึก ดว้ยความทุ่มเท เสียสละ และดว้ยความรักท่ีมีต่อศิษยข์องตน 

  
บทบาทและชีวติครูสอนการแสดง (Acting) ในปัจจุบัน 
 “นกัแสดง” มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการแสดงละครเพราะในบรรดาการจดัแสดงละครนกัแสดงคือผูอ้ยู่
ใกลชิ้ดผูช้มมากท่ีสุด ผลงานการสร้างสรรคข์องฝ่ายต่างๆ อาทิ การเขียนบท การก ากบัการแสดง การออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย การแต่งหนา้ จะไดรั้บการถ่ายทอดมาสู่ผูช้มโดยผา่นทางนกัแสดงโดยตรง ดงันั้นในการสร้างสรรค์
งานละครเราสามารถตดัทุกส่ิงทุกอยา่งออกไปไดเ้วน้แต่นกัแสดงและผูช้ม ในขณะท่ี พรรณศกัด์ิ สุขี (2541: 26) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ การผลิตบณัฑิตดา้นการแสดงในประเทศไทยสมควรไดรั้บการทบทวนอยา่งจริงจงั การผลิตบณัฑิต
ท่ีมีความสามารถเพียงแค่รับใชอุ้ตสาหกรรมบนัเทิงแบบทุนนิยมเป็นเร่ืองไม่น่าภาคภูมิใจ การผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถแต่ไม่มีท่ีทางและโอกาสในการแสดงศักยภาพยิ่งเป็นเร่ืองสูญเปล่าอย่าง น่าเสียดาย ซ่ึงการผลิต
บณัฑิตสาขาศิลปะการแสดงส าหรับงานเบ้ืองหนา้ คือ การผลิต “นกัแสดง” หาก “นกัแสดง” มีคุณสมบติัท่ีดี ยอ่ม
ส่งผลดีกับธุรกิจบันเทิงเช่นกัน ตรีดาว อภัยวงศ์ (2550: 102-106) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของ นักแสดงท่ีดี มี
ดงัต่อไปน้ี  
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 1. ความงดงามของจิตใจ ความงดงามของจิตใจไม่ไดห้มายถึง นกัแสดงท่ีมีรูปร่างหนา้ตาดีหรือตอ้ง สวย
ตอ้งหล่อ เพราะความสวยความหล่อ อาจท าใหน้กัแสดงหยิง่ ทะนงตนได ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเป็น นกัแสดงท่ี
ดี ความงดงามของจิตใจคือ การท่ีนกัแสดงรักศิลปะการแสดงมิใช่รักความเด่นความดงัของตน ท่ีไดจ้ากการแสดง 
 2. ความพร้อมของร่างกายและเสียง นักแสดงต้องอาศัยร่างกายและน ้ าเสียงเป็นเคร่ืองมือ ดังนั้ น 
นกัแสดงจึงตอ้งฝึกฝนการเคล่ือนไหวร่างกาย การใชน้ ้ าเสียงภาษาพูดให้เหมาะสมถูกตอ้งตามบาทบาทท่ีแสดง 
รวมถึงผอ่นคลายความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ กลา้มเน้ือ และหายใจใหถู้กตอ้ง 
 3. ความพร้อมของอารมณ์ความรู้สึก นกัแสดงท่ีดีสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงจากภายในโดย 
ไม่เสแสร้งแกลง้ท า รู้จกัควบคุมอารมณ์และสามารถแสดงออกมาอยา่งพอดีไม่เกินขอบเขต 
 4. ความพร้อมของประสาทสัมผสั นักแสดงตอ้งฝึกฝนให้ประสาทสัมผสัมีความไวและละเอียดอ่อน 
น ามาใชก้บัการแสดงไดเ้ป็นอยา่งดี  
 5. สมาธิ นกัแสดงตอ้งมีสมาธิสูง สามารถรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกไปสู่จุดใดจุดหน่ึงตาม ความ
ตอ้งการของบทบาทอยา่งมีพลงั และจุดหมายแน่นอน การมีสมาธิจะ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ของอารมณ์
และร่างกาย ท าใหน้กัแสดงไม่ประหม่าต่ืนกลวั การแสดงจะแนบเนียน ลึกซ้ึง ประทบัใจผูช้ม 
 6. ความสามารถในการสงัเกต นกัแสดงท่ีดีตอ้งเป็นคนช่างสงัเกตอยา่งละเอียดลึกซ้ึง ฝึกจนเป็นนิสยั ทุก
อยา่งท่ีอยูร่อบตวัคือครูนกัแสดง ควรสังเกตการณ์แสดงออกของมนุษย ์อากปักิริยาของคนในวยัและฐานะ ต่างๆ 
สงัเกตอารมณ์ท่ีอยูภ่ายใน รวมถึงความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ และบุคคลต่างๆ การสงัเกตจะน ามา ใชใ้น
การแสดงและการตีความหมายบทละครไดเ้ป็นอยา่งดี 
 7. ความจ า นักแสดงจะตอ้งมีความจ าดี สามารถจ าบทบาทท่ีตอ้งแสดง จดจ าอารมณ์ความรู้สึกและ ทุก
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแสดง หมัน่ฝึกฝนความจ าของตนเอง 
 8. ความเขา้ใจ นกัแสดงตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจชีวติและมนุษย ์เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจบทบาทท่ีจะแสดง 
รวมถึงเขา้ใจศิลปะการแสดงซ่ึงช่วยใหน้กัแสดงเขา้ถึงบท 
 9. ความเช่ือ นกัแสดงตอ้งมีความเช่ือบทบาทท่ีตนแสดง เช่ือในการกระท าและค าพูดของตนเอง เพราะ 
ความเช่ือจะท าใหน้กัแสดงถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตวัละครมาสู่ผูช้มได ้
 10. ความตั้งใจจริง ความขยนั และวนิยั นกัแสดงตอ้งมีความจริงใจ ความขยนัและวนิยัท่ีจะพฒันาตนเอง 
ฝึกซอ้มและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีการงานดว้ยความรับผิดชอบอยา่งสูงสุด การขาดวินยัของนักแสดงเพียงคนเดียว 
อาจท าลายผลรวมของการจดัแสดงละครได ้
 11. รสนิยมท่ีดี นอกจากจะศึกษาจากทฤษฎีแล้ว นักแสดงควรหาประสบการณ์จากการดูละครท่ีดี 
ร่วมงานการละครท่ีไดม้าตรฐาน และอ่านบทละครท่ีมีคุณค่า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเขา้ใจและปลูกฝังรสนิยม            
ท่ีดี 
 12. พรสวรรค์ของนักแสดง ในแง่ของการแสดงหมายถึง จินตนาการและความสามารถพิเศษในการ 
สร้างสรรค ์ปฏิภาณและความว่องไวของประสาทสัมผสั ความสามารถในการควบคุมจงัหวะการแสดงไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ท่ีลึกซ้ึงกว่าผูอ่ื้น ตลอดจนความคล่องแคล่วใน การ
เคล่ือนไหวท่ีท าใหก้ารฝึกการแสดงง่ายและไปไดไ้กลกวา่ผูอ่ื้น  
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นอกจากน้ี ณฐัพล ปัญญโสภณ (2552: 44)  ยงักล่าวเพ่ิมเติมวา่ นกัแสดงท่ีดีควรมี คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
รักศิลปะการแสดงและอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี ไม่ใช่รักความเด่น ความดังของการเป็น

นกัแสดง 
1. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดถือจริยธรรมและวฒันธรรมอนั

ดีงาม รวมถึงเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
2. ประกอบวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตตามหลกัปฏิบติั และวิชาการโดยอยู่ภายใตบ้ทบญัญติัของ

กฎหมาย 
3. ท าหนา้ท่ีเพ่ือความส าเร็จของส่วนรวมและสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี ไม่ใช่ท าเพ่ือส่วนตวั 
4. ไม่ เสนอการแสดงหรือแสดงละครท่ีขัดต่อศีลธรรมจรรยาของสังคม ศาสนาและสถาบัน

พระมหากษตัริย ์
5. ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ควรค านึงถึงผลการแสดงท่ีมีต่อผูช้ม 

 

5. สรุปสาระบทความวชิาการ  
จากแนวคิดคุณสมบติัการเป็นนกัแสดงท่ีดี รวมกบัประสบการณ์การสอนการแสดง(Acting) ของผูเ้ขียน 

จึงสรุป บทบาทและชีวติของครูสอนการแสดง (Acting) ไดด้งัน้ี  
 1. กระตุ้นให้นักแสดงค้นหาและรู้จักตัวเอง Osho นักการศึกษา (2550: 153) ได้กล่าวเร่ืองการคน้หา
ตวัตนไวว้า่ ถา้ท่านไม่ คน้หา ท่านก็ไม่มีตวัตน เพราะการคน้หามนัท าใหท่้านมีอตัตา ถา้ท่านไม่คน้หาใครบางคน 
ไม่คน้หาอะไรเลย ท่านก็ไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่ ไม่มีฝูงชน ถา้ขา้พเจา้ไม่สอนอะไรท่านเลย เพราะไม่มีอะไรท่ีจะให้สอน 
ไม่มีความจริงท่ี จะสอน ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดส้อนอะไรและหากท่านไม่ไดเ้รียนอะไร ใครอยูท่ี่น่ีหรือ มีแต่ความวา่ง
เปล่า มันเป็นความ เบิกบานของความว่างเปล่าท่ีแท้จริง ปัจเจกหายไปกลายเป็นมหาสมุทรแห่งจิตส านึก 
สอดคล้องกับ ลัทธิพระเวทท่ี ก าหนดเร่ืองการรู้จักตัวเองถือเป็นเป้าหมายของชีวิต การรู้จักตัวเองเป็นการ
เปล่ียนแปลงขา้งใน ระดบัจิตส านึก หรือการตรัสรู้ หรือรู้จกัธรรมชาติแห่งพระเจา้ของเรา ท่ีส าคญันกัแสดงตอ้ง
เรียนรู้และเขา้ใจ ตวัเองก่อน จึงจะ สามารถเขา้ใจและสวมบทบาทเป็นตวัละครหรือบุคคลอ่ืนได ้ 
 2. ปลูกฝังค่านิยมและจติส านึกให้นักแสดงรักศิลปะการแสดง มิใช่รักความเด่นความดงัของตนท่ีไดจ้าก
การแสดง โดยครูเป็นผูช้ี้ให้เห็นโทษของความหยิ่ง ทะนงตน อนัเป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักแสดงท่ีดี ครูควร
ปลูกฝังใหน้กัแสดงรักในงานศิลปะการแสดงดว้ยใจ Osho (2550: 153)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความรักไวว้า่ คนเราควร
จะมีชีวิตอยูก่บัปัจจุบนัดว้ยความรัก ดว้ยความรู้สึกอยา่งแรงกลา้ ดว้ยสติสัมปชญัญะ และนั่นจะเป็นเชาวปั์ญญา
ของท่าน มนัเป็นแหล่งพลงังานเดียวกนั ถา้ท่านคว  ่ามนั มนัก็คือ ความโง่ ถา้น ามนัมาวางใหม่ มนัจะกลายเป็นเชาว์
ปัญญา สดใส พนัธุมโกมล (2537: 118) กล่าวเพ่ิมเติมวา่ เม่ือใดท่ีนกัแสดง มีจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาชีพการ
แสดง มองเห็นคุณค่าของการแสดงวา่เป็นศิลปะอนัลึกซ้ึงละเอียดอ่อน ท่ีสามารถท าให้มนุษยเ์ขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้น ภาคภูมิใจในโอกาสท่ีไดเ้ป็นผูใ้ห้ความสุข ความบันเทิงแก่ผูช้ม ซ่ึงเป็นของขวญัล ้ าค่าท่ีนักแสดงสามารถ
หยบิยืน่ใหแ้ก่เพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั นัน่คือ จุดเร่ิมตน้ของการเป็น “ศิลปิน” (Artist) ผูเ้ขา้ถึง “ศิลปะการแสดง” อยา่ง
สมบูรณ์ หากนกัแสดงรักศิลปะการแสดงดว้ยความจริงใจ ยอ่มส่งผลใน ทางท่ีดีต่อคุณภาพการแสดงอยา่งแน่นอน 
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3. ปลูกฝังเร่ืองการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ Milly S. Barranger (1990:307) กล่าวถึง
ทฤษฎีการแสดงของ Stanislavski ไวว้า่ แบ่งเคร่ืองมือของนักแสดงเป็นสองส่วนเท่าๆกนั ส่วนแรกคือภายนอก
ร่างกาย (External) คือ การพฒันาร่างกาย ของนักแสดงให้ถูกตอ้ง เช่น การออกเสียง การฝึกการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย การผ่อนคลายร่างกาย เป็นตน้ ส่วนท่ีสองคือภายในจิตใจ (Internal) คือ การพฒันาความรู้สึกภายใน หรือ 
จิตใจของนกัแสดง เช่น สมาธิ ความรู้สึก จินตนาการ และความทรงจ า เป็นตน้ จอห์น เลน (2550: 102) ไดก้ล่าว
ไวว้า่ เราตอ้งหลุดพน้จาก ความหมกมุ่นอยูก่บัเร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ รอบกาย เบิกบานสบายใจอยูก่บัล าน ากวีการหยัง่
เห็น พลังจินตนาการคือ การเห็นส่ิงทั้ งหลายในแง่มุมนิรันดร์ของมันคือการรู้ความไร้กาลเวลา และเปาโล 
(2552:100) ไดพ้ยายามอธิบาย บาทบาทครูเก่ียวกบัจินตนาการไวว้า่ ครูตอ้งแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงความส าคญั
ของจินตนาการท่ีมีต่อชีวติ จินตนาการช่วยใหเ้กิดความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค ์พอๆกบัช่วยเพ่ิมพนูการผจญภยั ถา้ขาด
ส่ิงน้ีเสียแลว้ การสร้างสรรคก็์ไม่เกิดข้ึนได ้ดงันั้น นกัแสดงท่ีดีตอ้งสามารถใชท้ั้งร่างกายและจิตใจในการแสดง
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงจากภายในโดยไม่เสแสร้งแกลง้ท า สดใส พนัธุมโกมล (2537: 118) กล่าววา่ ก่อนท่ีจะ
เร่ิม การแสดงตามบทบาทในละครได ้นกัแสดงจะตอ้งฝึก “เคร่ืองมือ” (TOOLS) ของนกัแสดงใหพ้ร้อมเสียก่อน 
เพื่อจะไดส้ามารถ “แสดงออก” ไดทุ้กบทบาทตามท่ีละครเร่ืองท่ีตนแสดงตอ้งการเพราะฉะนั้นครูตอ้งปลูกฝัง และ
ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจซ่ึงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อนกัแสดง 
 4. ปลูกฝังให้นักแสดงพร้อมอุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ ครูตอ้งสร้างจิตส านึกให้นักแสดงมีความ
ตั้งใจจริง มีความขยนั มีวนิัย มีความจริงใจ ขยนัฝึกซอ้มและอ่านบท ของตนเอง เปาโล แฟรร์ ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
การอ่านบทไวว้่า การอ่านตวับทก็คือ การมีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่าง ผูอ่้านกบั   ตวับท ซ่ึงเป็นตวักลางระหว่าง
ผูอ่้านกับผูเ้ขียน เป็นการประกอบรวมกันระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้ขียน นอกจากน้ี ครูมีหน้าท่ีกระตุน้ให้นักแสดง               
ตะหนักถึงความรับผิดชอบของงานอย่างสูงสุด และเปาโล แฟรร์   (2552: 41) ไดอ้ธิบายเก่ียวเร่ืองน้ีไวว้่า การ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการงานท่ีเราท าไม่ใช่การคิดไปวา่น่ีคือ ส่ิงส าคญัท่ีสุด แต่หมายความวา่ตอ้งระลึกอยู่
เสมอวา่ส่ิงน้ีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญั และจริงๆ แลว้ เป็นส่ิงท่ีไม่อาจ ตดัขาดจากชีวิตสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของดีพาค โชปรา ท่ีวา่ ทฤษฎีก็คือความตั้งใจก่อใหเ้กิดววิฒันาการ การทุ่มเท ตั้งใจ และอุทิศเวลาจึงเป็นคุณสมบติั
ท่ีส าคญัของนกัแสดง 
  5. ค้นหากลวิธีให้นักแสดงเกิดความกล้าที่จะคิด ค้นหา และสร้างสรรค์ส่ิง ใหม่ ความกลัวถือเป็น
อุปสรรคส าคญัและเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้นักแสดงไม่กลา้สร้างสรรค์งานแสดงใหม่ๆ ดงันั้น ครูจึงตอ้งคน้หา
กลวิธีให้นกัแสดงเกิดความกลา้หาญในการสร้างสรรคง์านแสดง Osho (2550: 73) ไดก้ล่าวเก่ียวกบั การคน้หาส่ิง
ใหม่ไวว้า่ หลกัของขา้พเจา้คือคนควรจะคิดอยา่งจริงจงั การคิดท่ีแทจ้ริงท าใหท่้านไดพ้ฒันา ท่านเคล่ือนท่ีไปตาม
ทาง ถูกหรือผิดนั้นไม่ส าคญั การเคล่ือนท่ีต่างหากท่ีให้การเติบโตแก่ท่าน ส าหรับขา้พเจา้ แลว้ประเด็นไม่ใช่อยู่
ท่ีว่าจะไปไหน ส าหรับขา้พเจา้แลว้ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือท่านไม่ติดอยูก่บัท่ี แต่ก าลงัไปต่อ สอดคลอ้งกบัจอห์น 
เลน (2550: 103) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความกลา้เป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตเพ่ือท าให้การเป็นอยูแ่ละ การจะเป็น เป็นไปไดใ้น
การแสดงออกของตวัตนนั้น ถา้ตอ้งการให้เป็นจริง ก็จ าเป็นตอ้งมีความมุ่งมัน่ ดงันั้น ความกลา้ นอกจากจะท าให้
นักแสดงได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองแล้ว นักแสดงยงัสามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการ
สร้างสรรคง์านแสดงไดอี้กดว้ย 
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 6. ปลูกฝังให้นักแสดงมีรสนิยมทางศิลปะการแสดงที่ดี ผ่านการสั่งสอนทางทฤษฎี และสนับสนุนให้
นกัแสดงหาประสบการณ์จากการดูละครท่ีดี ส่งเสริมให้นักแสดง ร่วมงานการละครท่ีไดม้าตรฐาน และอ่านบท
ละครท่ีมีคุณค่า เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ความเขา้ใจและปลูกฝังรสนิยมท่ีดี Osho (2550: 102) ไดก้ล่าวไวว้า่ ชีวติจะเป็น
การเดินทางท่ีสวยงามหากมนัเป็นสน้ทางของการเรียนรู้ เสน้ทางของ การส ารวจตรวจสอบ เพราะมนัจะเป็นความ
ต่ืนเตน้ในทุกๆ ขณะ แต่ละขณะไดเ้ปิดประตูใหม่ ท่านไดส้ัมผสักบั ส่ิงล้ีลบัใหม่ๆ ซ่ึงการท่ีนกัแสดงมีรสนิยมท่ีดี
ยอ่มส่งผลกบัใหเ้กิดการแสดงท่ีดีเช่นกนั   

7. ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่นักแสดง อนัไดแ้ก่ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและยดึถือจริยธรรมอนัดีงาม ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปฏิบติัภายใตบ้ทบญัญติัของ กฎหมาย ครู
ตอ้งปลูกฝังใหน้กัแสดงตอ้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน Osho (2550: 102) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการ อ่อนนอ้มถ่อมตนไว้
วา่ ความเรียบง่ายเป็นสภาวะของการไม่พยายาม มนัเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนท่ีสร้างข้ึนมา เพ่ือต่อตา้นความ
หยิง่ผยอง ไม่ใช่ความอ่อนนอ้มถ่อมตนท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือต่อตา้นอตัตา ไม่ใช่ความอ่อนนอ้ม ถ่อมตนท่ีตรงกนัขา้ม
กบัจิตท่ีชอบคิด เปล่าเลย ความอ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ใช่ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัความจองหอง ความอ่อนนอ้มถ่อมตนก็คือ
การไร้ความจองหอง ไม่เพียงแต่นักแสดง เปาโล แฟรร์ ไดใ้ห้ความเห็นเพ่ิมเติมไวว้่า ครูผูส้อนก็ควรอ่อนน้อม
ถ่อมตน และเปิดใจพร้อมตลอดเวลาท่ีจะคิดทบทวนส่ิงท่ีตนสอนและปรับปรุงไปเร่ือยๆ เพราะฉะนั้น ทั้งครูและ
ศิษยค์วรรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนัดีงามสืบต่อไป  
 นอกจากบทบาทครูสอนการแสดง (Acting) ทั้ง 7 ขอ้ “ครูสอนการแสดง (Acting)” ยงัมีภาระหนา้ท่ี ใน
การอบรม สัง่สอน ใหค้  าปรึกษา ศิษยต์ามเน้ือหาวชิาในหลกัสูตรท่ีถูกก าหนดแลว้ ครูสอนการแสดงในปัจจุบนัยงั
ต้องค านึงถึงบทบาทของตนท่ีมีต่อวงการบันเทิง หรือ ธุรกิจบันเทิง มีหน้าท่ีสั่งสอนศิษย์ให้ไม่น าความรู้
ความสามารถดา้นการแสดงไปหลอกลวงให้ผูอ่ื้นหลงเช่ือเพื่อประโยชน์ทางทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของตน อนัจะ
กระทบต่อประเทศชาติอีกดว้ย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

E-mail : Pataraporn.s@bu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต ์
www.konvy.com ศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน www.konvy.com และศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาด
เพ่ือการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน www.konvy.com โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com 3-4 คร้ัง จ านวนทั้ งส้ิน 10 คน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา่  
 1.  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทั้ง 10 คน ส่วนใหญ่จะมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต์ เม่ือสินคา้ท่ีตนเองใช้
เป็นประจ าใกลห้มด โดยท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ จากเว็บไซต์ Konvy.com  เม่ือท าการหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการซ้ือแลว้มกัจะท าการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ โดยประเมินจาก
โปรโมชัน่และความคุม้ค่าท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตน์ั้น ๆ ซ่ึงก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือโดยการโอนเงินค่า
สินคา้ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจะตดัสินใจ โดยการประเมินจากความน่าเช่ือถือของร้านคา้  
 2.  การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดโดย
การบอกต่อ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ในขณะท่ีการตลาดทางตรงโดย
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เป็นปัจจยัเดียวท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัการส่ือสารการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, เวบ็ไซต ์www.konvy.com  
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ABSTRACT 
 This independent study aimed to gather data about cosmetic products on Konvy.com the decision to 
purchase cosmetic products on Konvy.com and to understand marketing communication factors influencing 
customers who bought cosmetic products on Konvy.com. Key informants were 1 0  customers who bought 
cosmetic products from Konvy.com 3-4 times. An in-depth interview was applied to collect data and such data 
was analyzed by using content analysis. The results showed that 
 1.  The key informants mainly decided to buy a product from the website  when an item used regularly 
was nearly empty by searching information about the product they intend to buy from Konvy.com. After 
searched information about the product they intend to buy, they often compared several purchase options by 
evaluating a promotion and perceived value from buying such item from the website. In addition, prior to 
making a payment of that product , those key informants would make the decision by evaluating a shop’s 
credibility.    
 2 . Advertisement, public relations, sales promotion, personal selling and viral marketing are factors 
affecting to the purchase decision of key informants, while direct marketing through e-mails is only one factor 

not affecting to the purchase decision of key informants. 
 
KEYWORDS : Marketing Communication Factors, Purchase Decision, www.konvy.com  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง (Cosmetics Industry) เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีอัตราการ
เจริญเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการประมาณการมูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางโลก ระหวา่งปี 2556-2560 
RNCOS Business Consultancy Services พบวา่มูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางโลกมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 255 ลา้นเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 292 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียระหว่างปี 2555-2560 คิดเป็นร้อยละ 4.6 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2559, หน้า 2) โดยจากผลส ารวจของศูนยว์ิจยักสิกรไทย พบวา่ คนในกรุงเทพมหานครยงั
ค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัสินคา้เคร่ืองส าอาง สะทอ้นจากผลการส ารวจท่ีระบุวา่ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีการื้ืน
ตวัยงัไม่ชดัเจน แต่คนกรุงเทพมหานคร กวา่ร้อยละ 70.5 ยงัเลือกท่ีจะจบัจ่ายสินคา้ในกลุ่มเคร่ืองส าอางอยู ่โดย
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ยงัคาดการณ์อีกวา่ ในปี 2560 น้ี ธุรกิจเคร่ืองส าอาง จะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายดา้นก าลงัซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ในการเพ่ิมยอดขาย
เหนือคู่แข่งให้ได้ ซ่ึงการขยายช่องทางในการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือ
ออนไลน์/โซเชียลมีเดีย ซ่ึงเป็นส่ือหรือช่องทางท่ีมีบทบาทมากข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค และการสร้างความ
ประทบัใจหรือประสบการณ์ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาระบบติดต่อส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตผูค้น รวมทั้ งปรับเปล่ียน
แนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายดิจิทัล ส่งผลให้ช่องทางดิจิทัลกลายเป็น
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ช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้โดยตรงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง การตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทลัจึงกลายเป็นอีกหน่ึงโอกาสท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการประกอบธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จในปัจจุบนั  
 Konvy เป็นเวบ็ไซต์ท่ีจัดตั้ งข้ึน และด าเนินการโดย บริษทั คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซต ์เคร่ืองส าอางอนัดบั 1 ในประเทศไทย มีสินคา้เคร่ืองส าอางชั้นน าหลากหลายแบรนด์ มีให้เลือกมากว่า 
1,000 แบรนด์ มากกวา่ 10,000 รายการสินคา้ไม่วา่จะเป็น ครีมบ ารุงผิว สกินแคร์ เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์แต่งหน้า 
น ้ าหอม อาหารเสริม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย Konvy มีการรับประกนัสินคา้ ผลิตภณัฑท์ั้งหมดเป็นสินคา้แท ้100% 
รับตรงจากผูจ้ดัจ าหน่าย แบรนด์ ซ่ึงสามารถเช่ือถือและตรวจสอบได ้Konvy เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการจ าหน่าย
และกระจายสินคา้คุณภาพระดบัมาตรฐาน 100 % ผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์www.konvy.com  และนอกจากน้ียงัพบ
อีกวา่ Konvy เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูซ้ื้อไวว้างใจมากกวา่ 500,000 คน (บริษทั คอนวี ่อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, 2560) 

ดังนั้ น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
เวบ็ไซต์ www.konvy.com ของผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์ www.konvy.com เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ป
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของผูป้ระกอบการเคร่ืองส าอาง ให้กลุ่มลูกคา้ไดรั้บรู้
ข่าวสารต่างๆ ในการดึงดูดลูกคา้ตลอดจนเกิดทศันคติท่ีดีและน าไปสู่การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องดิจิทัล 
ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์ www.konvy.com ของผูท่ี้เคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์www.konvy.com เป็นอยา่งไร 
 2.2  เพ่ือศึกษาผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์www.konvy.com มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่น 
www.konvy.com อยา่งไร 

 2.3 เพ่ื อ ศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเพ่ื อการตัด สินใจซ้ือ เค ร่ืองส าอางผ่าน เว็บไซต ์
www.konvy.com ของผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์www.konvy.com เป็นอยา่งไร 
 

3.  แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัการส่ือสารการตลาด 

Kotler (2006, p.496 อา้งถึงใน ภคมน ภาสวสัด์ิ, 2550, หน้า 11) ได้ให้ความหมายไวว้่า การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการวา่เป็นการวางแผนการส่ือสารการตลาด เพ่ือส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มกบัผูบ้ริโภค 
เพ่ือเขา้ใจในตราสินคา้หรือแบรนดน์ั้นๆ อีกทั้งเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริโภค โดยวธีิท่ีใชใ้นการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ และแนะน าการส่ือสาร
แบบต่างๆ เหล่าน้ีมารวมกนั เพ่ือใหก้ารติดต่อส่ือสารมีความชดัเจน สอดคลอ้งกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุด 
โดยผา่นข่าวสารต่างๆ โดยเคร่ืองมือการส่ือสารตลาด ประกอบไปดว้ย ดงัน้ี  

 1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นรูปแบบ
ท่ีมิไดอ้าศยับุคคลในการน าเสนอ โดยการระบุถึงผูส้นับสนุนรายการโฆษณา หรือส่ือโฆษณานั้นๆ มีขอ้ดีหลกั
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ตรงท่ีสามารถเขา้ถึงคนจ านวนมาก และท าให้คนรู้จกัสินคา้ สามารถสร้างภาพลกัษณ์ในระยะยาว และท าให้คน
รู้จกัตราผลิตภณัฑดี์ข้ึน  

 2. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) คือ การสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
องค์กรกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหวงัผลในความร่วมมือและการการสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณชน  

 3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นรูปแบบการส่ือสารเพ่ือโนม้น้าวใจผูบ้ริโภคให้เกิด
การตอบสนองในการตดัสินใจซ้ือ สนบัสนุน หรือส่งเสริมการขายสินคา้และบริการในระยะเวลาอนัสั้น  

 4. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อแบบ 2 
ทาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคค์วามชอบสินคา้ ความเช่ือมัน่ในสินคา้และซ้ือสินคา้ 

 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) คือการตลาดโดยใชส่ื้อ
โฆษณาต่างๆ กบัผูบ้ริโภคโดยตรง เพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 6. การตลาดดว้ยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail Marketing) เป็นกลยทุธ์การตลาดรูปแบบหน่ึงท่ี
น า E-mail Marketing มาใชป้ระโยชน์เพ่ือการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นรูปแบบการตลาดทางตรงแบบ
หน่ึงซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Interactivity) ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร  

 7. การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) เป็นการตลาดท่ีอาศยัคนท่ีผูบ้ริโภครู้จกัหรือเครือข่าย
สงัคมในการเผยแพร่ข่าวสารทางการตลาด เช่น เพ่ือใหรู้้จกัตราผลิตภณัฑ ์หรือท าใหซ้ื้อสินคา้ เป็นตน้  
 2. แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 Belch, G.E. & Belch, M.A. (2012) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภคเป็นส่วนหน่ึงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ตั้งแต่เร่ิมก่อนตดัสินใจไป
จนถึงขั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการตดัสินใจ ล าดบัขั้นตอนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมี 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) คือ ลกัษณะของการรับรู้ถึงปัญหาเกิดข้ึนมาจาก
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้จากภายใน (Internal) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (External) โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา
จากสาเหตุต่างๆ เช่น การท่ีสินคา้หมด (Out of Stock)  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือเกิดการรับรู้ถึงปัญหาแลว้ ในขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภค
จ าเป็นจะตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ ส าหรับการแกไ้ขปัญหานั้น โดยจะเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตดัสินใจ 
เพ่ือการแกปั้ญหาและตอบสนอง  

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
แลว้ ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินทางเลือก  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือประเมินทางเลือกต่างๆ แล้วผูบ้ริโภคจะท าการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ โดยมีการพฒันาสู่ความตั้งใจซ้ือ  

5. พฤติกรรมหลงัซ้ือ/การประเมินหลังการซื้อ (Purchase Evaluation) คอื ขั้นตอนการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคไม่ไดจ้บแค่ขั้นตอนการซ้ือเพียงเท่านั้น ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจากการ
บริโภคหรือการใชสิ้นคา้กบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภควา่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ  
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ชุติมา นาคโต (2557) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับและการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวขาวผ่าน
ส่ือวดีิโอออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวขาวผ่านส่ือวิดีโอออนไลน์ ประกอบด้วย การรับรู้ความตอ้งการ การประเมิน
ทางเลือก คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม และการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ เพศ อาย ุการศึกษา และอาชีพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับชมส่ือวิดีโอออนไลน์ และการศึกษา อาชีพ มีความสัมพนัธ์กับ
วตัถุประสงค์ในการเปิดรับชม และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความต้องการ และการหาข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวขาวผ่านส่ือวิดีโอออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

จากความหมายและผลการศึกษาวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคนั้นจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือมีส่ิงเขา้มากระตุน้จากภายนอกท าให้เกิดความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหา แลว้
หลงัจากนั้นก็จะเกิดการคน้หาขอ้มูล เม่ือได้ขอ้มูลมาก็จะเกิดขั้นตอนในการประเมินผลทางเลือกหรือเกิดการ
เปรียบเทียบสินคา้และบริการ เม่ือไดป้ระเมินผลทางเลือกแลว้ก็จะเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้เคร่ืองส าอางผ่าน
ช่องทางดิจิทลัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจมากท่ีสุด และเม่ือเกิดการซ้ือสินคา้แลว้ก็จะเกิดพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือข้ึน พฤติกรรมน้ีจะเก่ียวกบัตวัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชไ้ป วา่มีความพึงพอใจในตวัสินคา้หรือไม่อยา่งไร  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เป็นหลกั โดยท าการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลหลกั (Key Informans) 
จ านวนทั้งส้ิน 10 คน 
      4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์ www.konvy.com 3-4 
คร้ัง โดยการลงพ้ืนท่ีตามหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  
  1.  สยามพารากอน จ านวน 2 คน 
  2.  เซ็นทรัลลาดพร้าว จ านวน 2 คน  
  3.  เซ็นทรัลเวร์ิด จ านวน 2 คน 
  4.  เดอะมอลบางกะปิ จ านวน 2 คน  
  5.  เซ็นทรัลป่ินเกลา้ จ านวน 2 คน  
  สาเหตุท่ีผูศึ้กษาเลือกลงพ้ืนท่ีเพ่ือคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากห้างสรรพสินคา้ ทั้ง 5 แห่ง เน่ืองจาก
หา้งสรรพสินคา้ดงักล่าว ถือเป็นแหล่งศูนยร์วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มคนทั้งวยัเรียน และวยัท างาน ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ 
      4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้มัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบ่งแบบสมัภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง 
 ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกับปัจจัยการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน เว็บไซต ์
www.konvy.com 
 ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์ www.konvy.com ของผูท่ี้เคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์www.konvy.com  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูล ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

  4.4.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต ์
www.konvy.com    3-4 คร้ัง โดยการลงพ้ืนท่ีตามห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความเต็มใจให้
ขอ้มูล จ านวน 10 ท่าน 
  4.4.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  ผูว้ิจยัท าการรวบรวม และศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เอกสาร บทความ 
งานวจิยั วารสารและต าราเรียน รายงาน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูศึ้กษาใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลและจดัรวบรวมขอ้มูลโดย น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่าน เว็บไซต์ www.konvy.com 3-4 ค ร้ัง ท่ี ได้จากการลงพ้ืน ท่ีตามห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีความเต็มใจให้ขอ้มูล จ านวน 10 ท่าน มาท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดย
ท าการการตีความเพ่ือการวิเคราะห์เน้ือหา โดยยึดแนวคิดและความรู้ทั่วไปเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด ผ่าน
ช่องทางดิจิทลั พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1 พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์www.konvy.com 
 ผลการศึกษาโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 10 คน พบวา่ ส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตทุกวนั โดยมีระยะเวลาการใชง้าน ประมาณ 2 ชัว่โมงใน 1 คร้ัง ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ไปเปิดรับ 
หรือใชง้านมากท่ีสุด คือ เืซบุ๊กรองลงมา คือ เวบ็ไซต ์Google.co.th เพ่ือหาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ  
 5.1.2 การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์www.konvy.com 
 ในการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com โดยท าการ
สมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 10 คน ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดขอ้ค าถาม เพ่ือสอบถามเก่ียวกบั
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์ www.konvy.com ออกเป็นขอ้ค าถาม 5 ขอ้ โดยแบ่งตามกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  
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 5.1.2.1  การตระหนกัถึงความตอ้งการ ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ทั้ง 10 คน ส่วนใหญ่จะมี
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต ์เม่ือสินคา้ท่ีตนเองใชเ้ป็นประจ าใกลห้มดมากท่ีสุด รองลงมา คือ เม่ือสินคา้ท่ี
ตนเองใชมี้การจดัโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถมในเวบ็ไซต ์Konvy.com 
 5.1.2.2  การเสาะแสวงหาข่าวสาร จากการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่จะท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
ท่ีตอ้งการซ้ือ จากเวบ็ไซต ์Konvy.com  มากท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ครบถว้น
หลากหลายอยูแ่ลว้  
 5.1.2.3  การประเมินทางเลือก จากการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เม่ือท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ี
ตนเองตอ้งการซ้ือแลว้มกัจะท าการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ โดยประเมินจากโปรโมชัน่และความคุม้
ค่าท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตน์ั้น ๆ รวมถึงการรับประกนัหลงัการขายดว้ย  
 5.4.2.4  การตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษา พบวา่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือโดยการโอนเงินค่าสินคา้ ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจะตดัสินใจ โดยการประเมินจากความน่าเช่ือถือของร้านคา้ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูท่ี้เคยใช้
บริการซ้ือสินคา้ หากไดรั้บค าชมเยอะ ยอ่มน่าเช่ือได ้และน่าจะมีบริการ และมีคุณภาพสินคา้ท่ีดี จึงตดัสินใจซ้ือ  
 5.1.2.5  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ จากการศึกษา พบว่า เม่ือท าการซ้ือสินคา้แลว้ หากได้รับสินค้า 
ทดลองใชแ้ลว้ช่ืนชอบ ถูกใจ มกัจะมีพฤติกรรมในการรีวิวสินคา้ หรือช่ืนชมร้านคา้นั้น ๆ เพ่ือให้ผูอ่ื้นรับทราบ 
และเป็นการใหเ้ครดิตของร้านท่ีตนเองช่ืนชอบไปพร้อม ๆ กนั 
 5.1.3  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่น เวบ็ไซต ์www.konvy.com 
 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน เว็บไซต ์
www.konvy.com ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการแบ่งปัจจยัการส่ือสารการตลาด ออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย  
 5.1.3.1  ดา้นการโฆษณา ผลการศึกษาพบวา่ การโฆษณาเวบ็ไซต ์Konvy.com ผา่นส่ือโฆษณา เป็น
ช่องทางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต ์Konvy.com ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 10 คน สูงมาก โดยช่อง
ทางการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด คือ การโฆษณาผ่านเืซบุ๊กรองลงมา คือ 
การใช ้Search Engine ของ Google 
 5.1.3.2  ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมใน
การเขา้ไปศึกษาขอ้มูลและคน้หาโปรโมชัน่ราคาพิเศษของสินคา้ท่ีตนเองสนใจ จากช่องทางการประชาสัมพนัธ์
ของเวบ็ไซต ์Konvy.com โดยช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่รู้จกั และมีพฤติกรรมการใช้
งานมากท่ีสุด คือ เพจ Konvy.com 
 5.1.3.3  ดา้นการส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบวา่ การส่งเสริมการขายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินค่าจากเวบ็ไซตข์องกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัมากท่ีสุด เน่ืองจากการส่งเสริมการขายของเวบ็ไซตม์กัจะมี
โปรโมชัน่ลดมากกวา่ 50% ซ่ึงหาไดย้ากจากช่องทางการซ้ืออ่ืน ๆ  
 5.1.3.4  ด้านการขายโดยพนักงานขาย ผลการศึกษาพบว่า การขายโดยพนักงานขาย โดยการ
ถ่ายทอด หรือสาธิตการใชสิ้นคา้ เช่นการสอนแต่งหนา้ โดยใชสิ้นคา้ท่ีมีจ าหน่ายในเวบ็ไซต ์Konvy มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสูงมาก เพราะช่องทางดงักล่าวจะท าให้ผูรั้บชมเปิดรับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
ความเตม็ใจ สนใจ และไม่รู้ตวัวา่ก าลงัรับชมโฆษณาสินคา้แฝงอยูใ่นคลิป และเม่ือเกิดความช่ืนชอบสินคา้ในคลิป 
ก็จะเกิดพฤติกรรมการสัง่ซ้ือสินคา้ตามมาในท่ีสุด 
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 5.1.3.5  การตลาดทางตรงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบวา่ การตลาดทางตรงโดย
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
 5.1.3.6  ด้านการตลาดโดยการบอกต่อ ผลการศึกษาพบว่า การบอกต่อถือเป็นรูปแบบของการ
ส่ือสารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก โดยข่าวสารท่ีผูรั้บสารมักจะแชร์มากท่ีสุด คือ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือลุน้รับของรางวลัจาก เพจ Konvy.com  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 6.1  การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์ www.konvy.com 
 จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทั้ง 10 คน ส่วนใหญ่จะมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต์ เม่ือ
สินคา้ท่ีตนเองใชเ้ป็นประจ าใกลห้มดมากท่ีสุด รองลงมา คือ เม่ือสินคา้ท่ีตนเองใชมี้การจดัโปรโมชัน่ลด แลก 
แจก แถมในเว็บไซต์ Konvy.com โดยส่วนใหญ่จะท าการหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าท่ีต้องการซ้ือ จากเว็บไซต ์
Konvy.com  มากท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีครบถว้นหลากหลายอยูแ่ลว้ ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Norsrati, Karimi, Mohammadi & Malekian (2013) ท่ีกล่าววา่ การตลาดดิจิทลั
เป็นกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจ และสร้างการยอมรับระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค โดย
ตอ้งมีเน้ือหาข่าวสารท่ีครบถว้น และมีการจดัท ากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดให้มีความหลากหลายและต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ เพราะเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอจะมีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิด
การมีส่วนร่วม การใหข้อ้มูลสร้างความบนัเทิง สร้างความไวว้างใจ และเกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด นอกจากนั้น
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอรรถพล สาธิตคณิตกุล, 2558 และนิวฒัน์ ชาตะวิทยากูล(2559) ท่ีกล่าววา่ เวบ็ไซต ์
(Website) คือ เคร่ืองมือเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการท า Digital Marketing เพราะการมีเว็บไซต์ก็
เปรียบเหมือนมีหนา้ร้านคา้ท่ีจะไดแ้นะน าสินคา้ และท าการซ้ือขายผ่านหนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ลยเป็นจุดศูนยก์ลางของ
ส่ืออ่ืน ๆ 
 โดยก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือโดยการโอนเงินค่าสินคา้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจะตดัสินใจ โดยการประเมินจาก
ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูท่ี้เคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้ หากไดรั้บค าชมเยอะ ยอ่มน่า
เช่ือได้ และน่าจะมีบริการ และมีคุณภาพสินค้าท่ีดี จึงตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Molek (2558) ท่ีกล่าวว่า 
การตลาดดิจิทลั นอกจากจะตอ้งให้ความส าคญักบักิจกรรมท่ีสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจ และสร้างการยอมรับ
ระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค แลว้ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งไม่มองขา้ม คือ การสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัร้านคา้ โดย Lankow, 
Ritchie & Crooks (2012) กล่าวเพ่ิมเติมวา่ หลกัการส าคญัของการท าการตลาดเชิงเน้ือหา เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ 
มี 5 หลกัการ คือ การจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงคท์างการตลาดท่ี
ต้องการสร้างการเปล่ียนแปลงหรือรักษาพฤติกรรมของผู ้บริโภค ใช้ส่ือผ่านรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
ภาพเคล่ือนไหว และมีการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน หวัใจส าคญัของการตลาดเชิงเน้ือหาอยูท่ี่การส่ือสารซ่ึงตอ้ง
มีความแตกต่างจากการส่ือสารแบบเดิม เน่ืองจากผูบ้ริโภคในสังคมตอ้งการขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่ขอ้มูลท่ีถูก
สร้างให้เป็นกระแสในการโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์ เทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทใน
การตลาดรูปแบบน้ี เน่ืองจากผูบ้ริโภคมองวา่การโฆษณาผา่นป้ายโฆษณาในอินเทอร์เน็ต อาจใชส่ื้อผ่านรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น ภาพเคล่ือนไหว  
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 6.2  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเพือ่การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน เวบ็ไซต์ www.konvy.com 
 ผลการศึกษาพบวา่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย และ
การตลาดโดยการบอกต่อ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ในขณะท่ีการตลาด
ทางตรงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจยัเดียวท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากการตลาดทางตรงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างจากการ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย และการตลาดโดยการบอกต่อ เพราะ
เน้ือหาข่าวสารของการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย และการตลาด
โดยการบอกต่อ นั้นสามารถออกแบบให้มีความน่าสนใจไดห้ลากหลาย ในขณะท่ีการตลาดทางตรงโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มีเน้ือหาหารน าเสนอท่ีมีรูปแบบเดิม ๆ และหากมีความถ่ีในการส่งขอ้มูลให้ลูกคา้มากเกิน อาจ
ก่อให้เกิดความร าคาญ และเกิดทศันคติไม่ดีต่อสินคา้ หรือธุรกิจตามมาดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของภาวุธ 
พงษ์วิทยภานุ (2551) ท่ีกล่าวว่า การจดัท า e-mail หรือ การส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
โฆษณาสินคา้ โดยท่ีลูกคา้ไม่ทราบวา่ผูส่้งมาจากท่ีไหน นัน่คือเป็น e-mail ท่ีไม่พึงประสงค ์(Junk Mail) ท่ีถูกส่ง
เขา้มาในกล่องจดหมายใน e-mail ของแต่ละคนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลท าใหลู้กคา้รู้สึกถูกคุกคามหรือถูกรุกราน
ความเป็นส่วนตวั และมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการรับสารนั้น ๆ โดยการส่ง e-mail ไปยงัผูรั้บเป็นจ านวนมากอาจ
ท าลายภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ และท าให้ลูกคา้รู้สึกไม่พอใจ และท าให้ภาพรวมของการท าการตลาดผ่าน e-
mail เกิดความเสียหายดว้ย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  เวบ็ไซตแ์ละเพจของ Konvy เป็นช่องทางส าคญัในการท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการจดั
จ าหน่าย ดงันั้นในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของทั้ง 2 ช่องทาง ควรน าเสนอข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
เพ่ือป้องกนัการเกิดความสบัสนของลูกคา้ 
 2.  ปัจจุบนัการตลาดดิจิตอลเป็นการตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัสูง ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งด าเนินการ 
คือ การลงโฆษณาเวบ็ไซตข์องตนเองในช่องทางต่าง ๆ โดยช่องทางท่ีส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ การ
โฆษณาผา่นเืซบุ๊กรองลงมา คือ การใช ้Search Engine ของ Google 
 3.  การจดักิจกรรมพิเศษ โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เป็นกิจกรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ดงันั้นหากตอ้งการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษ โปรโมชัน่ ลด 
แลก แจก แถม และท่ีส าคญั คือ ตอ้งออกแบบกิจกรรมให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัด้วย เพ่ือสร้างความดึงดูดให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน 
 4.  การท าการตลาดทางตรงโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เป็นปัจจยัเดียวท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรหลีกเล่ียงวิธีการท าการตลาดวิธีดังกล่าว เพราะนอกจากจะไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือแลว้ ยงัอาจท าให้ท าลายภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ และท าใหลู้กคา้รู้สึกไม่พอใจ และท าให้ภาพรวม
ของการท าการตลาดผา่น e-mail เกิดความเสียหายดว้ย 
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 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
 1.  การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือท าการศึกษากบักลุ่มคนท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน 
www.konvy.com เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ รวมไปถึงความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการซ้ือ เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลในเชิงกวา้ง และมีความครอบคลุมกลุ่มประชากรมากข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการท าการตลาดดิจิทัล มาร์เกตติ้งทีมีความน่าสนใจ และมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต ์Konvy.com วา่มีรูปแบบการท าการตลาดอยา่งไร เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ป
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ช่องทางดิจิทลั เพ่ือตอบสนองกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการ น าเสนอท่ีใชใ้นการส่ือสารและประเภทของเน้ือหา

สารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลลส์ตรีทอิงลิช
และบริติช เคานซิล โดยท าการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) บนเฟสบุ๊คแฟนเพจท่ีมีการโพสตต์ั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 –  31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการน าเสนอท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพจริง รูปภาพการ์ตูน วีดีโอและLive วีดีโอ โดยรูปแบบการน าเสนอท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ รูปแบบภาพการ์ตูนเน่ืองจากรูปแบบมีความน่าสนใจมีความ
หลากหลายในการออกแบบรูปการ์ตูนท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการกด Like Commentและ
Share ต่อเพ่ือให้ผู ้อ่ืนได้รับรู้ต่อ ส าหรับเน้ือหาสารท่ีใช้ในการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  ได้แก่ 
หลกัสูตร Tips สาระความรู้ กิจกรรม Quoteและวนัส าคญั ซ่ึงเน้ือหาสารท่่ีท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  คือ 
เน้ือหาประเภท กิจกรรม เน่ืองจากเป็นเน้ือหาสารท่ีสร้างความบนัเทิง ให้ความรู้ท่ีมีประโยชน์และข่าวสารขอ้มูล
ต่าง ๆ กบัผูบ้ริโภค   

 
ค าส าคญั: การวเิคราะห์เน้ือหา การมีส่วนร่วม  เฟสบุ๊ค  สถาบนัสอนภาษาองักฤษ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the presentation model for communication and the type 

of content affecting consumer engagement of Wall Street English and British Council Facebook fan pages. The 
content analysis method was conducted, analyzing  the content posted on Facebook fan pages between June 1s 
August 31st, 2017. The results of this study showed that the presentation model for communication and the type 
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of content affecting consumer engagement were text, real photo, cartoon photo, video, and live video. The most 
influential presentation model for the consumer engagement was the cartoon photo. This is due to its interesting 
and  designvariety which captivate  the consumers to like, comment and share on their Facebook page. 
Additionally, the type of content affecting  consumers’ engagement were curriculum, tips, knowledge and 
essence, activities, quote, and important dates. Of these, the most engaging content was the content about 
activities which entertain, provide useful knowledge, and information to the consumers.   
 
KEYWORDS: Content Analysis , Engagement , Facebook , English Language Institute 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้าสู่

ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้นท าให้ประเทศไดเ้ปิดกวา้งใน
เร่ืองต่างๆ เช่น เร่ืองการค้าระหว่างประเทศและจะมีชาวต่างชาติของประเทศสมาชิกเข้ามาท าการลงทุนใน
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นภาษาองักฤษก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีคนไทยตอ้งมีการพฒันาเป็นอยา่งมากเพ่ือให้กา้วทนัต่อ
การปรับตัว จากผลส ารวจของอีเอฟเอ็ดดูแคชั่นเฟิร์ส (EF Education First) องค์กรเอกชนด้านการศึกษาต่อ
ต่างประเทศไดส้ ารวจทกัษะการใชภ้าษาองักฤษประจ าปี 2559 โดยจดัอนัดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
ของประชากรทั้งหมด 72 ประเทศจากทัว่โลกพบวา่ประเทศไทยมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า
มากมีคะแนนอยู่ท่ี  47.21 จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน ซ่ึงอันดับท่ี 1 ประเทศ
สิงค์โปร อนัดับท่ี 2 ประเทศมาเลเซีย อนัดับท่ี 3 ประเทศฟิลิปปินส์ อนัดับท่ี 4 ประเทศเวียดนาม อนัดับท่ี 5 
ประเทศอินโดนีเซีย 

เน่ืองจากความตอ้งการในการพฒันาภาษาองักฤษท าให้คนไทยนิยมเรียนภาษาต่างประเทศกนัมากข้ึน 
ศูนยว์จิยักสิกรไทย (2557) มองเห็นวา่การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะท าใหจ้ านวนของ
ผูท่ี้ตอ้งการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึนโดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงศูนยว์จิยักสิกรไทยไดป้ระมาณการจ านวน
ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศจะมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนจาก ในปี 2555 มีจ านวน 432,000 คน ซ่ึงในปี 2558 จะมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนเป็น 746,500 คนและมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากในปี 2555  มีจ านวนเงิน 6,044 
ลา้น และในปี 2558 จะเติบโตเพ่ิมข้ึนเป็น 11,023 ลา้นบาท แบ่งเป็นมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ
ขนาดใหญ่ 3,441 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉล่ียร้อยละ 34 ต่อปี และมูลค่าตลาดสถาบนัสอน
ภาษาต่างประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวน 7,582 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉล่ียร้อย
ละ 18 ต่อปี (คทัลียา จิโนเขียว, 2556) 

ส าหรับ วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English)ในประเทศไทยไดมี้การสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจส าหรับ
ใชใ้นการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีทางสถาบนัไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือให้ผูบ้ริโภคท่ีมีความ
สนใจไดติ้ดต่อสอบถามหรือมีส่วนร่วมกบัทางสถาบนัและมีจ านวนสมาชิกในเฟสบุ๊คแฟนเพจทั้งหมด 1,346,646 
ราย ซ่ึงมีจ านวนสมาชิกในแฟนเพจเฟสบุ๊คมากกวา่เฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบนัสอนภาษาบริติช เคานซิล (British 
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Council) ในประเทศไทยท่ีมีจ านวนสมาชิกในเฟสบุ๊คแฟนเพจทั้งหมด 178,960 ราย ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางตรงท่ีมีการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษหลกัสูตรท่ีใกลเ้คียงกนั 

ทั้งน้ี จากการคน้ควา้พบวา่ในปัจจุบนังานวิจยัศึกษาประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษยงัไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาวจิยัการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ทาง
การตลาดออนไลน์ต่อการเปิดธุรกิจการสอนภาษาองักฤษและยงัเป็นการศึกษาวิจยัรูปแบบเชิงกวา้ง คือ วิจยัเชิง
ปริมาณเป็นส่วนใหญ่ เช่นงานวิจัยของ (คทัลียา จิโนเขียว , 2556) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษในจงัหวดัปทุมธานี   

ดงันั้น ท าให้ผูว้จิยัเลือกท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาสารและรูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบนัสอนภาษาองักฤษเพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการ
วางแผนกลยทุธ์ของเน้ือหาสารรูปแบบใชส่ื้อสารทางการตลาดในดา้นออนไลน์ของธุรกิจการสอนภาษาองักฤษ
และเพ่ือสามารถช่วยนักการตลาดของสถาบนัสอนภาษาองักฤษและผูท่ี้ตอ้งการเปิดธุรกิจสอนภาษาองักฤษให้
วางแผนกลยทุธ์การส่ือสารตรงกบัความตอ้งการของผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจ

ของสถาบนั สอนภาษาองักฤษ 
(2) เพ่ือศึกษาประเภทเน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจของ

สถาบนั สอนภาษาองักฤษ 
 

 3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
1) แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนการตลาดผ่านช่องทางดจิทิลั  
การตลาดดิจิทัล คือ การท่ีนักการตลาดไดใ้ช้เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นช่องทางในการท าการตลาด เพราะ

เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นการส่ือสารสองทางท าให้นกัการตลาดสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) และเป็นการรับฟังเสียงจากผูบ้ริโภคเพ่ือน าขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บมา
ไปปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู ้บริโภคซ่ึงจะสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์กับผูบ้ริโภคจนเกิดเป็นความผูกพนัและกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ใน
อนาคต (รงวไล หม่ืนสวสัด์ิ , 2552) การตลาดท่ีผา่นช่องทางส่ือสารแบบดิจิทลัเป็นการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงสามารถ
ระบุตัว เลขของผู ้ใช้งานท าให้สามารถส่ือสารกับผู ้บ ริโภคได้แบบส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่ือสารกบัลูกคา้มาพฒันาให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน
ซ่ึงการตลาดดิจิทลัสามารถทราบขอ้มูลแบบเรียลไทมท่ี์ลูกคา้มีความเห็นหรือความคิดต่อแบรนดโ์ดยจากการเขียน
ความเห็นผา่นบนออนไลน์ (Wertime และ Fenwick , 2008) 

2) แนวคดิเกีย่วการตลาดเชิงเนือ้หา Content Marketing  
เน้ือหาหรือบทความท่ีมีการใชรู้ปภาพและรูปการ์ตูนเขา้มาช่วยประกอบจะสามารถสร้างแรงดึงดูดและ

สร้างความสนใจไดม้าก นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในแฟน (Wishpond , 2556) เทคนิค
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ดา้นการตลาดรูปแบบหน่ึงโดยใชก้ารเผยแพร่และส่งต่อเน้ือหาท่ีคุณค่าต่อผูอ่้านซ่ึงเป็นลูกคา้เป้าหมายซ่ึงหวงัให้
กลุ่มเหล่าน้ีไดก้ลบัมาใชสิ้นคา้เราในอนาคตส าหรับเน้ือหาหรือContentท่ีกล่าวถึงในน้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีกฎส่ือใดก็
ได ้(Growthbee, 2558) ส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างการตลาดเชิงเน้ือหา คือ การสร้างเน้ือหาซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในกลวิธี
ทางดา้นการตลาดในการสร้างและเผยแพร่ความส าคญัรวมถึงคุณค่าของเน้ือหาทางดา้นการตลาดเพื่อท่ีจะสร้าง
ความดึงดูดใจ (Attract) การครอบครอง (Acquire) และความเก่ียวพนัธ์ (Engage) ต่อผูบ้ริโภคและเพ่ือท่ีจะนิยาม
และท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีขบัเคล่ือนการกระท าท่ีจะส่งผลต่อผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคโดยวตัถุประสงค์ของ
การตลาดเชิงเน้ือหา คือ การสร้างความน่าสนใจและการจดจ า (Attract and retain) ให้กบัผูบ้ริโภคดว้ยการสร้าง
การตลาดเชิงเน้ือหาท่ีมีคุณค่าและตรงประเด็นอยูเ่สมอๆ  (Content marketing institute n.d.) 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบ Mixed Method  โดยการน าข้อมูลจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบนัสอนภาษาองักฤษของ 2สถาบันมาท าการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการจ าแนกและจดัระบบ
ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีเก็บมาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ พร้อมทั้งน าขอ้มูลไดเ้ก็บบนัทึกมาเปรียบเทียบกนัและ
วเิคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณ  โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเน้ือหาและรูปแบบท่ีทางสถาบนัสอนภาษาองักฤษ
ทั้ง 2 สถาบนัท าการโพสตล์งแฟนเพจเฟสบุ๊คลงในตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) และท าการนบัจ านวนของ
ประเภทเน้ือหา รูปแบบ และการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค Like Comment Share โดยมุ่งศึกษาเฟสบุ๊คแฟนเพจ
วอลลส์ตรีทอิงลิชและเฟสบุ๊คแฟนเพจบริติช เคานซิล ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ตารางบนัทึกขอ้มูล 
(Coding Sheet) บนัทึกขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและมุ่งท าการศึกษาเก็บขอ้มูลเน้ือหา รูปแบบใชใ้นการส่ือสารและ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคโดยสืบคน้ขอ้มูลจากเฟสบุ๊คของสถาบนัสอนภาษาองักฤษทั้ง  2 สถาบัน 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลาท าการ 3 เดือน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) น าเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) และใช้
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ 1.) วิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบจากการโพสต์ในแฟนเพจ
เฟสบุ๊ค 2.)สังเกตจ านวน Like Comment Share ของเน้ือหาท่ีทางสถาบนัสอนภาษาองักฤษทั้ง 2 สถาบนัไดท้ าการ
โพสต ์3.) ขอ้มูลเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและประเภทเน้ือหาสารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบนัสอนภาษาองักฤษ” ผูว้จิยัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
5.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟน

เพจของสถาบันสอนภาษาองักฤษวอลล์สตรีทองิลชิและบริตสิ เคานซิล โดยแบ่งเป็น 2 ประเดน็ คอื 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการส่ือสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลิชและบริตชิ เคานซิล พบวา่ รูปแบบการน าเสนอของสถาบนัสอนภาษาองักฤษทั้ง 2 
สถาบนัมีรูปแบบการน าเสนอ ท่ีคลายคลึงกนัโดยรูปแบบการน าเสนอท่ีเฉล่ียโพสต์มากสุด ไดแ้ก่ รูปแบบการ
น าเสนอแบบ “ขอ้ความ + รูปภาพ” จ านวน 369 โพสต์ แบ่งเป็นสถาบันสอนภาษาองักฤษวอลล์สตรีทอิงลิช 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1328 

จ านวน 210 โพสตแ์ละสถาบนัสอนภาษาองักฤษบริติช เคานซิล จ านวน 158 โพสต ์มากกวา่รูปแบบการน าเสนอ
แบบ “ขอ้ความ + วีดีโอ” โดยทั้ ง 2 สถาบันมุ่งเน้นรูปแบบการน าเสนอแบบรูปการ์ตูนเน่ืองจากเป็นรูปแบบ
น าเสนอท่ีสามารถออกแบบตวัการ์ตูนใหต้รงตามเน้ือหาไดแ้ละมีสีสนัท าให้รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ
และเป็นท่ีสะดุดตามากยิง่ข้ึน 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริตชิ เคานซิล พบวา่ รูปแบบท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด
ของทั้ง 2 สถาบนั ไดแ้ก่ รูปแบบการน าเสนอแบบ “ขอ้ความ + รูปภาพ” ซ่ึงมีจ านวนคนกด Like ทั้งหมด 87,797 
Like จ านวนคน Comment ทั้ งหมด 3,435 Comment มีจ านวนคน Share ทั้ งหมด 1,008 Share” มากกว่ารูปแบบ
การน าเสนอแบบ “ขอ้ความ + วีดีโอ” ดงันั้นจะเห็นไดห้ากท าการออกแบบรูปแบบการน าเสนอท่ีมีสีสันเป็นท่ี
สะดุดตาดว้ยตวัการ์ตูนสีพ้ืนหลงัหรือแมก้ระทั้งการวางรูปแบบของตวัอกัษรก็จะท าให้เป็นท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน
และหากออกแบบรูปแบบการน าเสนอให้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารก็จะท าใหผู้บ้ริโภคมีความ
ใจและมีส่วนร่วมต่อรูปแบบการน าเสนอนั้นดว้ย 

5.2 ผลการวเิคราะห์เนือ้หาสารทีใ่ช้ในการส่ือสารและส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาองักฤษวอลล์สตรีทองิลชิและบริตสิ เคานซิล แบ่งเป็น 2 ประเดน็ คอื 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาสารที่ ใช้ในการส่ือสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาองักฤษวอลล์สตรีทอิงลชิและบริตชิ เคานซิล พบวา่ เน้ือหาสารท่ีทั้ง 2 สถาบนัไดท้ าการโพสตเ์พื่อใชใ้นการ
ส่ือสารเม่ือรวมจ านวนการโพสต์ของทั้ง 2 สถาบนัแลว้มีจ านวนรวมทั้งหมด 402 โพสตแ์ละจะเห็นไดว้่าเน้ือหา
สารท่ีมีการโพสต์เฉล่ียมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี  1 คือ เน้ือหาสารประเภท “กิจกรรม” มีจ านวนรวมทั้ งหมด 136 
โพสตเ์พราะเป็นเน้ือหาสารท่ีเป็นแบบค าถามปรายเปิดหรือเป็นเน้ือหาสารท่ีเป็นค าถามให้ผูบ้ริโภคท าการเลือก
ค าตอบ 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลชิและบริติช เคานซิล พบวา่ หากสถาบนัสอนภาษาองักฤษจดัท าเน้ือหาสารประเภท 
“กิจกรรม” จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมต่อการเล่นกิจกรรมท่ีทางสถาบนัจดัท าเน้ือหาสารนั้นและหากสถาบนั
สอนภาษาองักฤษบริติช เคานซิล จดัท าเน้ือหาสารประเภท “Tips” เพ่ิมข้ึนก็จะท าใหเ้น้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสาร
บนเฟสบุ๊คแฟนเพจมีความหลากหลายในเน้ือหาสารท่ีใช ้ส่ือสารและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค  
 

6. อภิปรายผล  
6.1  รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช  เคานซิล   ได้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในการส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยรวมพบวา่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการน าเสนอแบบ “ขอ้ความ + รูปภาพ” ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการท่ี
โพสตรู์ปแบบการน าเสนอแบบรูปภาพนั้นในมุมของผูบ้ริโภคหากเห็นรูปภาพก็จะเกิดความสนใจเป็นอนัดบัแรก
และมีผลต่อการปฏิสัมพนัธ์ในการมีส่วนร่วมโดยการกด like Comment และท าการ Share ต่อให้เพ่ือนหรือคน
รู้จกัไดเ้ห็นต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัเน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี (พิมพ์
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เดือน จาตุรงคกุล, 2550) ไดจ้ าแนกเน้ือหาสารในการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไวว้่า  ภาพน่ิง (Still 
Image) คือ ภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และ ภาพลายเส้น เป็นตน้ ภาพน่ิงนบัวา่มีบทบาทต่อ
ระบบงานมลัติมีเดียมากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษร ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ดว้ยการ
มองเห็นไดดี้กวา่ส่วนการวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอแบบรูปภาพท่ีทางสถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลลส์ตรีทอิง
ลิชและบริติช เคานซิล มุ่งเน้น คือ รูปแบบการน าเสนอแบบรูปการ์ตูนมากกว่ารูปภาพจริง เม่ือออกแบบการ
น าเสนอแบบรูปภาพการ์ตูนยิง่ท าใหรู้ปแบบเกิดความน่าสนใจจากผูบ้ริโภคมากข้ึนเน่ืองจากรูปแบบการ์ตูนท าให้
เกิดความสะดุดตาในตวัการ์ตูนและสีสันของตวัการ์ตูนยิ่งเพ่ิมความน่าสนใจน่ามองซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิด
เก่ียวกบัการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ท่ี (Wishpond , 2556)  กล่าววา่ การใชรู้ปภาพและรูปการ์ตูนเขา้
มาช่วยประกอบจะสามารถสร้างแรงดึงดูดและสร้างความสนใจไดม้าก นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัสมาชิกในแฟนเพจดว้ย 

6.2 ประเภทเนือ้หาสารที่ใช้ในการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาประเภทเน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสถาบนั
สอนภาษาองักฤษวอลลส์ตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิลไดอ้อกแบบเน้ือหาสารท่ีมีสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนัอยู่ 3 
ประเภท คือ เน้ือหาสารประเภท หลกัสูตร  กิจกรรม และสาระความรู้ ซ่ึงโดยร่วมส่วนใหญ่พบว่าเน้ือหาสาร
ประเภทกิจกรรมส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมกบัเฟสบุ๊คแฟนเฟจของสถาบนัสอนภาษาองักฤษทั้ง 2 สถาบนัและ
เน้ือหาสารประเภทหลกัสูตรก็เป็นเน้ือหาสารประเภทหน่ึงท่ีทางสถาบันสอนภาษาองักฤษน ามาใช้ส่ือสารถึง
กิจกรรมหรือข่าวสารของสถาบนัท าให้ก่อเกิดการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลัท่ี (รงวไล หม่ืนสวสัด์ิ , 2552) กล่าวไวว้า่การท่ีนกัการ
ตลาดไดใ้ชเ้ฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นช่องทางในการท าการตลาดเพราะเฟสบุ๊ค แฟนเพจเป็นการส่ือสารสองทางท าให้
นกัการตลาดสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) 
และเป็นการรับฟังเสียงจากผูบ้ริโภคเพ่ือน าขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บมาไปปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการให้
เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคจนเกิดเป็นความผูกพนัและ
กลายเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ในอนาคต 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่  
1. รูปแบบการน าเสนอท่ีใช้ในการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม คือ รูปแบบภาพการ์ตูน 

เพ่ือให้รูปแบบเป็นท่ีน่าสนใจมีความหลากหลายในการออกแบบรูปการ์ตูนท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและมี
ส่วนร่วมในการกด Like CommentและShare ต่อเพ่ือให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ต่อ ดงันั้นหากท าการออกแบบรูปแบบท่ีตรง
ตามความสนใจของผูบ้ริโภคก็จะส่งผลใหแ้บรนดห์รือองคก์รไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

2. เน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม คือ เน้ือหาประเภทสร้างความบนัเทิง
ใหค้วามรู้ท่ีมีประโยชน์และข่าวสารขอ้มูลต่างๆกบัผูบ้ริโภค ดงันั้นแบรนดห์รือองคก์รควรโพสตเ์น้ือหาสารท่ีเป็น
ประโยชน์ใหค้วามรู้รอบตวัและเพ่ิมความบนัเทิงท าใหย้ิ่งเกิดความน่าสนใจแก่ผูบ้ริโภคพร้อมทั้งหมัน่คอยอพัเดท
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ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เช่น รายละเอียดของสถาบนั ราคาหลกัสูตรโปรโมชัน่ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ขอ้มูลและท า
ใหไ้ดรั้บประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการท าการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลของรูปแบบการน าเสนอและเน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสาร

และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลลส์ตรีทอิงลิชและบริติช เคาน์ซิลในช่วงเวลาสั้นๆ 
ดงันั้ นควรท าการศึกษาวิจยัช่องทางในการส่ือสารของสถาบันสอนภาษา องักฤษหลากหลายช่องทางมากข้ึน 
ยกตวัอยา่งเช่น เวบ็ไซต ์(Website) และ Line Official Account เป็นตน้ เพ่ือใหค้รอบคลุมกบัช่องทางท่ีทางสถาบนั
สอนภาษาองักฤษทั้ง 2 สถาบนัน้ีใชส่ื้อสารกบักลุ่มเป้าหมายมากข้ึนพร้อมทั้งศึกษาวิจยัสถาบนัสอนภาษาองักฤษ
สถาบันอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน อย่างเช่น สถาบันสอนภาษาองักฤษขนาดย่อมแต่ผูบ้ริโภคให้ความสนใจรวมถึงควรมี
การศึกษารูปแบบการน าเสนอและเน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคแบบเชิงลึกเพ่ิมข้ึนเพ่ือจะได้
มุมมองของผูบ้ริโภคในแง่ของความคิดและความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมจากผูบ้ริโภคเพื่อให้ไดถึ้งประโยชน์กบั
การออกแบบการการน าเสนอรูปแบบและเน้ือหาสารให้ตรงตามความสนใจพร้อมทั้ งเกิดความหลากหลาย
ครอบคลุมกบัรูปแบบการน าเสนอและเน้ือหาสารท่ีจะใชใ้นการส่ือสารทุกประเภท 
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การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ ทศันคติ และ การตัดสินใจซ้ืออาหารคลนีของผู้บริโภค 
เจเนอเรช่ันเอก็ซ์ และ เจเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร 

SOCIAL MEDIA EXPOSURE, ATTITUDES, AND PURCHASING DECISION 
TOWARD CLEAN FOOD AMONG CONSUMERS GENERATION X AND 

GENERATION Y IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคเจ
เนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร”  มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือสงัคม
ออนไลน์ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ระหวา่งผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์กบัเจเนอเรชัน่วาย 2) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ กบัทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่
เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีน ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยวธีิการส ารวจ เก็บรวบรวมกบั
กลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ อายรุะหวา่ง 37-52 ปี และเจเนอเรชัน่วาย อายรุะหวา่ง 21-36 ปี ท าการศึกษาเฉพาะ
ผูบ้ริโภคอาหารคลีน และมีประสบการณ์ในการซ้ืออาหารคลีน ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท และผูบ้ริโภคเจเนอ
เรชัน่เอ็กซ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพอิสระ หรือท าธุรกิจส่วนตวั รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท ต่อเดือน ส่วน
ใหญ่ มีการเปิดรับส่ือโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหาร
คลีนผ่านทาง เฟสบุ๊ค (Facebook) มากท่ีสุด ช่วงระยะเวลาการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ 1-5  นาที/คร้ัง ช่วงเวลา
ในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 19:00 น. – 24:59 น. ทศันคติของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายและผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่
เอก็ซ์ท่ีมีต่ออาหารคลีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (=3.73) ซ่ึงพบวา่ มีทศันคติดา้นความจ าเป็นต่อร่างกาย 
ในระดบัมาก แต่พบวา่ยงัไม่ไดรั้บความสะดวกในการซ้ืออาหารคลีนและมีความพึงพอใจดา้นราคาระดบัต ่า มีการ
ซ้ืออาหารคลีน 1-4 คร้ัง/เดือน ส่วนใหญ่ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งสองกลุ่ม ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารคลีนในแต่
ละคร้ัง 101-500 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่
เอก็ซ์ และผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทศันคติท่ีมีต่ออาหาร
คลีน กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ไม่แตกต่างกนั โดยการ
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เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ ในเชิงบวก และทศันคติต่ออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย  
 
ค าส าคญั: ส่ือสงัคมออนไลน์, อาหารคลีน, เจเนอเรชัน่เอก็ซ์, เจเนอเรชัน่วาย 
 

ABSTRACT 
  Research " Social Media Exposure, Attitudes, and Purchasing Decision toward Clean Food among 
Consumers Generation X and Generation Y in Bangkok". 1 )  Comparative study of social media exposure, 
attitude and decision to buy clean food. Among consumer generations 2 )  to study the relationship between 
social media exposure and social interaction. With the attitude towards clean food For consumers, Generation X 
and Generation Y 3) to study the relationship between attitudes toward food The decision to buy clean food. For 
consumers, Generation X and Generation Y. Quantitative research through exploratory research. Collected with 
the sample of the consumer group X, aged between 37 -52  years and the generational age 21 -36  years. The 
research found that consumers are generational. Mostly female. Have a career as a private company employee. 
Income per month 20,001 -30,000  Baht and Consumer Generation X Most of them are male, independent or 
self-employed. Income over 4 0 ,0 0 1  baht per month. Most of the media exposure was moderate. The most 
exposed media with Facebook. Social Media Exposure time: 1-5 minutes / session. Information Exposure Time: 
19:00 - 24:59. Consumer Attitudes of Generation Y and Consumer Generation X on Clean Food Overall, it was 
at a high level mean score (= 3 .7 3 )  was found to be good for health. It is essential for the body to a great 
extent.However, it has not been easy to buy clean and high priced food. Purchased clean food from the 
supermarket  very high level in both groups. Purchase clean food from 1 -4  times / month. The cost of buying 
clean food is 1 0 1 -5 0 0  baht each time. And the hypothesis test found that the exposure of social media of 
consumers X and the consumer. Generation Y is different. Statistically significant at the .05  level. The attitude 
toward clean food the decision to buy clean food from consumers, Generation X and Generation Y not different 
By social media exposure Correlated with positive attitude and attitude toward clean food. Correlated with the 
decision to buy clean foods from consumers, Generation X and Generation Y. 
 
KEYWORDS : Social Media, Clean Food, Generation X, Generation Y 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  จากผลการส ารวจการซ้ือผลิตภณัฑ์ของสถาบันการตลาดฟู้ ดมาร์เก็ตติ้ง รายงานว่าจากปี 2013 ถึง ปี 
2015 มีผูบ้ริโภคอาหารออร์แกนิกเพ่ิมข้ึนจาก 5.9% เป็น 9.3% อาหารเพื่อสุขภาพท่ีท ามาจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ 
ผกัและผลไมป้ลอดสารเคมี และผงชูรส น ้ าผกัและผลไมส้กดัเยน็ เพ่ือรักษาคุณค่าของสารอาหาร เนน้เมนูอาหาร
ท่ีสร้างประโยชน์ ลา้งสารพิษในร่างกายและลดน ้ าหนกั (Innova Market Insights, 2015)   จึงเป็นไปไดอ้ยา่งยิง่วา่
ในปี 2016 และ อีก 10 ปี ขา้งหนา้ อาหารเพ่ือสุขภาพจะเติบโตสูงข้ึน ร้านคา้บริการเพ่ิมมากข้ึน และจากรายงาน
การศึกษาผูบ้ริโภค จากบริษทัท่ีช่วยบริหารผลการปฏิบติัการระดบัโลก Global New Product Innovation ของนีล
สันไดเ้ก็บผลส ารวจออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง 30,000 คน ใน 60 ประเทศ เพื่อศึกษาความคิดและทศันคติของ
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ผูบ้ริโภค ถึงปัจจยัท่ีจูงใจใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ  การใหค้วามสนใจเร่ืองสุขภาพ มีผล
ต่อปริมาณการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน กลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นมีความสนใจในอาหารชั้นดีเพ่ือสุขภาพ  มีการส่ง
ภาพอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ วตัถุดิบ หรือขั้นตอนการท าอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นสูตรเฉพาะ  พฤติกรรม
เหล่านั้นส่งผลมาถึงการเลือกรับประทานอาหารคลีน และอาหารออร์แกนิก  (Thailand Creative & Design Center, 
2017)  ดงันั้น อาหารคลีน จึงเป็นทางเลือกของคนท่ีใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเอง และคนรอบขา้ง  รวมถึงอาหาร
คลีนเป็นอาหารผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแต่ง ก็มีการปรุงแต่ง
เพียงเล็กน้อย มีผลดีต่อคนท่ีตอ้งการลดน ้ าหนกั ลดความอว้น ลดไขมนั มีผกัเป็นวตัถุดิบหลกั ซ่ึงมีไฟเบอร์ มีใย
อาหารไปดูดซบัเอาไขมนัส่วนหน่ึงท่ีติดไปกบัอาหารท่ีเรากินออกจากร่างกาย ไม่มีสารกนับูด ไม่มีสารพิษท่ีไปก่อ
มะเร็ง เพ่ิมภูมิคุม้กนัให้กบัร่างกาย เนน้การกินผกั ผลไม ้จึงลดภาวะความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งได ้และยงัช่วย
ชะลอวยัอีกดว้ย จากกระแสความนิยมรับประทานอาหารคลีนส่งผลให้ ผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการ ให้ความส าคญั
ต่ออาหารท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพมากข้ึนและมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง (Economic Intelligence Center, 2017) 
ประกอบกบัปัจจุบันเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวนั  และผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของปี 2559 ในช่วงเดือน มีนาคม. – พฤษภาคม 2559 จากกลุ่มตวัอยา่ง 16,661 คนทัว่ประเทศ โดย
กระจายอยู่ในทั้ ง เจเนอเรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, เจเนอเรชั่นแซด และ กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ ส่ิงท่ีน่าสนใจ 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2559) พบวา่ส่ือออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใชม้ากท่ีสุด อนัดบัแรกคือ ยู
ทูป (Youtube) 97.3% ตามมาดว้ย เฟสบุ๊ค (Facebook) 94.8% และ ไลน์ (LINE)  94.6%  ในกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ 
เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจและการคา้สูงสุด (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล, 2557) เพราะ
มีรายไดมี้เงินเก็บออม มีศกัยภาพในการซ้ือสูง มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีเปิดกวา้งกบัความหลากหลายในสงัคมและ
เทคโนโลยี นอกจากน้ียงัพบว่า เป็นกลุ่มคนท่ีมีหลกัประกนัรายไดห้ลงัเกษียณ แต่อาจตอ้งพ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
พ่ึงพาลูกหลานไดน้้อยลง  ดงันั้นพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพจึงหันมาดูแลตวัเอง เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิด
โรคภยัต่างๆ ตามมา ส่วนกลุ่ม เจเนอเรชัน่วาย เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดท่ี้ค่อนขา้งสูง แต่ก็มีอตัราการใชจ่้ายสูงเม่ือเทียบ
กบัรายได ้เพราะฉะนั้นการโฆษณาหรือการท าการตลาด ในอนาคตจะสามารถช่วยใหเ้จเนอเรชัน่วาย รู้สึกตอ้งการ
ในผลิตภณัฑ์นั้นมากข้ึน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการใชจ่้ายดา้นอาหารสูงสุดถึง 77% ของรายจ่าย โดยนิยมรับประทาน
อาหารนอกบา้นหรือซ้ืออาหารส าเร็จรูป (ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส). 2559)  จาก
ผลจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า นักวิจัยท าการศึกษาในภาพรวม หรือเจาะจงแต่ละเจเนอเรชั่น มี
งานวิจยัเป็นจ านวนนอ้ยท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งสองเจเนอเรชัน่ อีกทั้งยงัมีการรณรงคจ์ากส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ใหค้วามส าคญักบัการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ และจากการท่ีเทคโนโลยเีขา้
มามีบทบาทส าคญั มีช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั แลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์  ผูว้ิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ 
ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร” 
เพื่อสามารถน าขอ้มูล ผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจ สามารถน าขอ้มูลไปใชว้างกล
ยทุธ์ เลือกใชช่้องทางการส่ือสาร ออกแบบเน้ือหาสาร และออกแบบลกัษณะขอ้มูล ให้ไดต้รงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จทางธุรกิจ
ในท่ีสุด 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ระหว่าง

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์กบัเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร  
(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ กบัทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน ของ

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร   
(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่ออาหารคลีน กับการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ของ

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  
 

 
 
 
 

 

 
4. สมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1 (H1)  ผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายมีการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2   (H2)  ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายมีทศันคติต่ออาหารคลีนแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) ผู ้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายมีการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน              

แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 (H4)  การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติต่ออาหารคลีนของ

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 5  (H5)  ทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่

เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 
 

5.วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและตวัอย่าง 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ   ( Quantitive Research ) โดยใชว้ิธีวิจยั เชิงส ารวจ 
(Survey Research) แบบวดัคร้ังเดียว (Cross-Sectional Study) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นประชากรเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ี
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนทั้ งส้ิน 2,729,017 คน เป็นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ ผูท่ี้มีอาย ุ

เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ 

เจเนอเรชัน่วาย 

การเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน ์

ทศันคติต่ออาหารคลีน 

การตดัสินใจซ้ือ 

(H1) 

(H2) 

(H3) 

(H4) 

(H5) 
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ระหวา่ง 37-52 ปี จ านวนทั้งส้ิน 1,456,302  คน และเจเนอเรชัน่วาย คือ ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 21-36 ปี จ านวนทั้งส้ิน 
1,272,715 คน  (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559) 

ประชากรเจเนอเรชัน่เอก็และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,729,017 คน  ใชสู้ตรของท่า
โร่ ยาม่าเน่ (Taro Yamane) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีระดับความเช่ือมั่น ท่ี 95% และ
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากนั้นผูศึ้กษาจึงท าการเก็บกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
สุ่มตวัอยา่ง ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดตวัอยา่ง (quota sampling) โดยไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน เป็นเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วายจ านวนอยา่งละเท่าๆ กนั จะไดเ้ป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ 200 คน 
และเจเนอเรชัน่วาย 200 คน 
  2. การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัคดักรองกลุ่มตวัอย่าง ในการตอบ
แบบสอบถามเบ้ืองตน้ โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามหลกั (Screening questionnaire) เป็น
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 37-52 ปี และ กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-36 ปี เป็นผู ้
มีประสบการณ์ในการซ้ืออาหารคลีน ทั้งน้ีผูว้ิจยัเก็บตวัอย่างจากการท าแบบสอบถามผ่านทางส่ือออนไลน์ และ
แบบกระดาษแบบสอบถาม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งอาศยั หรือท างานในกรุงเทพมหานคร  
 3. ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก และจบัฉลากกลุ่มเลือกเขต 
จ านวน 8 เขต ตามสดัส่วนเพ่ือการกระจายตวัของกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี เขตเมืองชั้นใน จ านวนเขตท่ีท าการสุ่ม 3 เขต 
คือ ปทุมวนั เขตจตุจักร และ สาทร เขตเมืองชั้นกลาง จ านวนเขตท่ีท าการสุ่ม 3 เขต คือ เขตดอนเมือง เขต
ลาดพร้าว  และ เขตบางกะปิ  เขตเมืองชั้นนอก ท าการสุ่ม 2 เขต คือ เขตบางแค และ เขตมีนบุรี 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู ้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (self- Administered 
Questionnaire) และการส่งแบบสอบถามผ่านส่ือออนไลน์ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ ท่ี
มีอายรุะหวา่ง 37-52 ปี และกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-36 ปี  โดยใชค้  าถามแบบคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเคยมีประสบการณ์การซ้ืออาหารคลีน โดยการแบ่งเก็บจากส่ือออนไลน์ เป็นเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ 100 คน เจเนอ
เรชัน่วาย 100 คน และเก็บแบบสอบถามเป็นกระดาษแบบสอบถาม  โดยเก็บจากเขตท่ีสุ่มตวัอย่างไว ้จ านวน 8 
เขต  เพ่ือเก็บแบบสอบถามวจิยัใหไ้ดจ้นครบ 400 ชุด 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชใ้น
การอธิบายลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ ทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน และ
การตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่า t-test (independent Statistics) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งกลุ่ม
ตวัอยา่งเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่วาย กบัการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ ทศันคติต่ออาหารคลีน และการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน และการหาความสมัพนัธ์ของการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ กบัทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน 
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และการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็และเจเนอเรชัน่วาย โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation) 
 
6.  สรุปผลการวจัิย  

สมมตฐิานที ่1  ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายมีการเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีนผา่น
ทางส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย มีการเปิดรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีนผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยช่วง
อาย ุ22 – 37 ปี เจเนอเรชัน่วาย มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารคลีน มีค่าเฉล่ีย (=3.06)  มากกวา่ ช่วงอาย ุ
38 -52 ปี เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ มีค่าเฉล่ีย (=2.86)  โดยผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย มีการเปิดรับขอ้มูล เก่ียวกบัอาหารคลีน
ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) และ ยทููป  (youtube) มากกวา่
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์  ในส่วนการเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีนผา่นทางไลน์ (Line) เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ มีการเปิดรับ 
มากกวา่เจเนอเรชัน่วาย 

สมติฐานที่ 2  ผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติต่ออาหารคลีน แตกต่างกัน 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายมีทศันคติต่ออาหารคลีนไม่แตกต่างกนัซ่ึงระดบั
ทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย (=3.73)  โดยผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย พบวา่ระดบัทศันคติ มีค่าเฉล่ีย (=3.76) ไดแ้ก่ ดา้นความจ าเป็น
ต่อร่างกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.15) รองลงมาคือ ดา้นความชอบต่ออาหารคลีน (=4.02)  ถดัมา ดา้นค่านิยมในการ
บริโภคอาหารคลีน (=3.74)  ดา้นความสะดวกในการซ้ืออาหารคลีน (=3.71)  และ ดา้นความพอใจต่อราคา  มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (=3.21) และผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ พบวา่ระดบัทศันคติ มีค่าเฉล่ีย (=3.69) ซ่ึงดา้นความจ าเป็น
ต่อร่างกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด (=4.06)  รองลงมาคือ ดา้นความชอบต่ออาหารคลีน (=4.00)  ถดัมา ดา้นค่านิยมในการ
บริโภคอาหารคลีน มีค่าเฉล่ีย (=3.68) ดา้นความสะดวกในการซ้ืออาหารคลีน (=3.65)  และดา้นความพอใจต่อ
ราคา  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (=3.07) 

สมมตฐิานที่ 3  ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายมีการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน แตกต่างกนั  
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายมีการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ระดบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  (=3.22) โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ืออาหารคลีน ผา่นทางซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 รองลงมาซ้ือจากร้านเนน้ขายอาหารคลีน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28   ใชจ่้ายเงินในการซ้ืออาหารคลีน
ในแต่ละคร้ัง จ านวน  101-500 บาท   242 คน คิดเป็นรัอยละ 60.5  และ ซ้ืออาหารคลีน 1-4 คร้ังต่อเดือน 245 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.3 ทั้ งน้ี ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย  มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน อยู่ในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย (=3.26) ซ่ึงส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย(=3.54)  
รองลงมาคือ มีความตอ้งการท่ีจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนซ้ืออาหารคลีนเพ่ือบริโภค อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
(=3.38)  ถดัมามีความตอ้งการซ้ืออาหารคลีนเพ่ือบริโภคเป็นประจ า อยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย(=3.37)
ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนเพราะไดรั้บค าแนะน าจากครอบครัวและคนใกลชิ้ด อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย(=
3.07)และ ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน เพราะไดรั้บอิทธิพล จากกลุ่มอา้งอิง ดารานักแสดง บุคคลผูมี้ช่ือเสียง อยูใ่น
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ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย (=2.92) และ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์  มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (=3.19) ซ่ึงส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนต่อไปในอนาคต อยูใ่นระดบัมาก  
 มีค่าเฉล่ีย (=3.59)  รองลงมาคือ มีความตอ้งการซ้ืออาหารคลีนเพ่ือบริโภคเป็นประจ า อยูใ่นระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉล่ีย(=3.28) มีความตอ้งการแนะน าให้บุคคลอ่ืนซ้ืออาหารคลีนเพ่ือบริโภค อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 
(=3.18) ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนเพราะไดรั้บค าแนะน าจากครอบครัวและคนใกลชิ้ด อยูใ่นระดบัปานกลาง   
มีค่าเฉล่ีย (=3.10) และ มีการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน เพราะไดรั้บอิทธิพล จากกลุ่มอา้งอิง ดารานกัแสดง บุคคลผู ้
มีช่ือเสียง อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย (=2.83) 

         สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารคลีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติต่ออาหารคลีนของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่การ
เปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กบัทศันคติต่ออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกในระดบัต ่า มีค่าสหสมัพนัธ์เท่ากบั (r) = 0.391  

สมมตฐิานที ่5 ทศันคติมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และ
เจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ทศันคติต่ออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีนของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกในระดบัปานกลาง มีค่าสหสมัพนัธ์เท่ากบั (r) = 0.598  

 
7. การอภิปรายผล 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์  ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย มีการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารคลีนผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook)อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด  
รองลงมาคืออินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูป  (youtube) ซ่ึงมากกว่าเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ สามารถอธิบายได้ว่า 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญักบัการหาขอ้มูล ข่าวสาร เพ่ือการบริโภคของตนเองเป็นอยา่งมาก และสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เพราะเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตท่ีทนัสมยั เม่ือส่ือสังคม
ออนไลน์ในรูปแบบใหม่เขา้มา กลุ่มคนเจเนอเรชัน่วายจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการท่ีมีลกัษณะนิสัย 
ชอบหาขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลออนไลน์มาพิจารณาประกอบการตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นจึงไม่แปลกใจท่ีผลของการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัอาหารคลีนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของเจเนอเรชัน่วาย จะมากกวา่ เจเนอเรชัน่เอก็ซ์
สอดคลอ้งกบั Phetchannews (2013) ท่ีกล่าว ถึงกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ว่ามีลกัษณะท่ีติดอยู่กบัอินเทอร์เน็ตและมี
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลง ไดดี้ โดย
คนกลุ่มน้ีรู้ดีวา่พวกเขาจะหาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดจ้ากท่ีไหน โดยใชเ้วลาอนัรวดเร็ว จึงท าใหเ้จเนอเรชัน่วาย มีความ
คล่องแคล่วในการใชเ้ทคโนโลยมีากกวา่เจเนอเรชัน่เอก็ซ์   

ทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ของเจเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจเนอเรช่ันวาย ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน ของเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเราใชใ้นการวิจยัเป็นคนท่ีรับประทานอาหารคลีนอยูแ่ลว้ดงันั้น จึงเกิดการรับรู้ถึง
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัอาหารคลีนอยู่ในระดบัมาก และมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกสรร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ (schiffman and Kanuk, 2000) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทศันคติซ่ึงบุคคลท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั ก็มี
แนวโน้มท่ีจะมีทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนั เม่ือพิจารณารายดา้นของทัศนคติท่ีมีต่ออาหารคลีน ระหว่างสองเจเนอ
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เรชัน่ พบวา่ ดา้นท่ีทั้งสองเจเนอเรชัน่มีความคิดเห็นตรงกนั โดยมีระดบัต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ คือความสะดวกในการ
ซ้ืออาหารคลีน (=3.65)  และดา้นความพอใจต่อราคา  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (=3.07) นัน่ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคทั้ง เจ
เนอเรชัน่วาย และเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ ยงัไม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการหาซ้ืออาหารคลีน และมองวา่อาหารคลีน 
มีราคาสูง  เพราะคนท่ีตอ้งการกินอาหารคลีน เขาเนน้ และสังเกตรายละเอียด ภาพลกัษณ์ของอาหารคลีน ท่ีแค่ฟัง
ก็รู้สึกดูดี  คนจึงมองวา่มนัเป็นส่ิงท่ียุง่ยากพอสมควร ในการซ้ือหามารับประทานเพ่ือใหถู้กใจ   ดงันั้น อาหารคลีน 
จึงถูกมองวา่เป็นอาหารท่ีเนน้คดัสรรวตัถุดิบมาอยา่งดี และมีคุณค่าทางโภชนาการ ต่อร่างกาย จึงมีราคาท่ีสูงตาม
ไปดว้ย โดยภาพรวมแลว้จึงถูกมองวา่ยงัไม่ใช่อาหารท่ีหาซ้ือรับประทานไดง่้าย 

การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนของเจเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจเนอเรช่ันวาย ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั
พบวา่ การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ของเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของ
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเราใชใ้นการวิจยัเป็น
คนท่ีรับประทานอาหารคลีน และเคยมีประสบการณ์ในการซ้ืออาหารคลีนอยู่แลว้ ท าให้เกิดภาพรวมในการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ท่ีไม่แตกต่างกนั และสืบเน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีนอนัส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือของทั้งสองเจเนอเรชัน่ท่ีเป็นไปทิศทางเดียวกนัดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ  Kotler (2000) 
กล่าววา่ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติซ่ึงจะแสดง
ให้เห็นถึงความตอ้งการ ในสินคา้และบริการ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้
มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่าเพ่ือเกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กับทัศนคติที่มีต่อ
อาหารคลนี ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเอก็ซ์และเจเนอเรช่ันวาย ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ความสมัพนัธ์
ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารคลีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กับ ทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน มี
ความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวก ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในระดับต ่า อธิบายได้ว่าการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับอาหารคลีนผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook)  ยูทูป  (youtube)  อินสตาแกรม (Instagram) และ ไลน์ (Line) ถือเป็น
ช่องทางท่ีน าไปสู่การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีน ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะมีทศัคติในทิศทางเชิงบวกต่ออาหาร
คลีน ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตะเวทิน (2541) ไดก้ล่าวถึง การเปิดรับข่าวสาร ไวว้า่ ในทุกวนัคนเรา
มักจะเลือกรับสารเฉพาะท่ีตนเองสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เรียกว่า กระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
(Selective Process) โดยทัว่ไปผูรั้บสารมกัเปิดรับข่าวสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัทศันคติ กบัความเช่ือท่ีมี  
บุคคลมกัใหค้วามสนใจกบัข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการ ในขณะท่ีถา้ข่าวสารไม่มีประโยชน์เพียงพอ หรือไม่เก่ียวขอ้ง  
ผูรั้บสารก็มกัเลือกท่ีจะไม่สนใจ  ถา้ข่าวสารท่ีผ่านการคดักรองจากผูรั้บสารแลว้วา่มีความน่าสนใจ มีคุณค่า ตรง
กบัทศันคติของตนเอง ผูรั้บสารจะเลือกจดจ าขอ้มูลนั้นไวเ้พ่ือน ากลบัมาใชใ้นอนาคต  

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน กับการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ของผู้บริโภคเจเนอ
เรช่ันเอก็ซ์และเจเนอเรช่ันวาย ในกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ทศันคติท่ีมีต่ออาหาร
คลีน กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์
ในเชิงบวก ในระดบัปานกลาง อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่วายมีทศันคติต่ออาหาร
คลีนในทิศทางท่ีดี  ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน ต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรา
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ศึกษามีความสนใจ และมีประสบการณ์ท่ีเคยรับประทานอาหารคลีนอยูแ่ลว้ อีกทั้งมีการเลือกเปิดรับส่ือ และหา
ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพร่างกาย เร่ืองการรับประทานอาหารคลีน ท่ีมีความสมัพนัธ์ท าใหเ้กิด
ทศันคติท่ีดีต่ออาหารคลีน อนัน าพาไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526) ท่ีไดก้ล่าว
วา่ ทศันคติของบุคคลอาจเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากผูอ่ื้นหรือจากส่ือต่างๆ ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีไดรั้บจะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของทศันคติในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) และ
เม่ือองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบส่วนอ่ืน จะมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงดว้ย กล่าวคือ
เม่ือองค์ประกอบของทศันคติ ในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิดเปล่ียนแปลงจะท าให้องค์ประกอบในส่วนของ
อารมณ์ (Affective Component) และ องคป์ระกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1. ผู ้ประการธุรกิจ ร้านอาหารคลีน ควรใส่ใจในเร่ืองการ น าข้อมูลไปใช้วางกลยุทธ์ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือเลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารให้เหมาะสม โดยหากจะส่ือสารกับผูบ้ริโภคท่ี
ครอบคลุมควรเนน้ไปท่ีเฟสบุ๊ค (Facebook) เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใช ้ ส่วนผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย จะมี
ความสนใจรองลงมาคือ อินสตาแกรม (Instagram)  และหากจะส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ การ
ส่งขอ้มูลหรือสร้างเน้ือหาผา่นทางไลน์ (Line) น่าจะเหมาะสมกวา่ 

2. จากการวิจยัพบวา่ทศันคติของผูบ้ริโภคทั้งสองเจเนอเรชัน่มีความคิดเห็นท่ีคลา้ยกนั คือดา้นดา้นความ
จ าเป็นต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการ ควรใส่ใจ คดัสรร วตัถุดิบ มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ และรักษา
คุณภาพ มาตรฐานของอาหารคลีน ให้อยูใ่นสัดส่วน ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ ในขณะเดียวกนัทศันคติใน
ดา้นความสะดวกในการซ้ืออาหารคลีน และความพึงพอใจดา้นราคาของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่
วาย อยู่ในระดบัต ่า เพราะฉะนั้น ผูป้ระกอบการควรหาช่องทางเพ่ือให้ผูบ้ริโภค ซ้ืออาหารคลีนไดส้ะดวกมาก
ยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีช่องทางออนไลน์ ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางท่ีมีคนนิยมซ้ืออาหารคลีนเช่นกนั  เพราะฉะนั้นถา้
ร้านคา้หันมาใส่ใจในการขายผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ ท าการส่งเสริมการขายให้กบัคนในเมือง ท่ีมกัจะละเลย
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ท าให้ผูบ้ริโภคมีช่องทางการซ้ือท่ีสะดวกสบาย ช่วยเร่ืองประหยดัเวลาในการเดินทาง
ไปซ้ือดว้ยตนเอง และผูป้ระกอบการยงัสามารถลดตน้ทุนได ้เพื่อจะขายอาหารคลีนในราคาท่ีต ่าลง 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู ้บริโภคและ 
ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิตอาหารคลีน เพ่ือจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 

2. พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจยัควรศึกษาอยา่งรอบดา้นในพ้ืนท่ีเขตชานเมือง หรืออ าเภอเมืองในต่างจงัหวดั 
และอาจศึกษากลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในอาหารคลีน แต่ไม่เคยรับประทานมาก่อน เพ่ือดูมุมมองท่ีหลากหลาย
ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และทศันคติท่ีมีต่ออาหารคลีน  

3.  ปัจจยัทางด้านการตลาด  ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา หรือรูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นประเด็นท่ีควร
ศึกษาวิจยั หาเหตุผลในการเลือกและไม่เลือกรับประทานอาหารคลีน สามารถเป็นขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการ 
นกัการตลาด เพ่ือท าการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน พฒันาแนวทางการจ าหน่ายและผลิตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิดรับขอ้มูลของผูรั้บสาร
เฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีได้ติดตามเฟซบุ๊ก 
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” มาแลว้ประมาณ 1 ปี และเป็นผูท่ี้ออกก าลงักายนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อสปัดาห์ 
จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกวนั และมากกวา่ 10 คร้ัง/
วนัในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา 
ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความตั้ งใจในการออกก าลังกายแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  และผูต้อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมเปิดรับส่ือ ดา้นเหตุผลในการใชง้านเฟซบุ๊ก ดา้นปริมาณการไดรั้บขอ้มูลต่อวนั มีความ
ตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนการส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคม
ออนไลน์ ดา้นความบนัเทิงในการส่ือสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์
ของค าแนะน าส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit 
Routine.” ร้อยละ 47.1  (R square = 0.471) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคญั: ส่ือสงัคมออนไลน์ , พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ , บุคคลท่ีมีช่ือเสียง , ความตั้งใจในการออกก าลงักาย 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study case for characteristics And the exposure information of 
“Fanpage Bebe Fit Routine” Followers on Facebook. The data was collected from the followers of a Facebook 
page named “Bebe Fit Routine” within a 1 year time frame. There were 200 participants who exercised less than 
5 times a week and less than 30 minutes a time. They were selected by Multi-stage Sampling and Purposive 
Sampling. Inferential Statistics used to prove the hypothesis was One-way Analysis of Variance and Multiple 
Regression Analysis (MRA). The result showed that 53% of the samples were females aged between 21 to 30 
years old. They graduated with a bachelor's degree and are now working in private companies. They use Facebook 
daily and more than 10 times between 18.01 hours to 22.00 hours to keep them updated with the online 
occurrences.  

The result of hypothesis testing had illustrated different personal factors regarding age, level of 
education and career affecting intention to exercise, at 0.5 of the level of significance.  

The participants had media exposure behavior concerning reasons for using Facebook and the capacity 
to receive data per day. Their intention to exercise differed at 0.5 of the level of significance. 

How celebrities communicate online regarding entertainment, fame, reliability and the usefulness of 
advice affected   47.1 % (R square = 0.471), at 0.05 of the level of significance, on the intention of the followers 
to exercise.  

 
KEYWORDS: online social media, media exposure behavior, celebrities, intention to exercise  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอยา่งมาก เพราะผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ไดต้ลอดเวลา ส่ือสังคมออนไลน์จะกลายเป็นช่องทางอนัทรงประสิทธิภาพในการเขา้ถึงขอ้มูล และช่วยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค (นิตนา ฐานิตธนกร, 2559)  ผูมี้อิทธิพลในส่ือสงัคมออนไลน์จึงกลายเป็นส่ือกลางใน
การติดต่อกบัผูบ้ริโภค (ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั, 2558) โดยเฉพาะนกัแสดง ศิลปิน ถือเป็นบุคคลท่ีเป็นผูมี้อิทธิพลใน
สังคม เน่ืองจากมีลกัษณะอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น เป่ียมไปดว้ยความสามารถท่ีหลากหลาย มีพฤติกรรมท่ีสร้างแรง
ดึงดูดใจ อีกทั้งยงัเป็นตน้แบบในการสร้างแรงบนัดาลใจในดา้นต่างๆ (พชัชา อร่ามรัศมี, 2558)โดยส่วนใหญ่เร่ือง
ท่ีบุคคลท่ีเป็นผูมี้อิทธิพลในสงัคม คือ การรีววิสินคา้ การส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการแนะน าวิธีการออกก าลงั
กายเพ่ือรักษารูปร่าง เป็นตน้ (พชัชา อร่ามรัศมี, 2558) เฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” เป็นเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ของนักแสดงเบเบ้ ธัญชนก ฤทธินาคา เป็นหน่ึงในเฟซบุ๊กท่ีน าเสนอวิธีการออกก าลงักายท่ี
สามารถท าให้รูปร่างสมส่วน และน าเสนอวิธีการลดน ้ าหนกัอยา่งถูกตอ้ง ผ่านการแนะน าของนกัแสดงเบเบ ้ธญั
ชนก ฤทธินาคา ซ่ึงถือเป็นเฟซบุ๊กของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงคนแรกท่ีเร่ิมสอนวิธีการออกก าลงักายผ่านเฟซบุ๊ก โดย
ปัจจุบนัมีผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) สูงถึง 739,057 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560) ดงันั้น ในการศึกษา
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิดรับขอ้มูลของผูรั้บสารเฟซบุ๊ก 
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(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” เพ่ือให้ทราบวา่การท่ีผูบ้ริโภคติดตามวิธีการออกก าลงักายและผลลพัท์
ของการออกก าลงักายตามคลิปท่ีเจา้ของเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” เป็นเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ของนักแสดงเบเบ ้ธัญชนก ฤทธินาคา เป็นหน่ึงในเฟซบุ๊กน าเสนอจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจในการ
ออกก าลงักายหรือไม่ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นช่องทางในการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน   
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) 
“แฟนเพจ Bebe fit Routine.” 

(2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลและอิทธิพลดา้นการ
ส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์กับความตั้ งใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก 
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ลกัษณะทางประชากร  
1. เพศ  2. อาย ุ
3. อาชีพ  4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. ระดบัการศึกษา 

การส่ือสารของบุคคลทีม่ช่ืีอเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ 
1. ความบนัเทิงในการส่ือสาร  
2. ความน่าเช่ือถือ 
3. ความมีช่ือเสียง     
4. การรับรู้ถึงประโยชนข์องค าแนะน า 

พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูล 
1. ลกัษณะการเขา้ไปใชง้าน  2. ความถ่ีในการเขา้ใชง้าน 
3. ช่วงเวลาท่ีใชง้าน         4. เหตุผลในการใชง้าน 

5. ปริมาณการไดรั้บขอ้มูลต่อวนั ความตั้งใจในการออกก าลงักายของ
ผู้ตดิตามเฟซบุ๊ค (Facebook) “แฟน

เพจ Bebe fit Routine.” 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีติดตามเฟซบุ๊ค (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit 
Routine.” จ านวน 739,057 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560)  ซ่ึงผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูติ้ดตามเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และไม่เป็นบุคคลท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า คือ นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อสปัดาห์ ( สสส. 
ก าหนดวา่บุคคลท่ีออกก าลงักายอยา่งต ่าวนัละ 30 นาที อยา่งนอ้ย 5 คร้ังต่อสปัดาห์ คือบุคคลท่ีถือวา่ออกก าลงักาย
เป็นประจ า) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจากสูตรการค านวณยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
10  จึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 200 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามโดยการส่งขอ้ความกบัผูติ้ดตาม ผ่าน
ทางกล่องขอ้ความ และหนา้เพจเฟซบุ๊ก (Facebook)  
       4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรต้น ประกอบดว้ย  
  (1) ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ  อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  (2) พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ได้แก่ ลักษณะการเข้าไปใช้งาน  ความถ่ีในการเข้าใช้งาน  
ช่วงเวลาท่ีใชง้าน เหตุผลในการใชง้าน และปริมาณการไดรั้บขอ้มูลต่อวนั 
  (3) การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์  ไดแ้ก่ ความบนัเทิงในการส่ือสาร  
ความมีช่ือเสียง  ความน่าเช่ือถือ และการรับรู้ถึงประโยชน์ของค าแนะน า 

 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ความตั้งใจในการออกก าลงักาย 
        4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามค าถามคดักรอง เพ่ือน าวา่คดักรองผูต้อบแบบสอบถามตามท่ีก าหนดคือ คือ 
ผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และไม่เป็นบุคคลท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า คือ นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ เพื่อสอบถามพฤติกรรมในการติดตามเฟซบุค๊ (Facebook) “แฟนเพจ 
Bebe fit Routine.”ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 4  การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสงัคมออนไลน์  เพื่อสอบถามรูปแบบการส่ือสารของ
เจา้ของเฟซบุค๊ (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” กบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 5  ความตั้งใจในการออกก าลงักาย เพื่อสอบถามพฤติกรรม ความคิด ความตั้งใจในการออกก าลงั
กายของผูต้อบแบบสอบถาม 
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       4.4 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) 
 เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้ าการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 40 คน ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (alpha coefficients) และแก้ไขแบบสอบถามส่วนท่ีมีค่าความเ ช่ือมั่นไม่ถึงตามท่ีก าหนดจนได้
แบบสอบถามท่ีสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.956 
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
   (1) การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   (2) การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ี เป็นการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่าง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance) และใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 (1) สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวจิยั  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 77.5 มีอาย ุ21 – 30 ปี มีร้อยละ 
81.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.0 
 (2) สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ 
 สรุปผลการวจิยั  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกวนั ร้อยละ 84.5  
เขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) มากกวา่ 10 คร้ัง/วนั  ร้อยละ 50.5 ในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. ร้อยละ 54.0 เขา้ใช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  คือ การติดตามขอ้มูลข่าวสาร ร้อยละ 82.0 เขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) วนัละประมาณ 
2 – 5 คร้ัง  ร้อยละ 53.0   
 (3) สรุปผลการวเิคราะห์การส่ือสารของบุคคลทีม่ช่ืีอเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ 
 สรุปผลการวิจยั  พบว่า  ความบนัเทิงในการส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์โดย
ภาพรวม พบว่า  มีคะแนนเฉล่ีย ในระดับมาก โดย การรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการออกก าลงักาย เม่ือได้เห็น
รูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนัของเจา้ของเฟซบุ๊กผ่านการโพสตข์อ้มูลท่ีเก่ียวกบัออกก าลงักาย  การท าอาหาร  การ
ท่องเท่ียว และการแนะน าผลิตภณัฑ์ต่างๆ มีคะแนนเฉล่ีย เป็นอนัดบัหน่ึง ส่วนความมีช่ือเสียงของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในส่ือสงัคมออนไลน์ โดยภาพรวม พบวา่  มีคะแนนเฉล่ีย โดยการคิดวา่เจา้ของเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟน
เพจ Bebe fit Routine.” เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัการมีรูปร่าง และสุขภาพท่ีดี ท่ีเกิดจากการออกก าลงักาย มี
คะแนนเฉล่ีย เป็นอนัดบัหน่ึง  อีกทั้งความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ โดยภาพรวม 
พบวา่  มีคะแนนเฉล่ีย ในระดบัมาก โดย การคิดวา่ตอ้งแนะน าเฉพาะส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ มีคะแนนเฉล่ีย เป็น
อนัดบัหน่ึง ในระดบัมาก และการรับรู้ถึงประโยชน์ของค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสงัคมออนไลน์ โดย
ภาพรวม พบว่า  มีคะแนนเฉล่ีย ในระดบัมาก โดยการรู้สึกชอบเจา้ของเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit 
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Routine.” เพราะไดแ้บ่งปันประสบการณ์และวิธีการออกก าลงักายท่ีดีและมีประโยชน์ให้กบัการ มีคะแนนเฉล่ีย 
เป็นอนัดบัหน่ึง  
 4. สรุปผลการวเิคราะห์ความตั้งใจในการออกก าลงักาย 
  สรุปผลการวิจยั  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจในการออกก าลงักาย ในระดบัมาก โดยความ
ตั้งใจจะออกก าลงักาย เพราะตอ้งการท่ีจะมีรูปร่างท่ีดี มีคะแนนเฉล่ีย เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ความตั้งใจจะ
ออกก าลงักายเพ่ือใหร่้างกายแขง็แรง และ ความตั้งใจออกก าลงัเพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดีกบัตวัเอง ตามล าดบั 
 3. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั 
 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั มีความตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพท่ีต่างกนั มี
ความตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมตฐิานที ่2 พฤติกรรมเปิดรับส่ือท่ีต่างกนัมีความตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมเปิดรับส่ือ ดา้นเหตุผลในการใชง้าน
เฟสบุ๊ก ดา้นปริมาณการไดรั้บขอ้มูลต่อวนัมีความตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมุติฐานที ่3. การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการออก
ก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” 
  

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 

ตวัแปร B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. 

Tole 
rance 

VIF 

ค่าคงท่ี 1.468 0.212  6.937 0.000   
ความบนัเทิงในการส่ือสาร 0.402 0.086 0.451 4.705 0.000 0.294 3.397 
ความมีช่ือเสียง 0.243 0.078 0.266 3.096 0.002 0.366 2.730 
ความน่าเช่ือถือ 0.444 0.083 0.449 3.534 0.004 0.322 3.104 
การรับรู้ถึงประโยชนข์อง
ค าแนะน า 

0.461 0.081 0.471 4.755 0.001 0.311 3.220 

R =    0.687        R Square =    0.471        Adjusted R Square =    0.461 Durbin-Watson = 1.823  
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ ด้านความ
บนัเทิงในการส่ือสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของค าแนะน าส่งผล
ต่อความตั้งใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” ร้อยละ 47.1  (R 
square = 0.471) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถแสดงสมการไดด้งัน้ี  
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Standardized Ŷ =  0.451 (X1) + 0.266 (X2) + 0.449 (X3) + 0.471 (X4) 
 เม่ือ  Ŷ = ความตั้งใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ค (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit 
Routine.” 
   X1 = ความบนัเทิงในการส่ือสาร 
   X2 = ความมีช่ือเสียง 
   X3 = ความน่าเช่ือถือ 
   X4 = การรับรู้ถึงประโยชนข์องค าแนะน า 
 

6. อภิปรายผล  
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ท่ีวา่เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มตวัอยา่ง อภิปรายผลไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อาย ุ21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุก
วนั โดยใน 1 วนัจะเขา้ใชง้านมากกวา่ 10 คร้ัง โดยมีเหตุผลในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  คือ การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันส่ือออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความส าคญัต่อการรับข่าวสารจากเฟ
ซบุ๊ก สอดคลอ้งกบัรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ของส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ  ETDA (2558) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ใชง้านส่ือออนไลน์มากท่ีสุด คือ 
กลุ่มท่ีมีอาย ุ15-34 ปีโดยมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดถึง 54.2 ชัว่โมง/สปัดาห์  นิยมใช ้Facebook  มาก
ท่ีสุด (92.1%) 

จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 อภิปรายผลไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพ ท่ีต่างกนั มีความตั้งใจในการออกก าลงักายไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก อาย ุเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายนุอ้ย
มกัจะมีพฤติกรรม ความคิดและทศันคติแตกต่างกบัคนท่ีอายมุาก เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั 
นอกจากน้ีการศึกษาและรายไดก็้ถืออีกเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั
คนท่ีมีการศึกษาสูง รายไดสู้งมีแนวโนม้ในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรษมน อินทรสกุล (2559) ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะทางประชากรดา้นอาย ุระดบั
การศึกษาและอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้จากอินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแตกต่างกนั 
  จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 อภิปรายผลได้ว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมเปิดรับส่ือดา้นเหตุผลในการใชง้านเฟสบุ๊ก มีความตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  สอดคลอ้งกบัรายงานของ รัญญา นาคนุ่น (2556) รายงานเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารทางส่ือออนไลน์ (ส่ืออินเตอร์เน็ต) พบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารส่งผลต่อทศันคติของ
ผูบ้ริโภค โดยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค คือ เหตุผลและความตอ้งการในการ
รับรู้ข่าวสาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาว ีจนัทร์แกว้ (2559) รายงานผลการศึกษาวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ท่ีมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมการใชชี้วติ โดยศึกษาจากการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
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ดงัตฤณแฟนคลบั โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ไดแ้ก่ เหตุผลของการเลือกเป็นแฟนเพจ และลกัษณะการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อแฟนเพจของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอยา่งสม ่าเสมอนอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ พฤติกรรมเปิดรับส่ือ 
ดา้นปริมาณการไดรั้บขอ้มูลต่อวนัท่ีต่างกนัส่งผลใหมี้ความตั้งใจในการออกก าลงักายแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วชัราภรณ์ ศรีจกัรโคตร์ (2557) รายงานวา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่อวนั
มากกวา่ 5 คร้ัง จะส่งผลต่อความคิด การจดจ าและพฤติกรรมหลงัการรับขอ้มูล สอดคลอ้งกบัการศึกษา  
  จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 อภิปรายผลไดว้า่ การส่ือสารของ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ดา้นความบนัเทิงในการส่ือสาร ส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลงักาย
ของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชโรธร สุธีราภินันท์ 
(2558) กล่าววา่ ความบนัเทิงในการส่ือสาร คือ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของผูบ้ริโภค
ดา้นความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความบนัเทิงท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อทศันคติ ความตั้งใจ พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาณุพงค ์ม่วงอินทร์ (2558) ศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารทางตลาดผา่น
ส่ือออนไลน์โดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค พบวา่ การน าเสนอสินคา้แล
วิสาหะบริการของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสามารถสร้างความบนัเทิงและการจดจ าให้แก่ผูบ้ริโภค สามารถส่งผลต่อ
การตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค 

ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานท่ีพบวา่ การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นความ
มีช่ือเสียง ส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชโรธร สุธีราภินันท์ (2558) กล่าวว่า ความมีช่ือเสียงของผูมี้อิทธิพลในส่ือสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ การเป็นท่ีรู้จกัหรือไดรั้บการบอกต่อจากผูอ่ื้น ความมีช่ือเสียงของผูมี้อิทธิพลในส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้ขา้ชมในสงัคมออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอก็จะสามารถเพ่ิมช่ือเสียงของตนเอง
ท่ีส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการของผูบ้ริโภค ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดารณี สงัขเ์จริญ (2557) กล่าววา่ บุคคลท่ี
มีช่ือเสียงไดมี้การใชภ้าพลกัษณ์ของการมีช่ือเสียงเป็นตวัแทนในการโฆษณาเสมือนการเป็นตวัแทนของสินคา้นั้น 
การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณา ประสบความส าเร็จจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีผูช่ื้นชอบเป็นจ านวนมาก  
และพบวา่ การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสงัคมออนไลน์ ดา้นความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine. สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชโรธร สุธี
ราภินนัท์ (2558) กล่าววา่ ความน่าเช่ือถือของผูมี้อิทธิพลในส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ ความเช่ือใจ ไวว้างใจ 
มัน่ใจ รวมไปถึงบุคคลท่ีไวใ้จได ้ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในค าแนะน าหรือในขอ้มูล
ท่ีไดรั้บ ท าให้ผูบ้ริโภคพิจารณาในขอ้แนะน าท่ีเขียนมากข้ึน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษมน อินทรสกุล 
(2559) ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้จาก
อินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและด าเนินในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งการส่ือสาร
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์  ด้านความบันเทิงในการส่ือสารด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
ค าแนะน าส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” 
สอดคลอ้ง ชโรธร สุธีราภินนัท์ (2558) กล่าววา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของค าแนะน าของผูมี้อิทธิพลในส่ือสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ การรับรู้ประโยชน์ของค าแนะน า คือ การท่ีผูบ้ริโภครู้สึกวา่การน าค าแนะน าไปใชแ้ลว้เกิดผล
ท่ีดี ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์และน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชโรธร สุธีราภินนัท์ 
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(2558) ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริต้ีออนไลน์ มีความสมัพนัธ์ต่อทศันคติต่อ
เซเลบริต้ีออนไลน์ และส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือตามท่ีไดรั้บค าแนะน า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การส่ือสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นความ
บนัเทิง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของค าแนะน าส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลงักาย 
ดงันั้น ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นแง่ธุรกิจไดโ้ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรเลือกใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีผูติ้ดตามหรือช่ืนชอบเป็นจ านวนมากในการประชาสัมพนัธ์ โดยตอ้งเลือกบุคคลท่ีมีลกัษณะท่ี
น่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงและสามารถใหค้วามบนัเทิงในขณะประชาสมัพนัธ์ จึงจะสามารถดึงดูและกระตุน้ใหผู้ติ้ดตาม
ตดัสินใจและมีพฤติกรรมท าตามได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่กนัเพ่ือผลการวจิยัท่ีจะออกมาไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัคน้ควา้อิสระของการศึกษาในหลกัสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต ซ่ึงผู ้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้ค  าแนะน ารวมทั้ งผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนผูต้อบ

แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัดงักล่าวน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตลาดเชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทลัและผลต่อความตั้งใจรับประทาน
อาหารคลีน โดยการศึกษาในตอนท่ี 1 เร่ิมจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) ท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 7 ตัวอย่าง รวมทั้ งหมด 411 เน้ือหา ผลการศึกษาพบว่ามีการน าเสนอเก่ียวกับ             
การรับประทานอาหารคลีน 112 เน้ือหา หรือคิดเป็นร้อยละ 30 โดยพบรูปแบบการน าเสนอในแต่ละเกณฑ์ ดังน้ี 
สาระส าคญั (Theme) มีการน าเสนอเก่ียวกบัการแนะน าเมนูและผลิตภณัฑ์อาหารคลีนมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 66 ในขณะท่ี
รูปแบบการน าเสนอ (Execution) ดว้ยการสาธิตวธีิท าและการให้ค  าแนะน าถูกน าเสนอมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 49 และในดา้น
รูปแบบส่ือ (Form) เป็นการใช้รูปแบบวีดีโอมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 67 ทั้ งน้ีในแต่ละรูปแบบท่ีน าเสนอมากท่ีสุดนั้ น
สอดคลอ้งกับผลตอบรับของผูบ้ริโภคเช่นกัน และเพ่ือศึกษาผลของการตลาดเชิงเน้ือหาในปัจจุบันต่อความตั้งใจ
รับประทานอาหารคลีน จึงไดท้ าการศึกษาในตอนท่ี 2 โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ดว้ยแบบสอบถาม
ออนไลน์กับกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุ  15 - 59 ปี ท่ีใชง้านอินเทอร์เน็ต  จ านวน 440 คน 
คดัเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีตามความสมคัรใจ (Volunteer Sampling) ของกลุ่มตวัอย่างและทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 
สาระส าคัญเก่ียวกับแคลอร่ี สัดส่วนอาหารและการแบ่งม้ืออาหาร กลวิธีน าเสนอโดยใช้ข้อมูลสาระความรู้หรือ
ขอ้เท็จจริง และรูปแบบส่ือ ประเภทรูปภาพ / Infographic เป็นรูปแบบท่ีสามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนมาก
ท่ีสุดในแต่ละเกณฑ ์
 
ค าส าคญั: การตลาดเชิงเน้ือหา  ส่ือดิจิทลั  อาหารคลีน  ความตั้งใจ 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study digital content marketing about clean food consumption and its 

effect on the behavioral intention for clean food consumption. On the one hand, The content from seven facebook 
fanpages collected between 1 and 30 September 2016 was analysed.  Its theme, execution, and form were specifically 
scrutinised. The findings revealed that, out of 411, there were 122 (equivalent to 30 per cent) digital content marketing 
about clean food consumption.  The theme about menu and clean food products was presented most (equivalent to 66 
per cent).   Also, demonstration and recommendation were predominantly executed (equivalent to 49 per cent).  Video 
clips were, furthermore, of highest popularity (equivalent to 67 per cent).  In relation to this, such theme, execution, 
and form presented were consistently appreciated by consumers. The respondents were 440 Thai people aged between 
15 and 59 years old who use the Internet. The hypotheses were statistically tested by using Pearson’s product moment 
correlation coefficient in order to investigate the effect on behavioral intention on clean food consumption. The results 
from the questionnaire-based survey showed that the theme concerning calorie, the execution of content by presenting 
knowledge and facts, and the form related to picture/infographic were the most significant factors in the criteria 
attracting people to consume clean food. 
 
KEYWORDS: Content Marketing, Digital Media, Clean Food , Behavioral Intention 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัพบวา่ คนไทยมีรูปแบบการด ารงชีวติ สงัคม ค่านิยมการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนไปซ่ึงสาเหตุเกิดจาก
ความเร่งรีบและการแข่งขนักบัเวลา การขาดการออกก าลงักาย การมีกิจกรรมทางร่างกายนอ้ยลง รวมถึงการใชเ้วลากบั
ส่ือออนไลน์ท่ี เพ่ิมข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นสาเหตุท่ีท าให้ป่วยเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคอ้วนก็เป็นผลจาก                 
การรับประทานอาหารท่ีขาดคุณค่าทางโภชนาการท่ีจ าเป็นซ่ึงควรได้รับในแต่ละวนัจากรายงานสุขภาพคนไทยปี 
2560 สะทอ้นให้เห็นถึงภยัคุกคามสุขภาวะท่ีส าคญัในปีน้ี คือภาวะ "โรคอว้น" ท่ีก าลงับัน่ทอนสุขภาพคนไทยมากข้ึน                   
ซ่ึงโรคอว้นถือเป็นสาเหตุท่ีท าให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร ดงันั้นองค์การอนามยัโลกรวมถึงหน่วยงาน
ต่างๆ จึงให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ แต่จากรายงานของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดร้ายงานวา่ คนไทยมีการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกหลกัโภชนาการสูง โดยพบวา่ บริโภค
น ้ าตาล ไขมนัและโซเดียมมากกวา่ปริมาณท่ีแนะน าต่อวนัถึง 2-3 เท่า ตรงขา้มกบักบัผกัและผลไมท่ี้บริโภคเพียง 3 ใน 
5 ของปริมาณท่ีแนะน าเท่านั้น เน่ืองจากคนไทยเน้นบริโภคอาหารจากรสชาติเป็นอนัดับแรก ในขณะท่ีคุณค่าทาง
โภชนาการถูกค านึงถึง เป็นล าดบัท่ี 5 ดงันั้น ร้านอาหารหรือผูผ้ลิตจึงเนน้จ าหน่ายอาหารโดยชูจุดขายดา้นรสชาติ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใส่เกลือโซเดียม น ้ าตาลและมีไขมนัในปริมาณสูง ประกอบกับราคาของอาหารประเภทดอ้ยคุณค่าแต่
พลงังานสูง อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ น ้ าอดัลม อาหารปรุงส าเร็จ และน ้ าตาล มีราคาถูกลง ท าให้ความสามารถในการ
บริโภคของผูบ้ริโภคมากข้ึน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จากสาเหตุน้ี การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็น
ทางเลือกส าคญัในการดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “อาหารคลีน” (clean food) ซ่ึงถือเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีผูบ้ริโภค กล่าวถึงมากท่ีสุดในปัจจุบนั โดยพบว่าอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการรับรู้
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ข่าวสารเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด  (พลอยไพลิน ค าแกว้, 2558) ทั้งน้ีรูปแบบการน าเสนอแบบการตลาดเชิง
เน้ือหา (Content Marketing) ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งบนส่ือดิจิทลัในปัจจุบนั จนมีค ากล่าวท่ีว่า "Content is 
King" หรือ เน้ือหาคือพระเจา้ ( Econsultancy, 2013) มีการศึกษาวา่ผูบ้ริโภคร้อยละ 90 ชอบการท าการตลาดเชิงเน้ือหา
เพราะมีประโยชน์มากกวา่การโฆษณา หรือการน าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ (Taylor, 2013) และในปัจจุบนัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและบุคคลต่างๆ ไดมี้การน าเสนอการตลาดเชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทลั เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการดูแลสุขภาพ
และการลดน ้ าหนัก บนส่ือสังคมออนไลน์      เฟซบุ๊ก (Facebook) ในหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจใน
การศึกษา รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทลัเก่ียวกบัอาหารคลีนในปัจจุบนั และความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีนของผูบ้ริโภค เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ไดรั้บแนวทางในการน าการตลาดเชิงเน้ือหาไปใช้
พฒันาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามยัและแกไ้ขปัญหาโรคอว้นของคนไทย อนัจะส่งผลดีต่อคนไทยในระดับปัจเจก
บุคคลท่ีจะมีภาวะโรคอว้นลดนอ้ยลงและลดความเส่ียงการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและสงัคมไทยท่ีจะ
ลดผลกระทบจากภาวะโรคอว้นของประชากรไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพ่ือศึกษาการตลาดเชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทลัท่ีเก่ียวกบัอาหารคลีนในปัจจุบนั 
(2) เพ่ือศึกษาผลของการการตลาดเชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทลัต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 

5.การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Bahavioral Contral) 

4. ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
(Subjective Norm) 

3. เจตคติต่อการท าพฤติกรรม 
(Attitudes towards behavioral)  

1. ลักษณะส่วนบุคคล 
1.1 ลักษณะประชากรและสังคม 
1.2 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน 
1.3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน 

2. การตลาดเชิงเนื้อหา 
2.1 สาระส าคัญ (Theme) 
2.2 กลวิธีน าเสนอ(Execution 
2.3 รูปแบบสื่อ (Form)  

6. ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน 
(Behavior Intention) 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 การศึกษาการตลาดเชิงเนือ้หาโดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 4.1.1 ประชากรและตวัอย่าง     
 เฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีน าเสนอข้อมูลและสาระความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพในประเทศไทยใน

ปัจจุบนัท่ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการโฆษณาขายสินคา้ 
 4.1.2 ตวัอย่างทีใ่ช้ศึกษา 
 ศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทั้งหมด 7 ตวัอยา่ง คือ 1) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                

2) ลดพุง ลดโรค Eat Clean Baby 4) Mai Yom Auon ไม่ยอมอว้น 5) Fit Junctions  6) Booky HealthyWorld  และ 
7) ชะนีมีกลา้ม โดยท าการศึกษาจากเน้ือหาท่ีโพสต ์ระหวา่ง 1-30 กนัยายน 2559 จ านวน 411 เน้ือหา 

 4.1.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
  (1) วิเคราะห์สาระส าคญั (Theme) ของการน าเสนอเน้ือหา ไดแ้ก่ 1) การรับประทานอาหาร 

ครบ 5 หมู่ 2) ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส 3) ความหวานและน ้ าตาล 4) ไขมนั น ้ ามนัและเนย                             
5) ผกัและผลไม ้6) คาร์โบไฮเดรต ขา้ว แป้ง ธัญพืชและโฮลวีท 7) โปรตีน เน้ือสัตว ์เวยโ์ปรตีน ไข่ 8) แคลอร่ี
สดัส่วน อาหาร การแบ่งม้ืออาหาร 9) การปรุงแต่งอาหาร และแนะน าเมนูอาหารคลีน และ 10) อ่ืนๆ 

  (2) วิเคราะห์กลวิธีน าเสนอ (Execution) ได้แก่ 1) การสาธิต แนะน า 2) สาระ ขอ้เท็จจริง                   
3) บุคคล ผูใ้ชจ้ริง/พรีเซ็นเตอร์ 4) กิจกรรม 5) การเปรียบเทียบ 6) แนะแนวทางแกไ้ข และ 7) อ่ืนๆ 

  (3) วิเคราะห์รูปแบบส่ือของการน าเสนอเน้ือหา ได้แก่ 1) รูปภาพ 2) วีดีโอ และ 3) ลิงค์
เวบ็ไซต ์

4.2 การศึกษาผลของการตลาดเชิงเนื้อหาต่อความตั้งใจรับประทานอาหารคลีนโดยการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) 

 4.2.1 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย อาย ุ15 - 59 ปี ท่ีใชง้านอินเทอร์เน็ต จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 440 

คน คดัเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิตามความสมคัรใจ (Volunteer Sampling) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงแบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรและสังคม 2) ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะการ
เปิดรับส่ือเก่ียวกับอาหารคลีน  3) ค าถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารคลีน                                
4) แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอของการตลาดเชิงเน้ือหาปัจจุบันท่ีเหมาะสมในการจูงใจให้
รับประทานอาหารคลีน 

  4.2.3 การทดสอบความน่าเช่ือถอื  
 เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้ าการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบั

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ก่อนน าไปใช้จริง โดยวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด , 2538) โดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficients) และแกไ้ขแบบสอบถามส่วนท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ไม่ถึงตามท่ีก าหนดจนได้
แบบสอบถามท่ีสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.893-0.912   
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   4.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
   (1) การรายงานผลด้วยสถิ ติ เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ซ่ึ งได้แก่  ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   (2) การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของ เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) แลว้จึงทดสอบนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิส
สหสมัพนัธ์ท่ีระดบั .05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
(1) ลักษณะประชากรและสังคม สรุปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 60.0 มีอาย ุ30 - 34 ปี ร้อยละ 25.7 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 67.3 มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 
51.4 มีอาชีพพนักงาน  / ลูกจ้างบริษัท เอกชน  ร้อยละ  61.4 และมีรายได้ต่อ เดือน มากกว่า 50,000 บาท                
ร้อยละ 46.8 

(2) สรุปผลการตลาดเชิงเนือ้หา 
ตารางที ่ 1 สรุปผลหลกัการรับประทานอาหารคลีน 

การตลาดเชิงเนือ้หา 
ร้อยละการ

น าเสนอเนือ้หา 

อนัดบัความ
เหมาะสมในการ

จูงใจ 
ค่า (r) 

เน้ือหาเก่ียวกบัแคลอร่ี สดัส่วนอาหารและการแบ่งม้ือ
อาหาร 

13.93 1 0.079 

เน้ือหาเก่ียวกบัความหวานและน ้าตาล 6.56 2 0.186 

เน้ือหาเก่ียวกบัการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 0.82 3 0.096 

เน้ือหาเก่ียวกบัไขมนั น ้ ามนั และเนย 11.48 4 0.118 

เน้ือหาเก่ียวกบัการปรุงแต่งอาหาร การแนะน าเมนูและ
ผลิตภณัฑอ์าหารคลีน 

65.57 5 0.167 

เน้ือหาเก่ียวกบั ความเคม็ เกลือ โซเดียม ผงปรุงรส/ผงชูรส 0.82 6 0.248 

เน้ือหาเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต ขา้ว แป้ง ธญัพืชและโฮลวที 4.92 7 0.117 

เน้ือหาเก่ียวกบัผกัและผลไม ้ 19.67 8 0.272 

เน้ือหาเก่ียวกบัโปรตีน เน้ือสตัวแ์ละไข ่ 4.1 9 0.254 

จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่า หลกัการรับประทานอาหารคลีนเก่ียวกบัเน้ือหาเก่ียวกบัการปรุงแต่งอาหาร        
การแนะน าเมนูและผลิตภณัฑ์อาหารคลีน มีการน าเสนอมากท่ีสุด ร้อยละ 65.57 รองลงมาคือ เน้ือหาเก่ียวกบัผกั             
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และผลไม ้ร้อยละ 19.67 และเน้ือหาเก่ียวกบัแคลอร่ี สัดส่วนอาหาร และการแบ่งม้ืออาหาร ร้อยละ 13.93 แต่ใน          
ดา้นความเหมาะสมในการจูงใจ จะพบวา่ เน้ือหาเก่ียวกบัแคลอร่ี สดัส่วนอาหารและการแบ่งม้ืออาหาร สามารถจูง
ใจให้รับประทานอาหารคลีนเป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน ร้อยละ 7.9 ส่วนอนัดบั 2 ท่ีสามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน คือ เน้ือหาเก่ียวกบัความหวาน
และน ้ าตาล ซ่ึงมีค่าความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 18.6 และเน้ือหา
เก่ียวกบัการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน อนัดบั 3 ซ่ึงมีค่าความสมัพนัธ์
ในทางบวกต่อความตั้ งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ ส่วนเน้ือหาเก่ียวกับโปรตีน 
เน้ือสัตวแ์ละไข่ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน เป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อ
ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 25.4 
 
ตารางที ่2 สรุปผลกลวธีิน าเสนอเน้ือหา 

การตลาดเชิงเนือ้หา ร้อยละการ
น าเสนอเนือ้หา 

อนัดบัความเหมาะสม
ในการจูงใจ ค่า (r) 

การน าเสนอขอ้มูลสาระความรู้หรือขอ้เท็จจริง 35.25 1 0.185 

การน าเสนอโดยการแนะแนวทางแกไ้ข 0.82 2 0.188 

การน าเสนอโดยบุคคลผูใ้ชจ้ริงหรือพรีเซ็นเตอร์ 10.66 3 0.085 

การน าเสนอผา่นการจดักิจกรรม การร่วมสนุกชิง
รางวลั 

3.28 4 0.117 

การน าเสนอโดยการสาธิตวธีิท าหรือใหค้  าแนะน า
เพื่อน าไปปฏิบติัตาม 

49.18 5 0.015 

การน าเสนอโดยการเปรียบเทียบ 2.46 6 0.075 

 
จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้า่ กลวิธีน าเสนอเน้ือหา โดยการสาธิตวิธีท าหรือให้ค  าแนะน าเพื่อน าไปปฏิบติั

ตาม มีการน าเสนอมากท่ีสุด ร้อยละ 49.18 รองลงมาคือ การน าเสนอขอ้มูลสาระความรู้หรือขอ้เท็จจริง ร้อยละ 
35.25 และ การน าเสนอโดยบุคคลผูใ้ชจ้ริงหรือพรีเซ็นเตอร์ ร้อยละ 10.66 แต่ในดา้นความเหมาะสมในการจูงใจ 
จะพบวา่ การน าเสนอขอ้มูลสาระความรู้หรือขอ้เท็จจริงสามารถจูงใจใหรั้บประทานอาหารคลีนเป็นอนัดบั 1  โดย
มีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 18.5 ส่วนอนัดบั 2 ท่ีสามารถ
จูงใจให้รับประทานอาหารคลีน คือ การน าเสนอโดยการแนะแนวทางแกไ้ข ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อ
ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 18.8 และการน าเสนอโดยบุคคลผูใ้ช้จริงหรือพรีเซ็นเตอร์ 
สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน อันดับ 3 ซ่ึงมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้ งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน  ร้อยละ 8.5 ตามล าดบั ส่วนการน าเสนอโดยการเปรียบเทียบ สามารถจูงใจใหรั้บประทาน
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อาหารคลีน เป็นอนัดับสุดทา้ย ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน            
ร้อยละ 7.5 

ส่วนรูปแบบของเน้ือหาสรุปไดว้า่ รูปแบบของเน้ือหาผ่านวีดีโอ มีการน าเสนอมากท่ีสุด ร้อยละ 67.21 
รองลงมาคือ รูปภาพ / Infographic ร้อยละ 60.66 และ ลิงคเ์วบ็ไซต ์ร้อยละ 5.74 แต่ในดา้นความเหมาะสมใน การ
จูงใจ จะพบว่า รูปภาพ / Infographic สามารถจูงใจให้ รับประทานอาหารคลีนเป็นอันดับ  1 โดยมีค่ า                           
ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 6.4 ส่วนอนัดบั 2 ท่ีสามารถจูงใจ
ให้รับประทานอาหารคลีน คือ วีดีโอ ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหาร
คลีน ร้อยละ 5.8 และ ลิงค์เวบ็ไซต์ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน อนัดบั 3 ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 3.3 ตามล าดบั  

(3) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทาน อาหารคลนี สรุปผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
ใหญ่มีวิธีดูแลสุขภาพ ป่ันจกัรยาน ร้อยละ 36.64 โดยจะรับประทานอาหารคลีนเม่ือมีโอกาส ร้อยละ 42.5 ซ่ึงจะ
ค านึงถึงปัจจยัในการรับประทานอาหารคลีน คือ รสชาติ ร้อยละ 34.8 และจะรับประทานอาหารคลีน จากการสั่ง
ร้านเดลิเวอรี ร้อยละ 58.9 

(4) เจตคตต่ิอการรับประทานอาหารคลนี สรุปผลการศึกษา พบวา่ เจตคติต่อการรับประทานอาหารคลีน 
ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.627) เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญั พบวา่ การรับประทาน
อาหารคลีนเป็นส่ิงท่ีดีต่อสุขภาพ มีคะแนนเฉล่ีย เป็นอนัดบัหน่ึง ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.977) รองลงมาคือ 
อาหารคลีนดีกว่าอาหารทั่วไป มีค่าเฉล่ียระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.518) และอนัดับท่ีสามคือ อาหารคลีนมีความ
น่าสนใจ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.384)   

(5) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สรุปผลการศึกษา พบวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ในภาพรวมมีคะแนน
เฉล่ีย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.477)  เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญั พบว่า คนท่ีมีความส าคญัต่อกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างควรรับประทานอาหารคลีน  มีคะแนนเฉล่ีย เป็นอนัดับหน่ึง ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 2.634) รองลงมาคือ คนท่ีมีความส าคญัต่อกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใหก้ลุ่มตวัอยา่งรับประทานอาหารคลีน  
มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.634)  และอันดับท่ีสามคือ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถูกกดดันจากสังคมให้
รับประทานอาหารคลีน  มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.034)   

(6) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สรุปผลการศึกษา พบวา่  การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.246)  เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญั 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การรับประทานอาหารคลีน ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งเอง  มีคะแนนเฉล่ีย 
เป็นอนัดบัหน่ึง ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.993) รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การรับประทานอาหารคลีน 
เป็นส่ิงท่ีท าได้ง่าย  มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.877)  และอนัดับท่ีสามคือ กลุ่มตวัอย่างคิดว่าถา้มี
โอกาสในการรับประทานอาหารคลีน ไม่มีอะไรจะห้ามกลุ่มตวัอยา่งจากการรับประทานได ้มีค่าเฉล่ียระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.868)   

(7) ความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน สรุปผลการศึกษา พบว่า ความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน             
ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.827)   
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 (8) สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
(1) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ในภาพรวม ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัเจตคติต่อ

การท าพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า  

(2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ในภาพรวม การน าเสนอของการตลาดเชิงเน้ือหามี
ความสัมพนัธ์ต่อเจตคติต่อการท าพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และความตั้ งใจในการรับประทานอาหารคลีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า  

(3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม เจตคติต่อการท าพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  
 

6. อภิปรายผล  
 สรุปผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะทราบขอ้มูลอาหารคลีนจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของชะนีมี
กลา้ม และ Booky HealthyWorld ทั้ งน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติหน่ึงของ เฟซบุ๊ก (Facebook) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ี
ส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ น าเสนอขอ้มูล แสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนท่ีชอบ คิด หรือมีทศันคติ
ตรงกนัไว ้โดยเป็นส่ือท่ีทุกคนสามารถเขา้ชมไดอ้ย่างสาธารณะ ไม่มีการจ ากดัความเป็นส่วนตวัในการเขา้ถึง 
ประกอบกบัรายงานของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ) ไดร้ายงานวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต
ชาวไทยใชเ้วลากบัส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด โดยนิยมใชง้าน เฟซบุ๊ก (Facebook) มาเป็นอนัดบั 1 มีจ านวนผูใ้ช้
ในปี 2559 คิดเป็น 60% ของประชากรไทย หรือ 41 ลา้นคน ดงันั้นการท่ีเฟซบุ๊กทั้ง 2 เพจท่ีเนน้การน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ จึงไดมี้การน าเสนอการรับประทานอาหารคลีน โดยส่วนใหญ่จะน าเสนอผ่านการ
ปรุงแต่งอาหาร และแนะน าเมนูอาหารคลีน และผกัและผลไม้ ซ่ึงมีกลวิธีน าเสนอ (Execution) ผ่านการสาธิต 
แนะน า ให้ขอ้มูลสาระ ขอ้เท็จจริง สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจขอ้มูลท่ีพบวา่ การน าเสนอขอ้มูลสาระความรู้หรือ
ขอ้เท็จจริงสามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนเป็นอนัดับ 1 ส่วนอนัดับ 2 ท่ีสามารถจูงใจให้รับประทาน
อาหารคลีน คือ การน าเสนอโดยการแนะแนวทางแกไ้ข และการน าเสนอโดยบุคคลผูใ้ชจ้ริงหรือพรีเซ็นเตอร์ 
สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน เป็นอนัดบั 3 ซ่ึงการน าเสนอทั้ง 3 มีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การท่ีเพจต่าง ๆ น ากล
ยุทธ์การตลาดเชิงเน้ือหามาใช้สามารถท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจและปฏิบัติตาม สอดคลอ้งกับรายงานของ 
Moorhead et al. (2013) รายงานว่า ส่ือดิจิทัลสร้างมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ โดยเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของประชาชน ซ่ึงส่วนใหญ่การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัจะใชว้ิธีส่ือสารแบบการตลาดเชิง
เน้ือหา ถือเป็นการสร้างและเผยแพร่เน้ือหาท่ีมีคุณค่าต่อลูกคา้ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถดึงดูดความ
สนใจของลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพื่อผลประโยชน์ในดา้นยอดขาย ผลก าไรหรือผลลพัธ์ในเชิงบวกไดใ้นอนาคต โดย
ให้ความส าคญักบัการสร้างผลลพัธ์ในระยะยาว มากกว่าการสร้างผลลพัธ์ระยะสั้ น สอดคลอ้งกับรายงานของ 
Content Marketing Institute (2016) ท่ีวา่ ตลาดเน้ือหาเป็นวิธีการตลาดเชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างและกระจาย
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เน้ือหาท่ีคุณค่า มีความเก่ียวขอ้งและมีสอดคลอ้ง เพ่ือดึงดูดและรักษาผูช้มท่ีสามารถระบุได้อย่างชัดเจน และ
ทา้ยท่ีสุด เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการกระท าของลูกคา้ท่ีสามารถท าก าไรไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของการศึกษาของ    
ธิติมา พัดลม  และ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล (2557) เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคมีแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน คือ ส่ือสังคม
ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอรรถชยั วรจรัสรังสี และ พนม คล่ีฉายา (2013) 
ศึกษาประเภทเน้ือหาการตลาดบนเฟสบุกแฟนเพชและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา พบวา่ ประเภท
เน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้า สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ  1.) การให้ข้อมูลข่าวสาร                              
2.) การส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือใช้ 3.) การจัดกิจกรรมออนไลน์ และ 4.) การส่งเสริมการขาย                
โดยทั้ง 4 ประเภทมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พลอยไพลิน ค าแกว้ (2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ โดยพบว่า อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ
มากท่ีสุด โดยพบวา่ เน้ือหาการตลาดบนส่ือท่ีมีบทบาทในการเป็นแหล่งขอ้มูลและสร้างแรงบนัดาลใจในการดูแล
สุขภาพทัว่ไปและการลดน ้ าหนกัโดยเฉพาะบนส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลดพุง ลดโรค เป็นส่ือ
ของหน่วยงานของรัฐบาล เก่ียวกบัการลดน ้ าหนกั เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชะนีมีกลา้ม เป็นส่ือของบุคคล เก่ียวกบัการลด
น ้ าหนกั  

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่เฟซบุ๊กท่ีน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการรับประทานอาหารคลีนส่วนใหญ่จะ
น าเสนอในรูปแบบ รูปภาพและวีดีโอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจขอ้มูลท่ีว่า รูปภาพ / Infographic สามารถ             
จูงใจให้รับประทานอาหารคลีนเป็นอันดับ  1 รอง ซ่ึงมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้ งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 5.8 และลิงคเ์วบ็ไซต ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2554) และ 
พีรพฒัน์ ตุลยาเดชานนท์ (2555) ท่ีได้คน้พบรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ คือ รูปภาพ 
(Photos) และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของอรรถชัย วรจรัสรังสี และพนม คล่ีฉายา (2013) ศึกษาประเภทเน้ือหา
การตลาดบนเฟสบุกแฟนเพชและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา พบวา่ วธีิการน าเสนอเน้ือหาการตลาด
สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ  1.) รูปภาพ 2.) วิดีโอ 3.) ลิงค ์โดยทั้ง 3 ประเภทมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกทั้ งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Visual.ly (2013) ท่ีได้ค้นพบว่าการ                
โพสรูปภาพบนเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดม้ากถึงร้อยละ 37 โดยประเภทของรูปภาพท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ภาพอี-โปสเตอร์ ซ่ึงเป็นภาพท่ีท าการจดัวางรูปภาพและขอ้ความไวอ้ยา่งลงตวัในกรอบเดียวกนั ท า
ให้ภาพ อี-โปสเตอร์มีความน่าสนใจ เขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธวชัชยั สุวรรณสาร 
(2556) ท่ีไดอ้ธิบายวา่เน้ือหาการตลาดจะตอ้งเช่ือมโยงจุดเด่นของตราสินคา้ให้เขา้กบัเน้ือหาการตลาด และจะตอ้ง
มีความเขา้ใจง่ายและชดัเจน ซ่ึงรูปภาพจะเป็นตวัเช่ือมจุดเด่นของตราสินคา้ใหเ้ขา้กบัเน้ือหาการตลาดไดเ้ป็นอยา่ง
ดีดว้ยการใชโ้ทนสี พรีเซ็นเตอร์ ฯลฯ ท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นตราสินคา้ และเน่ืองจากพ้ืนท่ีในรูปมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั ท าให้ขอ้ความต่างๆท่ีจะใส่ลงไปในภาพจะตอ้งเป็นขอ้ความท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย และมีความชดัเจนซ่ึง
การท่ีใชรู้ปภาพเป็นวิธีการน าเสนอเน้ือหาการตลาดสามารถท าให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงรูปภาพไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รวดเร็ว 
(Sudden, 2003) ต่อเน่ือง และทันต่อเวลา เพราะรูปภาพน้ีจะไปปรากฏอยู่ในหน้ารวมข่าว (News Feed) ของ
ผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว ซ่ึงจะใหก้ารส่ือสารระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคมีความรวดเร็ว สดใหม่มากกกวา่ส่ืออ่ืน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ในดา้นหลกัการรับประทานอาหารคลีน ควรเพ่ิมเน้ือหา
เก่ียวกบัแคลอร่ี สดัส่วนอาหารและการแบ่งม้ืออาหาร ให้มากยิง่ข้ึนเพราะปัจจุบนัน าเสนอเพียงร้อยละ 13.93 ของ
เน้ือหาทั้งหมดเท่านั้น แต่หากมองในดา้นความเหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนพบว่า เน้ือหา
เก่ียวกับ  แคลอร่ี สัดส่วนอาหารและการแบ่งม้ืออาหาร มีความเหมาะสมในการจูงใจมากท่ีสุด  และมีค่า
ความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน 

(2) รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ในดา้นกลวธีิการน าเสนอเน้ือหาอาหารคลีนบนเฟซบุ๊ก 
ปัจจุบนัเน้นน าเสนอขอ้มูลสาระความรู้หรือขอ้เท็จจริง โดยพบถึงร้อยละ 35.25 ของเน้ือหาทั้งหมด เป็นกลวิธีท่ี
ควรน าเสนอต่อไปเพราะสอดคลอ้งกบัความเหมาะสมในการจูงใจเป็นและมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ในขณะท่ีการน าเสนอโดยการสาธิตวธีิท าหรือใหค้  าแนะน าเพื่อน าไปปฏิบติั
ตาม ท่ีเฟซบุ๊กแฟนเพจต่างๆนิยมน าเสนอมากท่ีสุดถึงร้อยละ 49.18 ของเน้ือหาทั้ งหมด หากมองในแง่ความ
เหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนยงัอยูใ่นอนัดบัท่ีนอ้ยกวา่กลวธีิอ่ืนๆ จึงควรเพ่ิมหรือเปล่ียนการ
น าเน้ือหาในกลวธีิอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและเพ่ิมความเหมาะสมในการจูงใจใหรั้บประทานอาหารคลีน  

(3) รูปแบบการตลาดเชิงเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ในดา้นรูปแบบส่ือ ควรน าเสนอในรูปแบบวีดีโอหรือ               
รูปภาพ / Infographic เพราะมีความเหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน  และมีค่าความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัอิทธิพลของการตลาดเชิงเน้ือหาบนส่ือดิจิทลัท่ีเป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภค ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผูป้ระกอบการ ผูท่ี้สนใจสามารถน าผลการศึกษาไปขยายผลและน าไปใช้
ประโยชน์ไดม้ากข้ึน 
 (2) ดว้ยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ขอ้สรุปท่ีไดจึ้งเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัทัศนคติใน
ดา้นต่างๆ ของตอบแบบสอบถามเท่านั้น จึงไม่สามารถน าขอ้สรุปจากงานวิจยัคร้ังน้ีไปตีความเป็นความคิดเห็น
ของคนส่วนใหญ่ในสังคมได ้ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอย่าง และพ้ืนท่ีในการศึกษาแหล่ง
อ่ืนๆ เพ่ือความแม่นย  าของขอ้มูลมากข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัเร่ืองคุณค่ามรดกวฒันธรรมของภาพยนตร์ไทย ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
มีวตัถุประสงคส์ าคญั 2 ประการคือ (1) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ใน
การข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติของประเทศไทย กบัในระบบสากล (2) เพ่ือศึกษาการจ าแนกกลุ่มของ
ภาพยนตร์ไทยท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติตามประเภทคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของ
แต่ละเร่ือง โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา ดว้ยทฤษฎีคุณค่าและความหมายของทรัพยากร
วฒันธรรม การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ทฤษฎีเก่ียวกบัสุนทรียะศิลปะกบัภาพยนตร์ โดยใชข้อ้มูลจากการข้ึน
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังท่ี 1 พทุธศกัราช 2554 ถึงคร้ังท่ี 4 พทุธศกัราช 2557 จ านวน 100 เร่ือง 
    ผลการวิจยัพบวา่หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ของชาติในประเทศไทยและในระบบ
สากลมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นจ านวนของเกณฑแ์ละรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาการคดัเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ซ่ึงในประเทศไทยจะใชเ้กณฑ์ท่ีมีจ านวนมากกวา่คือ 6 เกณฑ ์
ส่วนในระบบสากลใชเ้พียง 2 เกณฑ ์ส่วนระบบการคดัเลือกขั้นแรกประชาชนจะมีสิทธ์ิในการเสนอช่ือภาพยนตร์
เหมือนกนัทั้งในประเทศไทยและในระบบสากล  แต่ขั้นตอนในการจดัตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือพิจารณาการ
คดัเลือกภาพยนตร์รอบสุดทา้ยของประเทศไทยต่างกบัในระบบสากล  ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติของประเทศไทยส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของภาพยนตร์ข่าว ข่าวสาร บันทึกเหตุการณ์ 
ภาพยนตร์ดราม่า   และภาพยนตร์สารคดี ซ่ึงถือว่าเป็น 3 กลุ่มหลกัท่ีมีปริมาณอนัดับตน้และแสดงคุณค่าทาง
วฒันธรรมในดา้นคุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ออกมาเป็นอนัดบั 1 
 
ค าส าคญั: เปรียบเทียบกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ กลุ่มของภาพยนตร์ คุณค่าทาง

วฒันธรรม   ทรัพยากรวฒันธรรม 
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ABSTRACT 
 The two key objectives of the research entitled cultural heritage values of Thai movies registered as 
national film heritage were: (1) to compare the process and criteria of selecting the film heritage to be registered 
as the national film heritage between Thailand and international system, and (2) to study the categorization of 
the Thai movies registered as the national film heritage according to the category of outstanding cultural values 
of each movie. Qualitative research method was employed through content analysis based on the value and 
meaning of cultural resource theory, cultural resource management, and the theories on aesthetic art and film. 
Data used in this research was the 100 movies from the archives between the first and the fourth national film 
heritage registration during 2011 and 2014. 

The findings revealed the difference on criteria of selecting the film heritage between Thailand and 
international system in terms of number of the criteria and the process of selecting the committee for 
considering the registration of film heritage. There were six criteria for Thailand but only two for international 
system. Although the first step of selection process between Thailand and international system which allows 
public to jointly nominate the films is the same, but the process of appointing the expert committee for final 
selection is difference. Most of the movie’s category registered as national film heritage of Thailand consisted 
of news and event drama and documentary. These 3 main categories were not only found as the group of largest 
number but also represented the highest values of cultural identity. 
 

KEYWORDS:  comparison of process and criteria of film heritage selection, movie’s category, cultural value, 
cultural resource 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ภาพยนตร์ไทยมีคุณค่าทางวฒันธรรม คือเป็นภาพยนตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นเฉพาะของคนไทย  ท่ีมีการ
ด าเนินเร่ือง  การเล่าเร่ือง  ในมุมมองของคนไทยในแต่ละยคุสมยั  รวมถึงวฒันธรรมการด าเนินชีวิต  การแต่งกาย
การแต่งหนา้ท าผมของคนในแต่ละช่วงเวลา การสืบทอดประเพณี  การละเล่น กีฬา  คติความเช่ือ  และพิธีกรรม  
ซ่ึงมกัจะตอ้งมีแบบแผนในการปฏิบติั  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นภาพยนตร์ไทย  ในแต่ละเร่ืองกระจายกนัไป
ท าให้คนยุคหลงัสามารถศึกษาถึงความเป็นมาและรายละเอียดไดด้ว้ยการไดเ้ห็นภาพจริงๆ โดยไม่ถูกขอ้จ ากดั 
ของเวลามาเป็นอุปสรรค  เพราะไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไรก็จะสามารถศึกษาวฒันธรรมผ่านภาพยนตร์ไดเ้สมอ 
ภาพยนตร์จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสะทอ้นสภาพสังคม แนวคิด และวฒันธรรมของคนท่ีเกิดข้ึน ภาพยนตร์ถือวา่เป็น
ส่ือมวลชนแขนงหน่ึงท่ีมีลกัษณะการถ่ายทอดเร่ืองราว หรือขอ้มูลจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารในปริมาณท่ีมาก 
และอยูห่่างไกลออกไป (กิตติมา สุรสนธิ, 2544)  จึงท าใหภ้าพยนตร์เป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมากต่อการ
แพร่กระจายของวฒันธรรมซ่ึงคุณสมบติัของวฒันธรรมก็คือสามารถแพร่กระจายไปยงัสังคมอ่ืนไดอ้าจจะโดยใช้
คนเป็นตวักลางหรือมีส่ือเป็นตวักลางอยา่งเช่นส่ือภาพยนตร์ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ยงัเป็น
ตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะสามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศทั้งดา้นการส่งออกภาพยนตร์ และการ
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น าเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศไทยสู่นานาชาติท่ีจะเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของประเทศไดอี้กทาง
หน่ึง (ก าจร หลุยยะพงศ,์ 2548) 

ในระยะเวลาท่ีผ่านมาภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีมีคุณค่าทั้งทางดา้นท่ีไดรั้บความนิยมของประชาชนคนดู 
และท่ีเป็นการบนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ คุณค่าท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตของคนในสังคม และวฒันธรรมของคน
ในยคุก่อน มิไดมี้การดูแลรักษาสภาพของแผน่ฟิลม์ท่ีถูกวิธีเพ่ือการยืดอายขุองแผ่นฟิลม์จึงท าให้ภาพยนตร์หลาย
เร่ืองได้ถูกท าลายอันเน่ืองมาจากปัจจัยทางด้านกายภาพของแผ่นฟิล์มเอง หรือการไม่เห็นค่าคุณค่าของผู ้
ครอบครองแผน่ฟิลม์ จึงท าใหภ้าพยนตร์หลายเร่ืองไดสู้ญหายไป 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2509 มีการประชุมของคณะอนุกรรมการดา้นการส่ือสารมวลชนในคณะกรรมการ
แห่งชาติวา่ดว้ยองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงมี พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้
เปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธานจดัประชุมกนัท่ีสถานีไทยโทรทศัน์ช่อง 4 บางขุนพรหม  ท่ีประชุมมีมติเสนอให้
หอสมุดแห่งชาติ  เปิดแผนกเก็บรักษาฟิลม์ภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  และศิลปวฒันธรรมของชาติ 
เพ่ือใหย้วุชนไดเ้ขา้ศึกษาคน้ควา้อยา่งสะดวก   องคป์ระธานและอนุกรรมการบางท่าน  แสดงเจตนาจะบริจาคฟิลม์
ภาพยนตร์ท่ีส าคญัจ านวนหน่ึง  เป็นประเดิมแก่หอสมุดดว้ย  วนัน้ีจึงเป็นวนัส าคญัวนัหน่ึงในประวติัศาสตร์การ
อนุรักษภ์าพยนตร์ของชาติ  แต่น่าเสียดายท่ีขอ้เสนอน้ีไม่มีการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  แผนกเก็บรักษาฟิลม์ภาพยนตร์
จึงไม่เกิดข้ึนประเทศไทยจึงเสียโอกาสในการอนุรักษฟิ์ลม์ภาพยนตร์ส าคญัๆ ไวเ้ป็นมรดกของชาติ เพราะกวา่ท่ีจะ
มีการจดัตั้งของภาพยนตร์นั้น ก็เม่ือเวลาล่วงเลยไปถึงปี 2527 เวลาท่ีผ่านไปไดท้ าลายภาพยนตร์ของชาติไปแลว้
เป็นจ านวนมาก 

แม้ว่าจะมีหอภาพยนตร์แห่งชาติเกิดข้ึนแต่ก็มีฐานะเป็นหน่วยงานเล็กๆในกรมศิลปากร  ได้รับ
งบประมาณจ ากดั  ไม่สามารถพฒันาให้ทนั  กบัการท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลรักษาฟิลม์ภาพยนตร์ของทั้งชาติ  แต่นับ
จากปี 2552 หอภาพยนตร์แห่งชาติหน้าปฏิรูปจากระบบราชการเป็นหอภาพยนตร์ ( องค์การมหาชน) ซ่ึงอยูใ่น
ก ากบัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม  โดยตรงจึงไดรั้บงบประมาณเพ่ิมข้ึน  และสามารถปฏิบติัภารกิจได้
เขม้แขง็และกวา้งขวางข้ึน  แต่อยา่งไรก็ดีการอนุรักษภ์าพยนตร์ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของหอภาพยนตร์นั้น มิใช่วา่จะ
ด าเนินการไปได้ราบร่ืนโดยล าพังหอภาพยนตร์เอง  เพราะการอนุรักษ์ภาพยนตร์จะต้องมีการสืบเสาะหา
ภาพยนตร์ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้ งในต่างประเทศและลว้นเป็นทรัพยสิ์นของทางเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์ภาพยนตร์เหล่านั้น  หรือบางทีอาจ
ตระหนกัดีแต่ไม่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษ ์ และไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ ์ นอกจากน้ียงัมีภาพยนตร์
จ านวนมากท่ีถูกทอดท้ิง ไม่มีหรือเสมือนไม่มีเจา้ของ หรือผูดู้แลดงันั้นการอนุรักษ์ภาพยนตร์  จึงตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย  เป็นงานแข่งกบัเวลาจึงตอ้งมีการวางแผนการก าหนดการท างาน และ
งบประมาณให้เหมาะสม หอภาพยนตร์จึงจดัท าโครงการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติซ่ึงเป็นเสมือนการ
ท าบญัชีภาพยนตร์ท่ีส าคญั  และท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียของชาติ  เพ่ือด าเนินการอนุรักษไ์ดท้นัการ  โครงการน้ีจะท า
ต่อเน่ืองไปทุกปีเร่ิมตน้ในปี 2554 โดยก าหนดให้มีการประกาศในวนัท่ี 4 ตุลาคมของทุกปี  เพ่ือเป็นการร าลึกถึง
วนัประวติัศาสตร์  และเป็นการสืบทอดและเชิดชูเจตนารมณ์ของท่ีประชุมในคร้ังนั้น  ปัจจุบนัการประกาศการข้ึน
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติได้ประกาศข้ึนปีละ 25 เร่ือง จนถึงปี พ.ศ. 2557 เป็นคร้ังท่ี 4 มีภาพยนตร์ท่ี
ประกาศข้ึนทะเบียนไปแลว้ 100 เร่ือง (หอภาพยนตร์แห่งชาติ, 2554) 
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   การเก็บรักษาภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าเพ่ือการศึกษาถึงสภาพสังคม วฒันธรรม และคุณค่าทางประวติัศาสตร์
นั้นสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 ในยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 1 การสร้างศกัยภาพ
และความสามารถเพื่อการพฒันาสังคม กลยทุธ์วิจยัท่ี 2 ส่งเสริม อนุรักษ ์และพฒันาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม และเอกลักษณ์ท่ีหลากหลาย แผนงานวิจัยท่ี 2 การวิจัยเก่ียวกับองค์ความรู้ทาง
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรคง์านศิลป์ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติระดบันานาชาติ (นโยบายและ
ยธุศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2555-2559) 
 เน่ืองดว้ยภาพยนตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในแต่ละปี สามารถจ าแนกไดห้ลาย
ประเภทซ่ึงภาพยนตร์แต่ละประเภทยอ่มมีคุณค่าและความหมายท่ีจะส่ือออกมาไดแ้ตกต่างกนัฉะนั้นในการใช้
เกณฑแ์ละกระบวนการในการคดัเลือก การข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติท่ีมีคุณภาพก็จะสามารถคดัเลือก
ภาพยนตร์ท่ีตรงต่อความตอ้งการในการอนุรักษ ์มากท่ีสุด 

นอกจากประเทศไทยแลว้ยงัมีประเทศอ่ืนๆในระบบสากลท่ีมีลกัษณะการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ท่ี
มีคุณค่า โดยมีการประกาศข้ึนทะเบียน และมีการก าหนดเกณฑคุ์ณค่าในดา้นต่างๆซ่ึงมีความน่าสนใจในการน ามา
เปรียบเทียบกระบวนการ และเกณฑ์ในการคดัเลือกการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ รวมถึงการศึกษา
เปรียบเทียบในดา้นของทฤษฎีดา้นสุนทรียะ ศิลปะภาพยนตร์ เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงเกณฑ์คุณค่าใน
การคดัเลือก และการศึกษาในบริบทแวดลอ้มต่างๆ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ในการข้ึนทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติของประเทศไทยกบัในระบบสากล  

(2) เพ่ือศึกษาการจ าแนกกลุ่มของภาพยนตร์ไทยท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติตาม
ประเภทคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของแต่ละเร่ือง  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคดิวจิยั 

คุณค่ามรดกวฒันธรรมของภาพยนตร์ไทยท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดก
ภาพยนตร์ในการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติของ
ประเทศไทยกบัในระบบสากล 

เพ่ือศึกษาการจ าแนกกลุ่มของภาพยนตร์ไทยท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ตามประเภทคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น
ของแต่ละเร่ือง 

เปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นระดบัสากล 

เปรียบเทียบกบัเกณฑเ์ร่ืองคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรม 

เปรียบเทียบกบัเกณฑสุ์นทรียะ ศิลปะ กบัภาพยนตร์ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 รูปแบบการวจิยั  
 งานวิจยัเร่ืองคุณค่ามรดกวฒันธรรมของภาพยนตร์ไทยท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (quality research) โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ด้วยทฤษฎีคุณค่าและ
ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมการ   จัดการทรัพยากรวฒันธรรม   ทฤษฎีเก่ียวกับสุนทรียะศิลปะกับ
ภาพยนตร์ นอกจากน้ีผูว้จิยัไดน้ าวิธีการวจิยัอ่ืนๆท่ีเหมาะสมเช่นการศึกษาจากเอกสารส่ิงพิมพแ์ละการคน้ควา้จาก
ส่ือออนไลน์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 4.2 เคร่ืองมอืวจิยั 
  4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  กลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมา
จาก 
   1.แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และส่ืออินเตอร์เน็ต  แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารได้แก่ 
บทความบทสัมภาษณ์  สูจิบตัร  และวารสารการเผยแพร่ของการจดังานการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 4 เร่ืองยอ่สารานุกรมภาพยนตร์รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมท่ีสะทอ้นในภาพยนตร์ 
แหล่งขอ้มูลส่ืออินเตอร์เน็ตไดแ้ก่ขอ้มูลของกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของสากลความรู้เก่ียวกบัศิลปะความงามดา้นสุนทรียศาสตร์หลกัการวจิารณ์ภาพยนตร์หลกัการทางวฒันธรรมใน
ภาพยนตร์ 
    2.แหล่งขอ้มูลประเภทแผ่นบันทึกภาพวีซีดี  (Vcd) ของภาพยนตร์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน
มรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2554 คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 100 เร่ือง  
 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมเอกสารกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ในการข้ึนทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ทั้ งของในประเทศไทยและของสากลเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ การเก็บรวบรวมเอกสารการ
เผยแพร่เร่ืองยอ่รวมถึงแผ่นบนัทึกภาพวีซีดี  (Vcd)  จากหอสมุดเชิด ทรงศรี ในการน ามาวิเคราะห์จ าแนกขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมเอกสารนโยบายเป้าหมายการด าเนินงาน ของหอภาพยนตร์เม่ือน ามาวิเคราะห์บริบทแวดลอ้ม ท่ี
ส่งผลต่อการคดัเลือกภาพยนตร์  และในระบบสากลไดร้วบรวมขอ้มูลมาจากส านักทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติ
ของหอสมุดรัฐสภา คณะกรรมการอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งชาติ (NFPB)  ส านักทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Film Registry) 
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.4.1 วธีิการวเิคราะห์เนือ้หา Content Analysis 
  ขั้นท่ี1  วธีิการวเิคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 
   1.1 โดยการน ากระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทยเปรียบเทียบ และ
วเิคราะห์ กบักระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ของสากล 
   1.2 โดยการน ากระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทยมาเปรียบเทียบกบั
เก่ียวกบัทฤษฎีสุนทรียภาพ ศิลปะของภาพยนตร์ 
    ขั้นท่ี 2  วธีิการวเิคราะห์ เน้ือหาตามวตัถุประสงคท่ี์ 2 
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   2.1 โดยการวิเคราะห์เอกสาร ร่วมกับแถบบันทึกวีดีทัศน์ ในการจ าแนกกลุ่มของมรดก
ภาพยนตร์ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนของชาติ ตามคุณค่าท่ีโดดเด่นในแต่ละดา้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ กบั
เกณฑใ์นทฤษฎีเร่ืองคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
  4.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์เนือ้หา 
  ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการน าเสนอขอ้มูลดว้ยการจดักลุ่มของประเภทขอ้มูลเพ่ือ
วเิคราะห์คุณค่าดา้นต่างๆของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีถูกส่ือสารผา่นภาพยนตร์ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดก
ภาพยนตร์ในการขึน้ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาตขิองประเทศไทยกบัในระบบสากล 

เกณฑ์การคดัเลอืกมรดกภาพยนตร์ของไทย 
1. คุณค่าทางประวติัศาสตร์หรือความทรงจ า  2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์  3. มีความเส่ียงต่อการ

สูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน  4. มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  5. บูรณภาพความสมบูรณ์ครบถว้นของ
ผลงานภาพยนตร์ตรงตามตน้ฉบบัของผูส้ร้างสรรค ์ 6. อิทธิพลต่อคนและสงัคม 

เกณฑ์การคดัเลอืกมรดกภาพยนตร์ของสากล 
1. เป็นภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าดา้นวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ หรือ สุนทรียภาพ  2.ภาพยนตร์จะตอ้งมี

คุณสมบติั อายอุยา่งนอ้ย 10 ปี 
ในเปรียบเทียบแสดงเกณฑ์การคดัเลือกในประเทศไทยจะมีจ านวนเกณฑ์ท่ีเยอะกวา่ ถึง 6 เกณฑ ์

แต่เกณฑ์ในการคดัเลือกภาพยนตร์ในระดบัสากล มีจ านวน 2 เกณฑ์ ในเกณฑ์ขอ้ท่ี 1 ในระบบสากลท่ีกล่าวว่า 
ตอ้งเป็นภาพยนตร์ท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรมในอดีต หรือภาพยนตร์ท่ีมีความส าคัญทางสุนทรียะ  จะมี
ความหมายสอดคล้องและไปทางเดียวกัน กับเกณฑ์การคัดเลือกของประเทศไทย ในข้อท่ี 1 คือคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และความทรงจ าขอ้ท่ี 2 คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ ขอ้ท่ี 6 อิทธิพลต่อคนและสังคม  ในเกณฑข์อ้ท่ี 
2 ในระบบสากลท่ีกล่าววา่ ภาพยนตร์จะตอ้งมีคุณสมบติัอายอุยา่งนอ้ย 10 ปีข้ึนไป แต่ทวา่ เกณฑข์องประเทศไทย 
ยงัไม่ไดร้ะบุคุณสมบติัอายขุองภาพยนตร์วา่จะตอ้งมีอยา่งนอ้ยก่ีปี เพียงแต่ระบุเป็นเกณฑข์อ้ 3 วา่มีความเส่ียงต่อ
การสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน แต่นั่นอาจจะหมายความวา่ภาพยนตร์ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ขอ้น้ีของประเทศไทย 
อาจจะต้องมีอายุท่ีมากกว่า 10 ปีข้ึนไปอยู่แลว้จึงจะอยู่ในสภาวะความเส่ียงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหา
ทดแทน  ในเกณฑข์อ้ท่ี 4 ของการคดัเลือกภาพยนตร์ของประเทศไทยวา่ดว้ยเร่ืองมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
และในเกณฑข์อ้ท่ี 5 บูรณภาพ เป็นเกณฑท่ี์ไม่ไดมี้ในระบบสากล 

ในส่วนเร่ืองกระบวนการการคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทย และของสากลมีขบวนการท่ี
คล้ายคลึงกัน คือประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือภาพยนตร์แต่ละปี เพ่ือการรับคัดเลือกเป็นมรดก
ภาพยนตร์ และหลงัจากนั้นก็จะมีการจดัตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในการคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ในขั้นสุดทา้ย
เพ่ือการข้ึนทะเบียน ทั้งของประเทศไทยและของสากลใชจ้ านวนขั้นสุดทา้ย 25 เร่ืองต่อปีเท่ากนั 

ในประเทศไทย การคดัเลือกกรรมการในแต่ละปีจะดูจากจ านวนของรายช่ือ ของภาพยนตร์ท่ีถูก
เสนอช่ือเขา้มาโดยประชาชนดว้ยจะดูวา่มีภาพยนตร์กลุ่มไหนแนวไหนบา้งและจึงจะได ้จะตั้งกรรมการท่ีมีความ
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เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองตามกลุ่มของภาพยนตร์ท่ีผ่านการคดัเลือก หลงัจากนั้น จึงให้กรรมการท่ีเป็น เจา้หนา้ท่ีของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นคนดูภาพยนตร์ และท าบทสรุปของภาพยนตร์ไทยเร่ือง เพื่อน ามาเสนอ และวิเคราะห์ 
โดยคณะกรรมการ ท่ีคดัเลือกมาในแต่ละดา้น แลว้จึง มาท าฉันทามติร่วมกนักบัคณะกรรมการทั้งหมด เพ่ือลง
ความเห็นภาพยนตร์ท่ีจะไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในแต่ละปี 

ซ่ึงมีความแตกต่าง จากของในระบบสากล ซ่ึงในระบบสากลของสหรัฐอเมริกาไดมี้พระราชบญัญติั
โรงใน กฎหมาย ท่ีผา่นการอนุมติัจากสภาคองเกรส (Congress)  ใหมี้ คณะกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 22 คน 
จาก 17 สาขาท่ีมีการก าหนดไว ้และมี คณะกรรมการสรรหาอิสระ ไดสู้งสุดอีก 5 รายช่ือ เพื่อเป็นกรรมการหลกั
ในแต่ละปีในการคดัเลือกภาพยนตร์เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ 

5.1.1 ผลการศึกษาการน ากระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทยมา
เปรียบเทยีบกบัทฤษฎสุีนทรียภาพ ศิลปะของภาพยนตร์ 

จากผลการศึกษา หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกภาพยนตร์ข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ยงัไม่มีเกณฑ์ขอ้ใด ท่ีสนับสนุน หรือคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีมีความโดดเด่นทางสุนทรียะ ซ่ึงความรู้สึก
สุนทรียะ จะเกิดข้ึนได้ มนุษยจ์ะต้องได้รับประสบการณ์ทางสุนทรียะ (สุชาติ สุทธิ 2529, น.16) ได้จ าแนก
ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ท่ีไดโ้ดยผ่านผลงานศิลปะออกเป็น 3 ลกัษณะ  1. ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้
คุณค่าทางความงาม (aesthetic/ artistic appreciation)   2. ประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ (art 
creatin)  3. ประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ (art criticism)   ซ่ึงต่างกับหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
พิจารณาคดัเลือกภาพยนตร์ข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของสากล วธีิใหค้วามส าคญักบัภาพยนตร์ท่ีสร้างสุนทรียะ
ให้กบัคนดู  ภาพยนตร์จะเป็นงานศิลปะท่ีมีคุณค่าไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยคุณค่าทั้ง 3 ประการอยูค่รบถว้นผูส้ร้าง
จะตอ้งสร้างคุณค่าทั้ง 3 ดา้นลงในภาพยนตร์ท่ีตนเองสร้าง   นอกจากเน้ือหาของเร่ืองมีความเก่ียวพนักบัชีวิตและ
สงัคม 

ซ่ึงหลกัเกณฑ์ ท่ีใชใ้นการพิจารณาการคดัเลือกภาพยนตร์ข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติมี
เพียงขอ้ 6 อิทธิพลต่อคนและสงัคม เพียงขอ้เดียวท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องศิลปะภาพยนตร์ 

จากการเปรียบเทียบเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ในการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
สุนทรียศิลปะกบัภาพยนตร์มีเพียงเกณฑก์ฎ 2 ขอ้เท่านั้นท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑด์งักล่าว คือเกณฑข์อ้ 2 คุณค่าทาง
ศิลปะภาพยนตร์ และเกณฑข์อ้ 6 อิทธิพลต่อคนและสงัคม 

5.2  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการจ าแนกกลุ่มของภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาตติามประเภทคุณค่าทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นของแต่ละเร่ือง 

ส าหรับการการประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมของภาพยนตร์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติคร้ังท่ี 1- 4 ปรากฏภาพยนตร์จ านวนมากถึง 60 เร่ือง ท่ีแสดงถึงคุณค่าเชิงอตัลกัษณ์และในกลุ่ม
รองลงมาท่ีมีจ านวนภาพยนตร์ท่ีเขา้เกณฑ์ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัก็คือเกณฑ์ 1.2 คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค 
จ านวน 23 เร่ือง เกณฑ ์2.3 คุณค่าเชิงการศึกษา จ านวน 21 เร่ือง เกณฑ ์2.4 คุณค่าเชิงสงัคม จ านวน 25 เร่ือง เกณฑ ์
2.5 คุณค่าเชิงการเมือง จ านวน 19 เร่ือง และในกลุ่มสุดทา้ย ท่ีมีจ านวนนอ้ย และไม่มีภาพยนตร์ท่ีเขา้ข่ายเกณฑคื์อ
เกณฑ์ 1.3 คุณค่าเชิงจ านวนท่ีหายากมี จ านวนภาพยนตร์ 14 เร่ือง เกณฑ์ 2.1 คุณค่าเชิงเศรษฐกิจมีจ านวน
ภาพยนตร์ 2 เร่ือง เกณฑ ์2.2 คุณค่าเชิงหนา้ท่ีใชส้อย ไม่มีจ านวนภาพยนตร์ท่ีเขา้ข่าย 
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ภาพยนตร์ขา่ว ขา่วสาร และ
บนัทึกเหตกุารณ์

ภาพยนตร์รามา่ ภาพยนตร์สารคดี

1.1 คณุคา่เชิงอตัลกัษณ์ 
1.2 คณุคา่เชิงศลิปะหรือเทคนิค
1.3 คณุคา่เชิงจ านวนท่ีหายาก 
2.1 คณุคา่เชิงเศรษฐกิจ 
2.2 คณุคา่เชิงหน้าท่ีใช้สร้อย
2.3คณุคา่เชิงการศกึษา 

ส าหรับการจดัแบ่งประเภทภาพยนตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์แห่งชาติคร้ังท่ี  1-4 
พบว่า กลุ่มภาพยนตร์ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน คือกลุ่มของภาพยนตร์ข่าว ข่าวสาร บันทึก
เหตุการณ์ซ่ึงมีจ านวนดว้ยกนั 29 เร่ือง รองลงมาคือกลุ่มภาพยนตร์ราม่า มีจ านวน 22 เร่ือง และภาพยนตร์สารคดี 
มี 13 เร่ือง นัน่แสดงวา่ภาพยนตร์ใน 3 กลุ่มน้ีเป็นภาพยนตร์ ท่ีส่ือคุณค่าความส าคญัของมรดกวฒันธรรม ในดา้น
ต่างๆ ไวม้ากท่ีสุด  
 

แผนภูมิแสดงคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมของภาพยนตร์ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ประเภทภาพยนตร์ข่าว  ข่าวสาร บันทึกเหตกุารณ์,  ภาพยนตร์ดราม่า  และ ภาพยนตร์สารคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการประเมินพบว่า ในกลุ่มของประเภทภาพยนตร์ข่าว ข่าวสาร และบันทึกเหตุการณ์ ,
ภาพยนตร์ดราม่า  และภาพยนตร์สารคดี ซ่ึงเป็น 3 กลุ่ม ประเภทภาพยนตร์ท่ีมีจ านวนมาก ท่ีสุด ในการข้ึน
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติแสดงผลการประเมิน-คุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมของภาพยนตร์ ตามเกณฑข์อง
การประเมินคุณค่าวฒันธรรม คือเกณฑท่ี์ 1.1 คุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ ซ่ึงมีจ านวนของภาพยนตร์มากเป็นอนัดบั 1 ใน
ทั้ง 3 กลุ่มภาพยนตร์ท่ีท าการวเิคราะห์ 
 

6. อภิปรายผล  
 6.1 สรุปผลการวจิยัในวตัถุประสงค์ที ่1 

6.1.1 สรุปผลการศึกษา ความแตกต่างของกระบวนการและเกณฑ์การคดัเลอืกมรดกภาพยนตร์ของ
ไทย และกระบวนการและเกณฑ์การคดัเลอืกมรดกภาพยนตร์ของสากล 

ในส่วนของเกณฑ์การคดัเลือกของไทยใช้เกณฑ์ท่ีมีการแยกถึง 6 เกณฑ์ในการคัดเลือกมรดก
ภาพยนตร์เพ่ือจะรับการข้ึนทะเบียนซ่ึงมีมากกว่าต่างกับในระบบสากลท่ีมีเพียง 2 เกณฑ์ และในส่วนของ
กระบวนการการคดัเลือกมีความคลา้ยคลึงกนั คือประชาชนจะมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือในแต่ละปีและในขั้น
สุดท้ายก็จะมีคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีจัดตั้ งข้ึนมาเพ่ือพิจารณารายช่ือภาพยนตร์ท่ีถูกเสนอเข้ามา ว่า
ภาพยนตร์เร่ืองใดสมควรไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ และในแต่ละปีการประกาศรายช่ือทั้ง
ของไทยและสากลจะประกาศรายช่ือภาพยนตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติจ านวน 25 เร่ือง
เท่ากนั แต่ดว้ยความแตกต่างกนั ของจ านวนเกณฑท่ี์ใช ้ซ่ึงแน่นอนวา่ ถา้เกณฑท่ี์ใชมี้จ านวนน้อยและรัดกุมก็จะ
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สามารถจ ากดั คุณสมบติัหรือคุณค่าของภาพยนตร์นั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ในทางกลบักนัถา้เราใชเ้กณฑใ์นจ านวนท่ี
เยอะข้ึนและมีความหลากหลายมาคดัเลือกจ านวนภาพยนตร์ ท่ีมีจ านวนจ ากดัก็อาจจะไดภ้าพยนตร์ท่ีมีคุณค่า หรือ
ความส าคญัท่ีชดัเจนไม่ไดม้ากนกั 

6.1.2 สรุปผลการศึกษา กระบวนการและเกณฑ์การคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทยเปรียบเทียบ
กบัทฤษฎสุีนทรียภาพศิลปะของภาพยนตร์ 

จากผลการเปรียบเทียบ จากเกณฑท์ั้งหมด 6 ขอ้ท่ีใชใ้นการคดัเลือก มรดกภาพยนตร์ของชาติ ผล
ปรากฏวา่มีเพียง 2 เกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสุนทรียภาพ ศิลปะของภาพยนตร์ ดงัน้ี 

-เกณฑข์อ้ท่ี 2 คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคอ์นัแสดงถึงศิลปะวิทยาทางดา้น
ภาพยนตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของศิลปะซ่ึงถูกจ าแนกไว ้เม่ือสามารถระบุไดว้่า ภาพยนตร์เร่ืองใดมี
ความเป็นศิลปะก็สามารถส่ือถึงสุนทรียภาพไดเ้ช่นกนั 

-เกณฑข์อ้ท่ี 6 อิทธิพลต่อคนและสงัคมภาพยนตร์ท่ีสามารถส่งผลกระทบโดยตรง หรือโดยออ้มต่อ 
ปัจเจกชนและหรือต่อสังคมไม่วา่ทางดา้นพฤติกรรมความคิดความเช่ืออารมณ์อาจก่อให้เกิดกระแสนิยมเกิดการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมขนบธรรมเนียมไม่วา่ช่วงระยะเวลาสั้น หรือยงัยนืนาน    ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวน้ี สอดคลอ้ง กบั
ทฤษฎีศิลปะภาพยนตร์ ท่ีระบุวา่ภาพยนตร์จะเป็นงานศิลปะท่ีมีคุณค่าได ้จะตอ้งประกอบดว้ยคุณค่าทั้ง 3 ประการ
คือ  1. คุณค่า ทางรูปทรงไดแ้ก่คุณค่าของความงามหรือความสมดุลระหวา่งรูปแบบและความหมาย  2. คุณค่าทาง
ความสัมพนัธ์ไดแ้ก่คุณค่าท่ีมีจุดประสงคท์างสงัคมเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษยว์ฒันธรรมและความเป็นจริง 3. คุณค่า
ทางประโยชน์ใชส้อยไดแ้ก่คุณค่าท่ีเกิดจากการมองศิลปะในแง่ใหห้รือไม่ใหป้ระโยชน์ใชส้อยเพียงใด 

6.2 สรุปผลการวจิยัในวตัถุประสงค์ที ่2 
6.2.1 สรุปผลการศึกษาการจ าแนกกลุ่มของภาพยนตร์ทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ

ชาตติามประเภทคุณค่าทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นของแต่ละเร่ืองโดยใช้ทฤษฎคุีณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
เม่ือใชเ้กณฑใ์นการประเมินคุณค่าทางทรัพยากรวฒันธรรม จากกลุ่มตวัอยา่ง ของภาพยนตร์ ท่ีข้ึน

ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติคร้ังท่ี 1-4 พบวา่ มีภาพยนตร์ถึง 60 เร่ืองท่ีแสดงคุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ ( identity 
value) คือคุณค่าท่ีมีความสัมพนัธ์และผูกพนัดา้นอารมณ์ความรู้สึก กบัทรัพยากรวฒันธรรม เช่น ส่ิงของ สถานท่ี 
หรือส่ิงก่อสร้าง ความผูกพนันั้นอาจรวมถึงอายุความเก่าแก่ คุณลกัษณะบางประการ ประเพณี ความหลงัหรือ
ความทรงจ า ต านาน ความรู้สึก ศาสนา   จิตวิญญาณและสัญลกัษณ์ ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์หรืออาจแฝงไวซ่ึ้ง
ข้อคิดจากการได้ชมภาพยนตร์รวมถึงมีประวัติของการจัดสร้างเพื่อร าลึกหรือบันทึกความทรงจ าทา ง
ประวติัศาสตร์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง   และเม่ือมีการ จดัจ าแนก ประเภทกลุ่มของภาพยนตร์ ท าให้ทราบวา่ ภาพยนตร์
ส่วนใหญ่ท่ีได ้ข้ึนทะเบียน จะมีดว้ยกนั 3 กลุ่ม คือ   1. ภาพยนตร์ข่าว ข่าวสาร และบนัทึกเหตุการณ์ มีจ านวน 29 
เร่ือง  2. ภาพยนตร์ดราม่า มีจ านวน 22 เร่ือง   3. ภาพยนตร์สารคดี มีจ านวน 13 เร่ือง  และเม่ือน าทั้ง 3 กลุ่มของ
ภาพยนตร์ มาประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมตามเกณฑ์ ปรากฏวา่ ในการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของ
ชาติ จะมีภาพยนตร์ ท่ีแสดงคุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ มีมากท่ีสุด ใน 3 กลุ่ม ของภาพยนตร์หลกั 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถท าให้เห็นกลุ่มของภาพยนตร์ท่ีข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของภาพยนตร์ข่าว  ข่าวสาร  และบนัทึกเหตุการณ์ ,ภาพยนตร์ดราม่า, ภาพยนตร์สารคดี ท่ี
แสดงคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเด่นชดั ในเชิงอตัลกัษณ์ และเม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภาพยนตร์ในระดบั
สากล ท่ีมุ่งเนน้ภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าดา้นวฒันธรรมประวติัศาสตร์หรือสุนทรียภาพ อยากเสนอทางคณะกรรมการ
การคดัเลือกการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ น าผลท่ีไดไ้ปประยกุตก์บัเกณฑก์ารคดัเลือกภาพยนตร์ของ
ประเทศไทย ใหมี้ความชดัเจนและเฉพาะเจาะจง ถึงดา้นคุณค่าดา้นวฒันธรรมประวติัศาสตร์และสุนทรียภาพก็ จะ
สามารถคดัเลือกภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญัท่ีชดัเจนท่ีสุด เพ่ือข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

2. จากการวจิยัพบวา่เกณฑก์ารคดัเลือกท่ีมีจ านวนมากอาจส่งผลต่อการคดัเลือกท่ีไม่รัดกุม  แต่การ
ให้น ้ าหนกักบัเกณฑ ์ในขอ้ท่ีแสดงคุณค่าทางศิลปะและวฒันธรรม  จะสามารถใชเ้ป็นเกณฑ ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือก
การข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. จากการวิจยัท่ีพบวา่กลุ่มภาพยนตร์ 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  กลุ่มของภาพยนตร์ข่าว  ข่าวสาร  และ
บนัทึกเหตุการณ์ ,ภาพยนตร์ดราม่า, ภาพยนตร์สารคดี จะเป็นกลุ่มของภาพยนตร์ท่ีจะแสดงคุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ 
ออกมาเยอะท่ีสุด ตามการประเมินคุณค่าทางทรัพยากรวฒันธรรม จึงสามารถท าให ้เลง็เห็น หรือใหค้วามสนใจใน
การจดัเก็บรักษาภาพยนตร์ใน 3 กลุ่มน้ีมากข้ึนเพราะไม่ว่าจะไดข้ึ้นทะเบียนมรดก ภาพยนตร์ของชาติในปีนั้น
หรือไม่  แต่ในอนาคตอาจจะมีความส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการศึกษาหาความรู้หรือไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ในปีต่อต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาวจิยัเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปน้ี 
  1.เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นเพียงการวจิยัของการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติคร้ังท่ี 1 ถึง
คร้ังท่ี 4 เท่านั้น ซ่ึงในอนาคตยงัมีการประกาศการข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในคร้ังต่อไปซ่ึงอาจจะเป็น
ขอ้มูลในการศึกษาหาแนวโนม้ของประเภทหนงัภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรมต่อไป 
  2. การศึกษา แรงบนัดาลใจของผูก้  ากบัรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในการสร้างภาพยนตร์ท่ีจะเนน้การ
อนุรักษรั์กษาคุณค่าทางวฒันธรรมในดา้นต่างๆเอาไว ้
  3. อนาคตอาจจะมีการศึกษาถึงองคก์รต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรมท่ีจะสามารถ ใช้
ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือ ในการส่งเสริมหรือเผยแพร่วฒันธรรม เพ่ือจะไดเ้ป็นเครือข่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ร่วมกบัหอภาพยนตร์ 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
กาญจณา แกว้เทพ. (2541). ส่ือมวลชน ทฤษฎแีละแนวทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภ์าพพิมพ.์ 
กิติมา สุรสนธิ. (2544). ความรู้ทางการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ก าจร หลุยยะพงศ.์ (2548). ความลกึล า้ของสุนทรียะและโลกทศัน์ใน หนังน า้เน่า กรณีศึกษาหนังผ ี
 ไทยยุค 2520-2547. กรุงเทพฯ: แซทไฟร์พร้ินติ้ง. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1373 

สุชาติ สุทธิ. (2529). เอกสารสัมมนาปฏิบตักิารสุนทรียศาสตร์และทศันศิลป์. ม.ป.ท. 
หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน). (2554). วนัอนุรักษณ์ภาพยนตร์ไทย และขึน้ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาต.ิ 

กรุงเทพมหานคร: หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน). 
UNESCO. (1989). Draft Medium Term Plan 1990-1995. Retrieved November 30,2015:  

from unesdoc.unesco.org/images/0008/000825/082539eb.pdf. 
ส าหนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. (2559). นโยบายและยธุศาสตร์การวจิยัของชาติฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2555-2559   
 วนัท่ี สืบคน้ 28 กนัยายน 2559 จาก  http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/ 

mid/388/articleId/515/--8--25552559.aspx 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1374 

กลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนือ้หา ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  
ของส่ือโทรทศัน์ไทยในปี 2560 

STRATEGIES OF CONTENT MARKETING THROUGH FACEBOOK 
FANPAGE OF THAILAND TELEVISION CHANNELS IN 2017 

 

บรรพต วรธรรมบัณฑิต 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั  

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
E-mail: bunphot.note@gmail.com 

ภัทรภร สังขปรีชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัของการก าหนดกลยทุธ์การใช้

การตลาดด้านเน้ือหา (Content Marketing) ในการส่ือสารกับผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่อง
โทรทศัน์ไทย 2) เพ่ือศึกษาเทคนิคในการประยุกต์ใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดเน้ือหา (Content Marketing) ผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของส่ือโทรทศัน์แต่ละช่องเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม (Engagement) กบัฐานผูช้ม งานวิจยั
ช้ินน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ี
ส่ือสารแบรนด์และส่ือสารการตลาดออนไลน์ของส่ือโทรทศัน์ 3 ช่อง ไดแ้ก่ ช่องโมเดิร์นไนน์ ช่องไทยพีบีเอส 
และช่องโมโน 29  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1) การก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสถานีโทรทศัน์ไทยนั้น มีปัจจยัท่ี
ตอ้งค านึงถึง 4 ประการ คือ ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ปัจจยัดา้นจุดยนืในการน าเสนอ
เน้ือหา (Positioning) ปัจจยัดา้นเป้าหมายขององคก์ร และปัจจยัดา้นการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร  

2) สถานีโทรทัศน์ไทยมีเทคนิคในการประยุกตใ์ชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดเน้ือหา (Content Marketing) 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม (Engagement) กบัผูบ้ริโภค 3 ประการ คือ 1.เทคนิคใน
การน าเสนอเน้ือหาโดยใชเ้ร่ืองราวท่ีทนักระแสและตรงกบัพฤติกรรมของฐานผูช้มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยทั้ง
สามช่องต่างก็ใชเ้ทคนิคน้ีในการน าเสนอเน้ือหาท่ีอยูใ่นกระแสความสนใจของสงัคมเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัฐาน
ผูช้มของช่อง 2.เทคนิคในการน าเสนอเน้ือหาโดยใชว้ดีีโอและเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยช่องท่ีใชเ้ทคนิคน้ีคือช่องโมเดิร์น
ไนน์และช่องไทยพีบีเอส ขณะท่ีช่องโมโน 29 ไม่เลือกใชเ้ทคนิคน้ีเพราะไม่เนน้การน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นกระแส
สงัคม แต่จะเนน้การชวนสมาชิกแฟนเพจพดูคุยเก่ียวกบัภาพยนตซ่ึ์งเป็นจุดยนืหลกัในการน าเสนอเน้ือหาของทาง
ช่อง และ 3.เทคนิคในการชวนคุยและการตอบค าถามเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม เทคนิคน้ีทุกช่องต่างก็เลือกใช ้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1375 

โดยเฉพาะช่องไทยพีบีเอสท่ีนอกจากจะชวนสมาชิกแฟนเพจพูดคุยแลว้ ยงัใชช่้องทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ในการตอบค าถามใหก้บัผูช้มท่ีมีปัญหาหรือขอ้สงสยัต่างๆ ดว้ย 

 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การตลาดดา้นเน้ือหา ส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ส่ือโทรทศัน์ไทย 
 

ABSTRACT 
 This study is a qualitative research which is conducted with these objectives: 1) to study process that 
Thai television channels use to formulate content marketing strategies through Facebook fan page 2) to study a 
set of technics that Thai television channels use to build engagement with audiences through Facebook fan 
page. This study collects data by using In-depth Interview process with persons who are the decision maker of 
television channels: Modernine TV, Thai PBS and MONO 29 
 The study found 1) process that Thai television channels use to formulate content marketing strategies 
through Facebook fan page has many factors, for example, context of each channel, positioning, business 
objective, communication objective 2) Thai television channels use many technics to build engagement with 
audiences through Facebook fan page, for example, real-time content, VDO content, dialogue content  
   
KEYWORDS: Content marketing, Facebook social media, Thai television station 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
แมส่ื้อโทรทศัน์จะเป็นส่ือกระแสหลกัท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่หลงัจากท่ีส่ือสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กเร่ิมเปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการในปี 2547 ประกอบกบัเทคโนโลยีของโทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ี
เร่ิมมีราคาถูกลงเร่ือยๆ และระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 3G กบั 4G ท่ีไดรั้บการพฒันาให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ
ไทยอยา่งต่อเน่ือง ไม่นานนกัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็เร่ิมหันไปใชเ้วลาอยูก่บัหนา้จอโทรศพัท์มากข้ึน ส่งผลให้
ส่ือโทรทศัน์ตอ้งปรับตวัตามไปดว้ย ดงัผลส ารวจของ ETDA หรือส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
พบว่า ในปี 2559 คนไทยมีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและคอมพิวเตอร์อยู่ท่ี 45 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาใช้งานเฉล่ีย 6 ชัว่โมง 24 นาทีต่อวนั โดยผลส ารวจในปี 2560 พบว่า 
ระยะจ านวนชัว่โมงใชง้านอินเตอร์เน็ตของคนไทยขยบัเพ่ิมข้ึนเป็น 6 ชัว่โมง 30 นาทีต่อวนัในวนัธรรมดา และ
ขยบัเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 6 ชัว่โมง 48 นาทีในวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์   

ขณะท่ีผลส ารวจของไนน์เอน็เตอร์เทนและนิดา้โพลในปี 2558 พบวา่ คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.22 มี
พฤติกรรมในการดูโทรทัศน์เฉล่ียต่อวนัเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น การมาของส่ือสังคมออนไลน์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสมาร์ทโฟนราคาถูก จึงเปล่ียนพฤติกรรมในการรับส่ือของคนไทยไปเป็นอยา่งมาก  

ทั้งน้ีผลส ารวจของ ETDA ยงัพบวา่ กิจกรรมท่ีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตนิยมท าผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี สูงท่ีสุดคือ
การพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือส่ือสังคมออนไลน์ ร้อยละ 86.8 ดว้ยเหตุน้ีส่ือโทรทศัน์ท่ีอยูใ่นโลกออฟไลน์
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จึงพยายามปรับตวัให้ทันกับพฤติกรรมในการเสพส่ือของผูบ้ริโภคด้วยการหันไปใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารเน้ือหาดว้ย  

แต่ดว้ยปริมาณขอ้มูลท่ีท่วมทน้บนส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะใครๆต่างก็หนัไปใชส่ื้อออนไลน์โดยเฉพาะ
เฟซบุ๊กในการส่ือสารกับผูบ้ริโภค ท าให้สภาวะการณ์การแข่งขนัเพ่ือแย่งพ้ืนท่ีบนหน้าเฟซบุ๊กนิวส์ฟีด (News 
Feed) ของผูบ้ริโภคเป็นไปอย่างดุเดือด ดว้ยเหตุน้ีการท าเน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Value Content) โดยการใช้หลกัการ
ตลาดเน้ือหา (Content Marketing) จึงเป็นส่ิงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการท าเน้ือหาเพ่ือส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคผ่าน
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นอยา่งมาก ซ่ึงแน่นอนว่าส่งผลต่อความยัง่ยืนและการอยูร่อดในเชิงธุรกิจ
ของช่องโทรทศัน์อยา่งไม่ตอ้งสงสยั  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัในการก าหนดกลยทุธ์การใชก้ารตลาดดา้นเน้ือหา (Content Marketing) ในการ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทศัน์ไทย  

(2) เพ่ือศึกษาเทคนิคในการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดเน้ือหา (Content Marketing) ผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กของส่ือโทรทศันแ์ต่ละช่องเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม (Engagement) กบัฐานผูช้ม 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
3.1 แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์  
จากค าอธิบายของหลายท่าน ผูว้ิจัยสามารถสรุปความหมายของ Social Media ได้ว่าเป็นส่ือ สังคม

ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการท ากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ เว็บไซต์ Social 
Network ซ่ึงสามารถส่ือสารได ้2 ทาง โดยผูใ้ชเ้ป็นผูท่ี้ส่ือสารเร่ืองราวรูปภาพและวิดีโอเช่ือมโยงกบัความสนใจ
และกิจกรรมของผูอ่ื้นแบ่งปันให้ผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตนไดรั้บรู้ ช่วยให้หาเพ่ือนบนโลกอินเตอร์เน็ตไดง่้าย 
ทั้งน้ี ภิเษก ชยันิรันดร์ (2554) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะท่ีส าคญัของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไวด้งัน้ี   

1. เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายด้วยปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม กล่าวคือการแพร่กระจายของส่ือเกิดจากการ
แบ่งปันเน้ือหา (Content sharing)    

2. เป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-tomany) เป็นแบบการ
สนทนาท่ีสามารถมีผูเ้ขา้ร่วมไดห้ลายๆคน (Many-to-many) เม่ือมีสภาพของการเป็นส่ือสังคม ส่ิงส าคญัก็คือการ
สนทนาท่ีเกิดข้ึน อาจจะเป็นการรวมกลุ่มคุยในเร่ืองท่ีสนใจร่วม กนั หรือ การวิพากษ์วิจารณ์สินคา้หรือบริการ
ต่างๆ โดยท่ีไม่มีใครเขา้มาควบคุมเน้ือหาของการสนทนา แมก้ระทัง่ตวัผูผ้ลิตเน้ือหานัน่เอง เพราะผูท่ี้ไดรั้บสารมี
สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในรูปแบบของการเพ่ิมเติมความคิดเห็น หรือแมก้ระทั่งเขา้ไปแกไ้ขเน้ือหานั้นได้ดว้ยตวัเอง 
ยกตวัอยา่งเช่น Wikipedia  

 3. เป็นส่ือท่ีเปล่ียนผูค้นจากผูบ้ริโภคเน้ือหาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาจากเดิมท่ีผูบ้ริโภคเคยได้รับแต่
ข่าวสาร และถูกชกัจูงโดยโฆษณาต่างๆแลว้ ส่ือสังคมออนไลน์ได้เขา้มาเปล่ียนแปลงวิถีการรับขอ้มูลข่าวสาร
แบบเดิมๆ ไปเป็นแบบผูบ้ริโภคสามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อตวัสินคา้หรือบริการนั้นๆ ได ้หรือสามารถ
เป็นไดแ้มก้ระทัง่ผูผ้ลิตข่าวสาร หรือบทวจิารณ์ต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
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จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นในเชิงเดียวกนัว่า เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไดเ้ขา้มาเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอโฆษณาแบบดั้งเดิม การโฆษณาแบบดั้งเดิมผูผ้ลิตเน้ือหา
โฆษณาและนักโฆษณาเท่านั้นท่ีเป็นผูค้วบคุมเน้ือหา ผูบ้ริโภคไม่สามารถมีร่วมในการพูดคุยหรือแสดงความ
คิดเห็นได ้ในขณะท่ีการโฆษณาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผูบ้ริโภค นั้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการสร้างเน้ือหาได ้ 

3.2 แนวคดิกลยุทธ์โซเชียลมเีดยี 
 จากการรวมรวมความหมายของ กลยทุธ์ จากท่ีมีการจ ากดัความไวน้ั้น สามารถสรุปไดว้า่ กลยทุธ์คือการ
วางแผนหรือแนวทางขององคก์ร ท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

คุณกญัชลี ส าลีรัตน์ (2559) ไดส้รุปแนวคิดของกลยทุธ์โซเชียลมีเดียไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
1. เหตุผลท่ีควรใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าธุรกิจ 3 ประการ ไดแ้ก่    1.1 การใช้

อินเตอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่ คือการใชง้านบนโซเชียลมีเดีย 1.2 คนไทยเปิดรับแบรนด์ในโซเชียลมีเดีย 1.3 
การใชโ้ซเชียลมีเดียท าใหธุ้รกิจไดรั้บ Earned Media  

2. หลกัการในการใช้โซเชียลมีเดียให้ประสบความส าเร็จ 4 ประการ คือ 2.1 เน้นการส่ือสารท่ี
เก่ียวกบัเน้ือหามากกวา่เก่ียวกบัแบรนด ์2.2 เป็นการส่ือสารท่ีเนน้ใหเ้กิด Engagement เพ่ือใหเ้กิดการแชร์และบอก
ต่อ มากกว่าจะมุ่งเน้นการเขา้ถึงผูบ้ริโภค (Reach) หรือ ความถ่ีในการส่ือสาร (Frequency) 2.3 เป็นการส่ือสาร
แบบ 2 ทางและส่ือสารแบบเปิด 2.4 การส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียเป็นแบบ Active Involvement   

3. ขั้นตอนการวางกลยทุธ์เชิงรุกในโซเชียลมีเดีย 5 ประการ คือ 3.1 การหา Insight เพื่อรับฟังท า
ความเขา้ใจผูบ้ริโภค 3.2 การวางแผนเน้ือหาในการส่ือสาร 3.3 การวางแผนใชช่้องทางการส่ือสาร 3.4 การซ้ือส่ือ
เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน และ 3.5 Optimize แคมเปญท่ีมีการประเมินผลของทั้งเน้ือหา ช่องทาง และการ
ซ้ือส่ือ  

จากการศึกษาแนวคิดกลยทุธ์โซเชียลมีเดีย ผูว้ิจยัมีความเห็นเช่นเดียวกนัวา่ องคก์รธุรกิจในปัจจุบนัควร
ใชโ้ซเชียลมีเดียเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการส่ือสาร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการมีส่วนร่วมกบัผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม และ
เนน้การบอกตอ่มากกวา่การเขา้ถึงหรือความถ่ีในการส่ือสาร  

3.3 แนวคดิว่าด้วยเร่ืองการตลาดด้านเนือ้หา 
จากค าอธิบายของนักวิชาการหลายท่าน ผู ้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการตลาดด้านเน้ือหา 

(Content Marketing) ไดว้า่ คือการสร้างเน้ือหาในทุกๆรูปแบบ ท่ีใหคุ้ณค่ากบัผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภค
ไดเ้สพเน้ือหาแลว้จะมีความช่ืนชอบและอยากบอกต่อ และทา้ยท่ีสุดแลว้เน้ือหานั้นสามารถท าหนา้ท่ีทางการตลาด
ตามวตัถุประสงคท่ี์ทางผูผ้ลิตเน้ือหาก าหนดไว ้ทั้งน้ี Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2558) ไดเ้สนอแนวคิด
ในการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่าไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. คิดถึงลูกคา้เป็นอนัดบัแรก คนมกัจะสนใจวา่สินคา้และบริการนั้นสามารถตอบโจทยห์รือ
แกปั้ญหาใหก้บัตวัเองไดอ้ยา่งไร คอนเทนตท่ี์ดีจึงควรมุ่งตอบโจทยข์องลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 

2. เนน้ช่วยเหลือไม่เนน้ขาย เน้ือหาท่ีมีคุณค่าจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพ่ือใหค้นรู้จกั 
เช่ือมัน่ และคิดถึงแบรนดเ์ม่ือคิดจะซ้ือสินคา้  
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3. ใหแ้บบจริงใจและฟรี มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะตอบแทนผูท่ี้ให ้การท าการตลาดเน้ือหาแบบให้
ความรู้อยา่งจริงใจและฟรีจึงท าใหลู้กคา้มีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วามสนใจกบัแบรนด ์

4. รู้เสมอวา่ก าลงัท าเพ่ืออะไร นอกจากการท าเน้ือหาใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคแลว้ ตอ้งท าการตลาด
เน้ือหาใหต้อบโจทยท์างธุรกิจดว้ย 

5. คิดและน าเสนอเน้ือหาเพ่ือลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ตอ้งรู้จกัวา่ลูกคา้ของเราเป็นใครและน าเสนอเน้ือหา
ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีลูกคา้เราตอ้งการ 

6. บอกเล่าเร่ืองราว การตลาดท่ีดีมกับอกเล่าเร่ืองราวท่ียิง่ใหญ่เสมอ 
7. สร้างเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ การท าเน้ือหาใหโ้ดดเด่นในโลกท่ีท่วมทน้ไปดว้ยเน้ือหา ตอ้งใชเ้น้ือหาท่ี

มีคุณภาพเท่านั้น 
8. เขียนจากใจ การสร้างเน้ือหาดว้ยแรงบนัดาลใจจะช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัผูรั้บสารได ้

 
ขณะท่ี Gary Vaynerchuk สรุปลกัษณะของเน้ือหาท่ีดีบนส่ือสงัคมออนไลน์ไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ 

1. ไม่แปลกแยก ส่ือสงัคมออนไลน์แต่ละส่ือมีลกัษณะเฉพาะตวั ผูใ้ชง้านจึงตอ้งศึกษาธรรมชาติ
ของแต่ละส่ือใหดี้และน าเสนอเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของส่ือนั้นๆ  

2. ไม่ขดัจงัหวะ ไม่น าเสนอแบบขดัจงัหวะระหวา่งท่ีผูบ้ริโภคก าลงัเสพเน้ือหาอ่ืนๆ  
3. ไม่เรียกร้องบ่อยเกินไป แต่น าเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ก่อนท่ีจะ

เรียกร้องใหผู้บ้ริโภคกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
4. ใชเ้หตุการณ์ปัจจุบนัใหเ้ป็นประโยชน์ เกาะติดกบัสถานการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัแลว้

อาศยักระแสดงักล่าว โดยน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบักระแสเพ่ือใหค้นอยากมีส่วนร่วม 
5. เกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ย ใชก้ารตลาดแบบปัจจุบนัทนัด่วน (Real time Marketing) ใหเ้ป็นประโยชน์

ในการดึงความมีส่วนร่วมจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
6. สม ่าเสมอและยดึมัน่ในจุดยนืของตวัเอง โดยการน าเสนอเน้ือหาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ตวัตนของ

ตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 
จากการศึกษาแนวคิดวา่ดว้ยเร่ืองการตลาดดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัทั้งแนวคิดของ Sonja Jefferson 

และ Sharon Tanton และแนวคิดของ Gary Vaynerchuk วา่ควรคิดถึงลูกคา้หรือผูรั้บสารเป็นอนัดบัแรก เน้นการ
ให้มากกวา่เน้นการขาย โดยให้คุณค่าผ่านเน้ือหาท่ีมีคุณภาพต่อผูรั้บสารอยา่งสม ่าเสมอและจริงใจ ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสารอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว รวมถึงเกิดการบอกต่อไปยงัเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ในวงกวา้ง 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประเภทงานวจิยั 
การศึกษาวิจยัเร่ือง  กลยทุธ์การใชก้ารตลาดดา้นเน้ือหา (Content Marketing) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟ

ซบุ๊ก ของส่ือโทรทศัน์ไทยในปี 2560 เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์แบบ
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เจาะลึก (In – Depth Interview) กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีส่ือสารแบรนดแ์ละส่ือสารการตลาดออนไลน์
ของส่ือโทรทศัน์ 

4.2  แหล่งข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี มี 2 ประเภท คือ 1.ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview) กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารแบรนดแ์ละส่ือสารการตลาดใหก้บัส่ือโทรทศันท์ั้ง 3 ช่อง 
ไดแ้ก่ ช่องโมเดิร์นไนน์ ช่องไทยพีบีเอส และช่องโมโน 29 และ 2.ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ รายงานผลการปฏิบติังาน
ประจ าปี 2559 และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานีโทรทศันท่ี์มีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย

การส่ือสารผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียของส่ือโทรทศันท์ั้ง 3 ช่อง ไดแ้ก่  
1. คุณชีวพนัธ์ ฉตัรสุทธิพงษ ์ผูจ้ดัการส่วนผลิตและพฒันาผลิตภณัฑดิ์จิทลั ฝ่ายดิจิทลั บมจ. อสมท  
2. คุณปฐมพงศ ์สิรชยัรัตน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. โมโน เทคโนโลย ี 
3. คุณกนกพร ประสิทธ์ิผล ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาส่ือใหม่ ไทยพีบีเอส 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามต่อไปน้ี  

1. สถานการณ์ภาพรวมของส่ือโทรทศัน์ไทยกบัส่ือสงัคมออนไลน ์
2. กลยทุธ์การท าธุรกิจของช่องโทรทศัน ์
- Business Model, STP, SWOT, Business Objective,  Marketing Objective, Communication 

Objective, Content Marketing Objective 
3. การใช ้Content Marketing ของช่องโทรทศันเ์พ่ือตอบโจทยท์างธุรกิจ 
- Media Planning, Online Content Strategy, Social Media Content Strategy and Tactics  

4.5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอื  
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทสมัภาษณ์โดยยดึหลกัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาเป็นหลกั 

จากนั้นผูว้จิยัไดข้อค าปรึกษาและตรวจสอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้จึงท าการปรับปรุงแกไ้ขบทสมัภาษณ์ใหมี้
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั และเม่ือท าการสมัภาษณ์แลว้ ทางผูว้จิยัได้
ท าการถอดเทปและส่งใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาอีกคร้ัง 

4.6 วธีิในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอนดัสมัภาษณ์ผูบ้ริหารส่ือโทรทศัน์โดยส่งค าถามไปล่วงหนา้เพ่ือใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เตรียมตวั จากนั้น

ท าการสมัภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูล โดยไปสมัภาษณ์ท่ีสถานีโทรทศัน์ช่องโมเดิร์นไนน์ อาคารจสัมินอินเตอร์เนชัน่
แนล ถนนแจง้วฒันะ และองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ใชเ้วลาในการสมัภาษณ์
คนละประมาณ 3 ชัว่โมง และส่งบทสมัภาษณ์ท่ีถอดเทป และเรียบเรียงแลว้กลบัไปใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ตรวจสอบ 

4.7 ข้อพจิารณาด้านจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์  
  ผูว้จิยัไดค้  านึงถึงจริยธรรมในการวจิยัโดยผูว้จิยัไดท้ าการติดต่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงวตัถ
ปุระสงคขอ์งการวิจยัเพ่ือขออนุญาตในการสัมภาษณ์ก่อนเม่ือไดรั้บการยินยอม แลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านได้
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ลงนามยินยอมให้เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยัจึงท าการสัมภาษณ์จริง โดยผูว้ิจยัไดเ้ปิดเผยเฉพาะขอ้มูล รูปภาพ 
และ ขอ้ความในงานวิจยั ตามท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์อนุญาต แลว้เท่านั้น ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้
ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บไวเ้ป็นความลบัไม่ท าการ เผยแพร่เพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตวั และ ความปลอดภยัของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั 

4.8  การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการ สร้าง

ขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทฤษฎีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจทางปรากฏการณ์ทางความคิดดงักล่าว 
โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางของไมล์และฮูเบอร์ แมน (1994) ท่ีไดเ้สนอ ขั้นตอนการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยการ วเิคราะห์ 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

1) การลดทอนขอ้มูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคดัเลือก การยอ่ความท่ีท าให้ เขา้ใจ
ง่าย การแปลงขอ้มูลให้พร้อมน าไปใชง้านในขั้นตอนต่อไป ส่ิงท่ีผูว้ิจยัท าในการลดทอนขอ้มูล คือ การเขียนสรุป 
การร่างหวัเร่ืองยอ่ท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างหลกัการในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูล จดบนัทึกตั้งแต่การเก็บขอ้มูลคร้ังแรกไปจน
งานวจิยัเสร็จสมบูรณ์  

2) การจัดรูปแบบขอ้มูล (Data Display) หมายถึง การสร้างรูปแบบข้อมูลท่ีสามารถส่ือสารกับ 
ผูอ่้านให้เขา้ใจโดยง่ายเช่นการแสดงข้อมูลด้วยตาราง แผนภาพกระบวนการการจัดรูปแบบ ข้อมูลน้ีเกิดข้ึน 
นบัตั้งแต่ผูว้จิยัเร่ิมวางแผนการน าเสนอขอ้มูลดว้ยการจดัรูปแบบใหเ้หมาะ สมกบัผูอ่้าน เพ่ือผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย  

3) ก าร ร่ างข้อส รุป และการยืน ย ัน  (Conclusion Drawing and Verification) หมาย ถึ ง  ก าร 
ตีความหมาย การท าความเขา้ใจในรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีไดร้วบรวม มาเพื่อน าไปสรุป
ผลการวจิยั  

4.9  การน าเสนอข้อมูล  
การน าเสนอขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการน าเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดย

แบ่งเป็นประเด็นตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึงใช้วิธีอธิบายขอ้มูล โดยน าความคิดเห็น ค าสัมภาษณ์ และ
ประเด็นท่ีน่าสนใจยกเหตุผลสนบัสนุนพร้อมยกตวัอยา่งและภาพประกอบ การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูว้จิยั  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
5.1.1 ปัจจยัในการก าหนดกลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนือ้หา (Content Marketing) ในการส่ือสารกบั

ผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทศัน์ไทย 
1) ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) บริบทและรากก าเนิดท่ีแตกต่างกนัของ

สถานีโทรทศัน์แต่ละช่อง ส่งผลใหรู้ปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ในการหารายไดมี้ความแตกต่างกนั 
การน าเสนอเน้ือหาของโทรทศันแ์ต่ละช่องจึงมีความแตกต่างกนั และส่งผลต่อการส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์
เฟซบุ๊กมีเน้ือหาแตกต่างกนัดว้ย 

2) ปัจจยัดา้นจุดยืนในการน าเสนอเน้ือหา (Positioning) สถานีโทรทศัน์แต่ละช่องต่างก็มีจุดยืนใน
การน าเสนอเน้ือหาเป็นของตวัเอง ส่งผลใหเ้น้ือหาของแต่ละช่องมีความแตกต่างกนั และส่งผลให้การส่ือสารผา่น
ช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความแตกต่างกนัไปดว้ย  
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3) ปัจจยัดา้นเป้าหมายขององค์กร การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร ส่งผลต่อทิศ
ทางการก าหนดวตัถุประสงค์ในการส่ือสารและส่งผลต่อการก าหนดทิศทางของเน้ือหาท่ีจะท าการส่ือสารผ่าน
ช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กใหมี้ความแตกต่างกนัในแต่ละช่อง 

 4) ปัจจยัด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร โทรทัศน์ทั้ ง 3 ช่องมีวตัถุประสงค์ในการ
ส่ือสารท่ีคลา้ยคลึงกนั คือการสร้างความตระหนกัรับรู้ (Aware) และการดูซ ้ าและบอกต่อ (Advocate) มีเพียงช่อง
โมโน 29 ท่ีเพ่ิมวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารเพ่ือการจดจ าแบรนด ์(Appeal) เพ่ิมเขา้มา 
 5.1.2 เทคนิคในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดเนือ้หา (Content Marketing) ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กของส่ือโทรทศัน์แต่ละช่องเพือ่สร้างความมส่ีวนร่วม (Engagement) กบัฐานผู้ชม 

1) เทคนิคในการน าเสนอเน้ือหาโดยใชเ้ร่ืองราวท่ีทนักระแสและตรงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 

ช่องโทรทศัน์ทุกช่องมีการใชเ้ทคนิคการน าเสนอเน้ือหาโดยใชเ้ร่ืองราวท่ีทนักระแสและตรงกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริโภค ทั้งช่องโมเดิร์นไนน์และช่องไทยพีบี
เอส ขณะท่ีช่องโมโน 29 ก็ใชเ้ทคนิคน้ีเพียงแต่ไม่เนน้เท่ากบัการน าเสนอเน้ือหาทางดา้นภาพยนตร์ซ่ึงเป็นจุดยืน
หลกัของทางช่อง  

2) เทคนิคในการน าเสนอเน้ือหาโดยใชว้ดีีโอและเฟซบุ๊กไลฟ์  
โทรทศัน์ช่องโมเดิร์นไนน์และช่องไทยพีบีเอส ให้ความส าคญักบัการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบ

วีดีโอและเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่วนเน้ือหาของช่องโมโน 29 จะเน้นการน าเสนอผ่านรูปภาพเป็นหลกั โดยใช้รูปแบบ
วดีีโอจากการแชร์วดีีโอเฟซบุ๊กไลฟ์ของแฟนเพจ MONO29 NEWS เท่านั้น 

3) การใชเ้ทคนิคการชวนคุยและการตอบค าถามเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม 
โทรทศัน์ทุกช่องต่างก็พยายามสร้างความมีส่วนร่วมจากผูช้มในส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ดว้ยการ

ชวนฐานผูช้มท่ีเป็นสมาชิกแฟนเพจ พูดคุยในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของช่อง ทั้งน้ีนอกจากไทยพีบีเอสจะ
ใชเ้ทคนิคในการชวนสมาชิกแฟนเพจพดูคุยแลว้ ยงัเพ่ิมเร่ืองการตอบค าถามและการรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือสร้างการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัฐานผูช้มดว้ย 
 

6. อภิปรายผล  
6.1 ประเดน็เร่ืองปัจจยัในการก าหนดกลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนือ้หา (Content Marketing) ในการ

ส่ือสารกบัผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทศัน์ไทย 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การใชก้ารตลาดดา้นเน้ือหา (Content Marketing) 

ในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทัศน์ไทย มีปัจจยั 4 ดา้น คือ ปัจจยัดา้น
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ปัจจัยด้านจุดยืนในการน าเสนอเน้ือหา (Positioning) ปัจจัยด้าน
เป้าหมายขององคก์ร และปัจจยัดา้นการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร มีความ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กญั
ชลี ส าลีรัตน์ (2559) ในประเด็นเร่ืองขั้นตอนการวางแผนกลยทุธ์เชิงรุกในโซเชียลมีเดีย กล่าวคือ กญัชลี เสนอวา่ 
ในการวางแผนกลยทุธ์ของโซเชียลมีเดียตอ้งเร่ิมตน้จากการตั้งวตัถุประสงคท์างธุรกิจก่อน ซ่ึงตรงกบัปัจจยัดา้น
เป้าหมายองค์กรและปัจจัยด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ของช่องโทรทัศน์ในการส่ือสารในงานวิจัยช้ินน้ี 
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นอกจากน้ียงัตรงกบัแนวคิดในการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่าของ Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2558) ท่ีกล่าว
วา่ ตอ้งรู้เสมอวา่ก าลงัท าเพ่ืออะไร นอกจากการท าเน้ือหาใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคแลว้ ตอ้งท าการตลาดดา้นเน้ือหา
ใหต้อบโจทยท์างธุรกิจดว้ย  

ขณะท่ีปัจจัยในด้านจุดยืนในการน าเสนอเน้ือหา ก็ตรงกับแนวคิดของ Gary Vaynerchuk (2559) ท่ี
กล่าวถึงลกัษณะของเน้ือหาท่ีดีบนส่ือสงัคมออนไลน์ วา่ ตอ้งมีความสม ่าเสมอและยดึมัน่ในจุดยนืของตวัเอง โดย
การน าเสนอเน้ือหาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ตวัตนของตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 

6.2 ประเดน็เร่ืองเทคนิคในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดด้านเนือ้หา (Content Marketing) ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของส่ือโทรทศัน์แต่ละช่องเพือ่สร้างความมส่ีวนร่วม (Engagement) กบัฐานผู้ชม 

จากการศึกษาท่ีพบว่าช่องโทรทัศน์ทุกช่องมีการน าเทคนิคในการเสนอเน้ือหาโดยใช้เร่ืองราวท่ีทัน
กระแสและตรงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gary Vaynerchuk (2559) 
ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของเน้ือหาท่ีดีบนส่ือสังคมออนไลน์ วา่ ให้ใชเ้หตุการณ์ปัจจุบนัให้เป็นประโยชน์ เกาะติดกบั
สถานการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันแลว้อาศัยกระแสดงักล่าว โดยน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบักระแส
เพ่ือใหค้นอยากมีส่วนร่วม 

ขณะท่ีเทคนิคการชวนคุยและการตอบค าถามเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม ซ่ึงโทรทัศน์ทุกช่องต่างก็
พยายามสร้างความมีส่วนร่วมจากผูช้มในส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ดว้ยการชวนฐานผูช้มท่ีเป็นสมาชิกแฟนเพจ 
พูดคุยในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของช่อง และบางช่องยงัคอยช่วยตอบค าถามรวมถึงรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือ
สร้างการปฏิสัมพนัธ์กบัฐานผูช้มดว้ยนั้น ก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2558) 
ท่ีเสนอแนวคิดในการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่าไว ้วา่ ตอ้งค านึงถึงลูกคา้เป็นอนัดบัแรก เนน้ช่วยเหลือไม่เนน้ขาย และ
ใหแ้บบจริงใจและฟรี 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1) การท่ีสถานีโทรทศัน์จะวางกลยทุธ์ในการท าการตลาดดา้นเน้ือหาทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ควรค านึงถึงปัจจัย 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ปัจจัยด้านจุดยืนในการ
น าเสนอเน้ือหา (Positioning) ปัจจัยด้านเป้าหมายขององค์กร และปัจจัยด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ในการ
ส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นแนวทางส าคญัท่ีใชใ้นการก าหนดเน้ือหาท่ีจะส่ือสารกบัผูช้มผา่นทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

2) ช่องโทรทศัน์สามารถใชเ้ทคนิคในการส่ือสารดว้ยเน้ือหาท่ีทนักระแสและอยูใ่นความสนใจของ
สังคม นอกจากน้ียงัสามารถใชรู้ปแบบในการน าเสนอด้วยวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพ่ือเพ่ิมความมีส่วน
ร่วมกบัผูช้ม 

3) การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ควรสร้างการปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มผูช้มในระยะยาว 
เพ่ือให้ผูช้มกลบัมาดูรายการซ ้ า และบอกต่อไปยงักลุ่มเพ่ือนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตวัเอง โดยสามารถ
น าเทคนิคการชวนคุยและการตอบค าถามเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมกบัผูช้มในประเด็นต่างๆ ยิง่ชวนคุยในประเด็น
ท่ีก าลงัอยูใ่นกระแสความสนใจของกลุ่มเป้าหมายยิง่ช่วยใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ท่ีมากข้ึน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาโดยการจ ากดัช่องโทรทศัน์เพียง 3 ช่องเท่านั้น คือ ช่องไทยพีบี

เอส ช่องโมโน 29 และช่องโมเดิร์นไนน์ และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารเพียงช่องละ 1 ท่าน ท าให้ผล
การศึกษาภาพรวมของการก าหนดกลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเน้ือหา (Content Marketing) ในการส่ือสารกับ
ผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทศัน์ไทย ตลอดจนเทคนิคในการประยุกต์ใชก้ลยุทธ์ดา้น
การตลาดเน้ือหา (Content Marketing) ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของส่ือโทรทศัน์แต่ละช่องเพ่ือสร้างความมี
ส่วนร่วม (Engagement) กบัผูบ้ริโภค ยงัสามารถพฒันาให้มีความเจาะลึกและละเอียดลึกซ้ึงข้ึนไดห้ากมีการเพ่ิม
จ านวนช่องโทรทศัน์ท่ีท าการศึกษาให้มากข้ึน และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัคนท างานในระดบัปฏิบติัการ เช่น 
ผูดู้แลแฟนเพจ ใหม้ากข้ึน 
 ประกอบกับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงช่วงเวลาสั้ นๆ เท่านั้ น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นระยะ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
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กลยุทธ์การสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ม่ใช่องค์กร 
DIGITAL MARKETING COMMUNICATION STRATEGY FOR ENGAGING 

FANBASE OF NON-ORGANIZATION FACEBOOK FANPAGES 
 

รสรินทร์ ผูกพนัธ์ 
สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  เกศดายุรัตน์ 
สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ประเภทเน้ือหาและวิธีการน าเสนอของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 2) วธีิการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูติ้ดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 
และ 3) กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กร โดยไดท้ าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กับผูดู้แลเพจ 4 เพจคือ เพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว เพจสัตวโ์ลกอมตีน เพจ 
Lowcostcosplay และเพจเบ่ือผัว และได้ท าการวิเคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis) ทั้ ง 4 เพจตั้ งแต่วนั ท่ี  1 
มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 หลงัจากนั้นไดท้ าการวเิคราะห์และสรุปกลยทุธ์ท่ีใชแ้ละไดอ้อกแบบค าถามเพื่อใช้
ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัฝ่ังผูติ้ดตามเพจทั้งหมด 6 ท่าน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเภทของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กรสามารถแบ่งได้เป็น 4 
ประเภท คือ เน้ือหาท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของเพจ เน้ือหาเชิงโฆษณาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์
ให้บริษทัหรือตราสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง (Sponsor Post) เน้ือหาท่ีเป็นการใหข้อ้มูลข่าวสาร และ เน้ือหาเสริมอ่ืน 
ๆ ในส่วนของวธีิการน าเสนอของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 วธีิ คือ ขอ้ความ 
รูปภาพ วิดีโอ และลิงค ์2) วธีิการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 
ไดแ้ก่ การสร้างเน้ือหาท่ีกระตุน้ให้ผูติ้ดตามมีส่วนร่วม การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตาม และการสร้างกิจกรรม
แจกของให้กบัผูติ้ดตาม 3) กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการสร้างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กร ไดแ้ก่ กลยุทธ์
การสร้างเน้ือหา กลยุทธ์การจดัการเน้ือหาและการบริหารเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลยุทธ์การสร้างปฏิสัมพนัธ์และ
ความรู้สึกท่ีดีกบัผูติ้ดตามเพจ กลยทุธ์การสร้างคาแรคเตอร์ของเพจ (Page Character) กลยทุธ์การใชโ้ฆษณาหรือ
การบูสโพสต ์และกลยทุธ์การร่วมมือกนัของเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ือสร้างสรรคเ์น้ือหาร่วมกนั (Collaboration) 
 
ค าส าคญั: เฟซบุ๊กแฟนเพจ  แฟนเพจ  เน้ือหา  การเขา้ถึง  การมีส่วนร่วม    
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ABSTRACT 
 The objectives of this qualitative research were 1) to study the type of content and the presentation of 
the non-organization Facebook fan page, 2) to study communication methods that lead to engagement of 
followers in the non-organization Facebook fan page, and 3) to study the strategy used to create the non-
organization Facebook fan page. The research was done by conducting in-depth interviews with 4 Facebook fan 
page administrators, namely Kingdom of Tigers, Sudlokomteen, Lowcostcosplay, and Hubbyboredom. The 
content analysis was then conducted on all 4 pages from June 1st - August 31st, 2017 for a total period of 3 
months. The data were later analyzed and the strategies used by 4 pages were summarized. The questionnaire 
was design to be used in focus group participated by 6 pages followers.       

The results of this study indicated that: 1) the type of content on the non-organization Facebook fan 
page could be classified into 4 types: content that reflects the uniqueness of the page, advertising content of 
supporters to promote their company or brand type, content that provides information and other supplement 
information. In the aspect of presentation, it was found that the non-organization Facebook fan page content can 
be presented into 4 main methods: 1) Text, 2) Photo 3) Video 4) Other links, 2) communication methods that 
contributed to the involvement of members of non-organization Facebook fan page such as creating content that 
motivates subscribers to engage, creating content that interacts with followers, activities to get free gifts, 3) 
strategies used to build fans of the non-organization Facebook fan page were content creation strategy, content 
management and Facebook fan page strategy, creating interaction with follower strategy, page character 
creation strategy, advertising strategy to boost the post, and the engagement of Facebook fan page follower 
strategy.  
 
KEYWORDS: Facebook Fan Page, Fan page, Content, Reach, Engagement 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและระบบอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนไทยนบัตั้งแต่ต่ืนจน
เข้านอน จากการส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) 
หรือ ETDA (เอ็ตดา้)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในหัวขอ้Thailand Internet User Profile 
2016 (ETDA, 2559) พบวา่ จ านวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคนไทยโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 45.0 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
และเฟซบุ๊กเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีปริมาณการใชง้านมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงนอกจากเฟซบุ๊กส่วนตวัแลว้ 
ผูใ้ชง้านทุกคนยงัสามารถสร้างแฟนเพจ (Facebook Fan page) ของตนเองไดโ้ดยง่ายและไม่เสียค่าใชจ่้าย จึงส่งผล
ใหผู้ใ้ชง้านเฟซบุ๊กในประเทศไทยนิยมสร้างแฟนเพจกนัข้ึนมากมายหลากหลายประเภท ปัจจุบนัเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในประเทศไทยท่ีมีมากถึง 7 แสนแฟนเพจ (ภาวธุ พงษว์ทิยภานุ, 2559) โดยแบ่งแยกเป็นหลายประเภทอาทิ สินคา้
และบริการ, สายการบิน, บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และ ชุมชน (Community) เป็นตน้ และจากการจดัอนัดบัของเวบ็ไซต์
โซเชียลเบคเกอร์ (socialbakers) ในหมวดหมู่ชุมชน (Community) พบว่ามีเฟซบุ๊กเพจท่ีไม่ใช่องคก์รหรือสินคา้
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และบริการท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมาก ยกตวัอยา่งเช่น เพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว มีผูติ้ดตาม 3.1 ลา้น 
เพจสัตวโ์ลกอมตีน มีผูติ้ดตามมากถึง 2.7 ลา้น , เพจ lowcostcosplay มีผูติ้ดตามมากถึง 2.6 ลา้น และเพจ อีเจ๊ียบ
เลียบด่วน มีผูติ้ดตามมากถึง 2.3 ลา้น ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการท ากลยทุธ์ท่ีน่าสนใจ จึงท าให้สามารถสร้างฐาน
ผูติ้ดตามจ านวนมากท่ีแมแ้ต่แบรนด์สินคา้หลาย ๆ แบรนด์ ยงัไม่สามารถท าได ้ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
วิธีการหรือกลยทุธ์ท่ีผูส้ร้างเพจใชใ้นการสร้างฐานผูติ้ดตามรวมไปถึงรูปแบบของน้ือหาท่ีน าเสนอบนเพจ ซ่ึง
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจอยากสร้างแฟนเพจ ตลอดจนนกัการตลาดออนไลน์ของแบรนด์
สินคา้และบริการต่าง ๆ ท่ีสามารถน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือส่ือสารกบั
ผูติ้ดตามเพจหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงค ์
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพ่ือศึกษาประเภทเน้ือหาและวธีิการน าเสนอของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 
(2) เพ่ือศึกษาวธีิการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม (Engagement) ของผูติ้ดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ี

ไม่ใช่องคก์ร 
(3) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ท่ีใชใ้นการสร้างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร   

 

3. แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ โดยการคน้ควา้จากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และผลงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ดงัน้ี  
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์ ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร (2546) ได้

กล่าวถึงเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ผูพ้ฒันาแบบจ าลองการส่ือสาร S M C R เพื่ออธิบายกระบวนการ
ส่ือสาร และรัตนาวดี เกียรตินิยมศักด์ิ (2539)  ไดอ้ธิบายลกัษณะของการส่ือสารผ่านส่ือกลางอินเตอร์เน็ตผ่าน
องค์ประกอบของการส่ือสารโดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 1) ผูส่้งสาร (Sender) คือผูใ้ชง้านท่ีสามารถเป็นทั้งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารได ้เพราะดว้ยลกัษณะเฉพาะของส่ือท่ีสามารถมีปฏิกิริยาไดท้นัที 2) สาร (Message) มีลกัษณะแยกยอ่ย
ตามความสนใจของผูใ้ชง้าน ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม 3) ช่องทาง (Chanel) เป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีและเวลา 4) ผูรั้บสาร (Receiver) มีลกัษณะเฉพาะกลุ่มท่ีมีความ
สนใจร่วมกนั แสวงหาข่าวสารตามความสนใจ คาดการณ์ปฏิกิริยาท่ีแน่นอนไม่ไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาตอบกลบัโดย
ทนัที 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลยทุธ์หน่ึงท่ี
ส าคญัในการดึงดูดให้ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กติดตามเพจ คือ รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ซ่ึงในปัจจุบันมีเทคนิคและ
วธีิการท่ีหลากหลายให้เลือกใชเ้พ่ือตามสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่าน
ไดใ้หแ้นวคิด เก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาสรุปได ้ดงัน้ี ปาณมุก บุญญพิเชษฐ  (2555) ไดท้ าการศึกษาแลว้
พบว่ารูปแบบของสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ กระทู้ขอ้ความ (Text posting) รูปภาพ (Photos) 
วิดีโอ (Video) และแอพพลิเคชั่น (Application) โดยท่ีเน้ือหาสารของการออกแบบสารในการประชาสัมพนัธ์
การตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีอยู่ 5 ประเภท ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลของสินคา้ (Product inform) การเสริมความรู้ 
(Education) การใหข้อ้มูลกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการขาย (Promotion) และการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงสนบัสนุน
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ผลิตภณัฑ ์(Endorsements, expert and celebrity) และณัฐภณ กิตติทนนทช์ยั (2558) “การวิเคราะห์เน้ือหาสารและ
การตอบสนองบนเพจเฟซบุ๊กเว็บท่องเท่ียว กรณีศึกษาเพจเฟซบุ๊กเว็บ Chillpainai” กล่าวถึงประเภทเน้ือหาท่ี
น าเสนอบนเพจประกอบดว้ย เน้ือหาท่ีกล่าวถึงรีวิวหรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีกิน ท่ีพกัในรูปแบบต่าง ๆ 
เน้ือหาเชิงโฆษณาเป็นเน้ือหาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนหรือมีวตัถุประสงคเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ให้บริษทัหรือตรา
สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง และเน้ือหาแนะน าเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีปรากฏไม่มากนกั 
 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เป็นกระบวนการท าการตลาดดว้ยการ
สร้างและเผยแพร่เน้ือหาหรือสาระไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตวัเองท่ีมีโอกาสหรือจะเป็นลูกคา้ เพ่ือดึงความสนใจ 
สร้างปฏิสัมพนัธ์และน าไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบต่าง ๆ และยงัสร้างความบนัเทิงให้กบัผูอ่้าน รวมถึง
สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพจกบัผูติ้ดตามอีกดว้ย (ณฐัพชัญ ์วงศเ์หรียญทอง, 2557) 

จกัรพงษ ์คงมาลยั (2559) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการสร้างเน้ือหาในยคุดิจิทลั วา่จะตอ้งคิดแบบคนท าส่ือ 
(Think like a publisher) เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีดีมาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทลั โดยสรุป 5 แนวคิด คือ 1) มุ่ง
ขายเน้ือหามากกวา่ขายของ 2) ผลิตงานตามตารางการท างานสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 3) ใหค้วามสนใจกบัการสร้าง
ตวัตนและเอกลกัษณ์ในการน าเสนอช้ินงาน 4) สนใจในการพฒันาภาวะผูน้ าทางความคิดต่อกลุ่มเป้าหมาย 5) รู้จกั
คิดประเดน็ข้ึนเองและเป็นผูท่ี้เล่าเร่ืองไดดี้ นอกจากน้ีณฐัพชัญ ์วงศเ์หรียญทอง (2557) ไดแ้นะน าหลกัการสร้าง
เน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Valuable Content) ในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจและท าตามไดง่้าย น าไปต่อยอดเพ่ิมเติมไดด้งัน้ี 1) 
มีประโยชน์ (Useful) ต่อกลุ่มเป้าหมาย 2) เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 3) ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4) มีคุณภาพท่ีดี 5) มีความเป็น
ตน้ฉบบัในรูปแบบของตวัเอง เพ่ือใหผู้อ่้านเกิดการจดจ าทั้งยงัเป็นการสร้างความแตกต่างท่ีดีจากบรรดาคู่แขง่ 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์ในการสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่
องค์กร เร่ิมตน้โดยใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัของเวบ็ไซต์โซเชียลเบคเกอร์ (socialbakers) เวบ็ไซตช่ื์อดงัท่ีจดัอนัดบั
โซเช่ียวมีเดีย (Social Media) ของทั่วโลก โดยศึกษาในหมวดหมู่ของชุมชน (Community) และเลือกเพจท่ีอยู่
เง่ือนไข คือ จะตอ้งเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รหรือตราสินคา้ (Brand) ท าการผลิตเน้ือหา (content) ดว้ย
ตวัเอง ไม่ใชก้ารคดัลอกจากเพจอ่ืนและไม่ใช่เพจท่ีสร้างโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ฐานแฟนคลบัของศิลปิน ดารา 
แฟนบอล หรือประเภทส านกัข่าว และจะตอ้งมีการน าเสนอเน้ือหา (Content) อยา่งสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย 1 ปี และมียอดผูติ้ดตาม (Follower) อยา่งนอ้ย 2 ลา้น ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ าการขออนุญาตนดัหมายเขา้สมัภาษณ์โดย
ติดต่อผ่านทางกล่องขอ้ความ (Inbox) ของเฟซบุ๊กแฟนเพจเรียงตามยอดผูติ้ดตาม (Follower) จากขอ้มูลการจัด
อนัดบัของเวบ็ไซต์โซเชียลเบคเกอร์ (socialbakers, 2560)  และอยูใ่นเง่ือนไขท่ีไดก้ล่าวไปเบ้ืองตน้ จนไดม้าซ่ึง
การตอบรับใหส้ัมภาษณ์จาก 4 เพจ คือ เพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหวัของบ่าว มีผูติ้ดตาม (Follower) 3,140,687 
เพจสัตวโ์ลกอมตีน มีผูติ้ดตาม (Follower) 2,733,535 เพจ Lowcostcosplay มีผูติ้ดตาม (Follower) 2,651,442  เพจ
เบ่ือผวั มีผูติ้ดตาม (Follower) 2,183,585 โดยไดท้ าการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูดู้แลเพจท่ีเป็นผู ้
ก าหนดกลยทุธ์และผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัท าเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยงัไดท้ าการการสังเกตพฤติกรรมการโพสต ์
(Post) และการมีส่วนร่วมกบัลูกเพจในหนา้เพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร เพ่ือดูวธีิการส่ือสารท่ีใชบ้นเพจ
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน หลงัจากนั้นไดท้ าการวิเคราะห์และสรุปกล
ยทุธท่ี์ใชแ้ละไดอ้อกแบบค าถามเพ่ือใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัฝ่ังผูติ้ดตามเพจทั้งหมด 6 ท่าน โดย
มีเง่ือนไขคือ จะตอ้งติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รอยา่งนอ้ย 1 เพจ และเคยมีส่วนร่วม (Engagement) กบั
เพจอยา่งนอ้ย 1  คร้ังในระยะเวลา 3 เดือน 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้แหล่งขอ้มูล คือ ผูดู้แลเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่
องคก์รซ่ึงเป็นเจา้ของเพจ ผูส้ร้างเน้ือหาและผูก้  าหนดทิศทางกลยทุธ์ของเน้ือหา (Content) โดยจะตอ้งมีผูติ้ดตาม
เพจ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มากกวา่ 2 ลา้นคนข้ึนไป เพจละ 1 คน จ านวนทั้งหมด 4 เพจ 

ส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัฝ่ังผูติ้ดตามเพจมีประชากรคือผูติ้ดตามเพจ (Follower) ทั้ง 4 
เพจ ได้แก่ เพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว มีผูติ้ดตาม (Follower) 3,140,687 เพจสัตวโ์ลกอมตีน มี
ผูติ้ดตาม (Follower) 2,733,535 เพจ Lowcostcosplay มีผูติ้ดตาม (Follower) 2,651,442  และเพจเบ่ือผวั มีผูติ้ดตาม 
(Follower) 2,183,585 (ขอ้มูลวนัท่ี 30 มิ.ย. 2560) ใช้แหล่งขอ้มูลโดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) เพ่ือเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศหญิงและชาย ท่ีท าการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รอยา่งน้อย 1 
เพจและเคยมีส่วนร่วม (Engagement) กบัเพจอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 6 คน 

ส าหรับการวิเคราะห์เน้ือ (Content Analysis) มีประชากรคือเพจ 4 เพจ คือ เพจ Kingdom Of Tigers: 
ทูนหัวของบ่าว เพจสตัวโ์ลกอมตีน เพจ Lowcostcosplay และเพจเบ่ือผวั และมีกลุ่มตวัอยา่งคือ เน้ือหา (Content) 
ทั้งหมดท่ีถูกโพสตท์างเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รทั้ง 4 เพจ และเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นบัเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน 
       4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชท้ าการวิจยัในหัวขอ้ของงานวิจยัฉบบัน้ีคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบั
ฝ่ังผูส่้งสาร (Sender) ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี  1) ภาพรวมและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเพจ 2) รูปแบบ
การส่ือสารท่ีใช ้3) แนวทางในการด าเนินกลยทุธ์การสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กร ซ่ึง
ก่อนท าการสมัภาษณ์ผูว้จิยัท าการส่งค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ และท าการแกไ้ข
ตามค าแนะน าใหส้มบูรณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริง และเม่ือเขา้สู่กระบวนการถอดเทปสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดส่้งให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดอ่้านเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง หากขอ้ความการสัมภาษณ์ไม่ตรงตามขอ้มูลท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ไว ้ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง จากนั้นใช ้Coding Sheet เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและบนัทึก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการวเิคราะห์เน้ือหาสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รทั้ง 4 เพจ ในส่วนของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัฝ่ังผูรั้บสาร (Receiver) ไดจ้ดัท าค าถามข้ึน
หลงัจากการท าการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัฝ่ังผูส่้งสาร (Sender) แลว้ เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลในฝ่ัง
ของผูรั้บสาร (Receiver) ถึงปัจจยัท่ีท าใหติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 
  4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการสร้าง
ขอ้สรุปจากข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับขอ้มูลทฤษฎี เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจทางปรากฏการณ์ทางความคิด
ดงักล่าว โดยมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางของไมลแ์ละฮูเบอร์แมน (1994) ท่ีไดเ้สนอขั้นตอนการ
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เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน คือ การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) การ
จดัรูปแบบขอ้มูล (Data Display) และการร่างขอ้สรุปและการยนืยนั (Conclusion Drawing and Verification) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผูว้ิจัยได้น าผลการวิจัยจากเร่ือง "กลยุทธ์การสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กร” 

ทั้งหมดมาสรุปไดผ้ลเรียงตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี  
 5.1 ประเภทเนือ้หาและวธีิการน าเสนอของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ม่ใช่องค์กร มีขอ้มูลดงัน้ี 

ประเภทของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กรสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 1) เน้ือหาท่ี
สะทอ้นเอกลกัษณ์ของเพจ เป็นเน้ือหาท่ีน าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวทางหลกัเพจ โดยแต่ละเพจจะมี
เน้ือหาท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 2) เน้ือหาเชิงโฆษณาท่ีไดรั้บการสนับสนุนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ให้
บริษทัหรือตราสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง (Sponsor Post) 3) เน้ือหาท่ีเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูล
ข่าวสารด้านกิจกรรมพิเศษ การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของเพจ เป็นตน้ 4) เน้ือหาเสริมอ่ืน ๆ 
(General Content) นอกเหนือจากหมวดหลกั ๆ ท่ีกล่าวมา ซ่ึงเน้ือหาประเภทน้ีไม่ปรากฎมากนกั 

ในส่วนของวธีิการน าเสนอของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 วธีิ คือ 1) 
ขอ้ความ (Text) 2) รูปภาพ (Photo) ไดแ้ก่ รูปภาพเด่ียว ภาพคอลลาจหรือภาพปะติด (Collage photo) ภาพการ์ตูน 
หน่ึงโพสต์หลายภาพ (Photo Set) และอัลบั้ มภาพ (Photo Album) 3) วิดีโอ (Video) ได้แก่ วิดีโอบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook Video) และวิดีโอถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Live streaming) 4) ลิงค ์(Link) ไดแ้ก่ ลิงคข์องเฟซบุ๊กแฟน
เพจอ่ืนและลิงคเ์ขา้สู่เวบ็ไซตอ่ื์น (Other link)  

5.2 วิธีการส่ือสารที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่
องค์กร มีขอ้มูลดงัน้ี 

1) การสร้างเน้ือหาท่ีกระตุน้ให้ผูติ้ดตามมีส่วนร่วม (Engagement) เช่น การใช้รูปแบบเน้ือหาท่ี
กระตุน้อารมณ์ การใชรู้ปแบบเน้ือหาท่ีใชค้  าถาม หรือการใชเ้น้ือหาท่ีเชิญชวนใหเ้กิดการกระท า 

2) การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตาม เป็นการตอบกลบัเม่ือมีผูติ้ดตามเขา้มามีส่วนร่วมกบัเน้ือหา 
เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์และความรู้สึกดีกบัผูติ้ดตามเพจ เช่น การตอบ (Reply) หรือกดไลก์ท่ีคอมเมนต ์การตอบ
ในกล่องขอ้ความ (Inbox)  

3) การสร้างกิจกรรมแจกของใหก้บัผูติ้ดตาม เพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีติดตามสนบัสนุนเพจ  
5.3 กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการสร้างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ม่ใช่องค์กร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) กลยุทธ์การสร้างเน้ือหา เป็นการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่าและเก่ียวข้องกับผู ้ติดตามเป้าหมาย 
(Target) เร่ิมจากการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน รู้วา่ลูกเพจหรือผูติ้ดตามเพจคือใคร มีความชอบ ความสนใจอะไร 
เพ่ือสามารถน าไปพฒันาเป็นเน้ือหา (Content) ท่ีโดนใจกบัผูติ้ดตาม รวมถึงมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอเน้ือหาท่ี
หลากหลาย ทั้งขอ้ความ ภาพ วดีิโอ เพ่ือเป็นทางเลือกหลายรูปแบบใหก้บัผูติ้ดตาม  

2) กลยทุธ์การจดัการเน้ือหาและการบริหารเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยการเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมใน
การโพสต์ (Timing) ผลการวิจยัพบวา่ช่วงเวลา 20.00-24.00 น. เป็นช่วงเวลายอดนิยมท่ีเฟซบุ๊คแฟนเพจท่ีไม่ใช่
องคก์รนิยมจะปล่อยเน้ือหา (Content) เพราะเป็นช่วงท่ีมีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กค่อนขา้งเยอะ รวมถึงจะตอ้งน าเสนอเน้ือหา
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อยา่งสม ่าเสมอ (Consistency) เน่ืองจากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก 1 คนสามารถติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจไดห้ลายเพจ และมี
เพจท่ีสร้างข้ึนใหม่ในทุกวนั ความต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือใหเ้น้ือหา (Content) ไปถึงนิวฟีด (Newsfeed) ของ
กลุ่มเป้าหมาย และจะตอ้งระมดัระวงัความไม่เหมาะสมของเน้ือหาโดยการตรวจสอบดูแลเน้ือหาท่ีจะเผยแพร่
ออกไป รวมถึงการตรวจสอบดูแลขอ้ความท่ีลูกเพจเขา้มาพดูคุยกนัในเพจดว้ย 

3) กลยุทธ์การสร้างปฏิสัมพนัธ์และความรู้สึกท่ีดีกบัผูติ้ดตามเพจ เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกับ
สมาชิก เพ่ือใหส้มาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงอาจเป็นเน้ือหาท่ีท าเพ่ือความสนุกสนานโดยไม่มีของตอบแทน เช่น 
การโพสต์ขอ้มูลใหม่ ๆ การโตต้อบแฟนเพจเพ่ือท าให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกเพจ การพบเจอใน
ชีวติจริง หรือเป็นเน้ือหาท่ีมีของตอบแทน เช่น การร่วมสนุกลุน้รางวลั แจกของตอบแทน 

4) กลยุทธ์การสร้างคาแรคเตอร์ของเพจ (Page Character) เป็นการสร้างเอกลกัษณ์หรือความเป็น
ตน้ฉบับในแบบของตวัเอง ซ่ึงสามารถสะท้อนผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส านวนและลีลาการเขียน 
โครงสร้างของเน้ือหา เพ่ือใหผู้อ่้านเกิดการจดจ าทั้งยงัเป็นการสร้างความแตกต่างท่ีดีจากบรรดาคู่แข่ง   

5) กลยทุธ์การใชโ้ฆษณาหรือการบูสโพสต์ (Advertising) คือผูดู้แลเพจจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กบัเฟ
ซบุ๊กเพื่อท าการบูสโพสต์ (Boost Post) ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงเน้ือหาและเพ่ิม
ผูติ้ดตามเพจ 

6) กลยทุธ์การร่วมมือกนัของเฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ือสร้างสรรค์เน้ือหาร่วมกนั (Collaboration) เป็น
การสร้างเน้ือหาร่วมกนัของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 2 เพจข้ึนไป ท าการพูดถึงกนั แท็ก (Tag) กนัในส่วน
ของค าบรรยาย (Caption) หรือคอมเมนต ์(Comment) ใตโ้พสต ์ซ่ึงควรเป็นเพจท่ีมีสไตลใ์กลเ้คียงกนั ซ่ึงส่งผลให้
ผูติ้ดตามเพจนึงไดรู้้จกัอีกเพจนึงและเป็นโอกาสในการเพ่ิมฐานผูติ้ดตามแต่ละเพจอีกดว้ย 

  

6. อภิปรายผล  
6.1 ประเภทเนือ้หาและวธีิการน าเสนอของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ม่ใช่องค์กร  
จากผลการวิจยัพบวา่ประเภทของเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ             

1) เน้ือหาท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ของเพจ 2) เน้ือหาเชิงโฆษณาท่ีไดรั้บการสนับสนุนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ให้
บริษทัหรือตราสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง (Sponsor Post) 3) เน้ือหาท่ีเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร 4) เน้ือหาเสริมอ่ืน ๆ 
(General Content) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย (2558) “การวิเคราะห์เน้ือหาสารและการ
ตอบสนองบนเพจเฟซบุ๊กเวบ็ท่องเท่ียว กรณีศึกษาเพจเฟซบุ๊กเวบ็ Chillpainai” กล่าวถึงประเภทเน้ือหาท่ีน าเสนอ
บนเพจเฟซบุ๊กเวบ็ Chillpainai มีประเภทเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการแนะน าท่ีพกัท่ีเป็นเน้ือหาท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของเพจ 
เน้ือหาเชิงโฆษณาท่ีได้รับการสนับสนุน และเน้ือหาเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงมาจากการท่ีเฟซบุ๊กแฟนเพจของเว็บ 
Chillpainai เป็นหน่ึงในเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รจึงมีประเภทเน้ือหาตรงกนั 

ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกบัเฟซบุ๊กแฟนเพจสินคา้ (Brand) จากงานวจิยัของ ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2555) “การ
ออกแบบสารในการประชาสมัพนัธ์การตลาดผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มเคร่ืองส าอางตราสินคา้หรู” มีประเภท
เน้ือหา คือ เน้ือหาการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (Product Inform) เป็นเน้ือหาหลกัท่ีเพจน าเสนอ มีความใกลเ้คียงกับ
ประเภทเน้ือหาท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของเพจ ทั้งน้ีเฟซบุ๊กแฟนเพจสินคา้ (Brand) จะมีเน้ือหาท่ีเป็นการส่งเสริมการ
ขายและการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงสนบัสนุนผลิตภณัฑ ์ซ่ึงแตกต่างจากวธีิการของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รท่ี
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จะเป็นเน้ือหาเชิงโฆษณาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ให้บริษทัหรือตราสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง 
(Sponsor Post) แทน มาจากการท่ีฝ่ังของสินคา้ (Brand) จะมีการท าประชาสมัพนัธ์สินคา้โดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง
หรือ Online Influencer เพ่ือโปรโมทสินคา้ แต่ในส่วนของเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์รนั้นจะเป็นการไดรั้บการ
สนบัสนุนเน้ือหา (Sponsor) จากเจา้ของสินคา้ (Brand) ใหส้ร้างเน้ือหาเพ่ือโปรโมทสินคา้นั้น ๆ แทน  

ในส่วนของวิธีการน าเสนอเน้ือหาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการท าการตลาดเชิงเน้ือหา (Content 
Marketing) ของอรรถชยั วรจรัสรังสี (2556) ได้ท าการวิเคราะห์ประเภทเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สินคา้และความตั้ งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์เน้ือหาแฟนเพจพบว่าในส่วนของวิธีน าเสนอเน้ือหา
การตลาดแบ่งได ้4 วธีิ คือ 1.) รูปภาพ 2.) วิดีโอ 3.) ล้ิงค ์4.) ขอ้ความ สอดคลอ้งกนักบัวิธีการน าเสนอของเน้ือหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กรท่ีมีวิธีการน าเสนอเน้ือหาผ่านทาง ขอ้ความ (Text) รูปภาพ (Photo) วิดีโอ 
(Video) และลิงค ์(Link) โดยใชก้ารน าเสนอท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบักลุ่มเป้าหมายและยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของดวงแกว้ เธียรสวสัด์ิกิจ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาการส่ือสารผ่านส่ือเฟซบุ๊กของ
องค์กรภาครัฐ” แล้วพบว่า การน าเสนอเน้ือหาบนเฟซบุ๊กอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีรูปแบบการน าเสนอท่ี
หลากหลายจะท าใหค้วามน่าสนใจของเน้ือหานอ้ยลง ซ่ึงส่งผลต่อการไม่มีส่วนร่วมกบัเน้ือหาของผูติ้ดตามเพจ 

6.2 กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการสร้างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ม่ใช่องค์กร  
จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมีความเห็นวา่สามารถสรุปกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟน

เพจท่ีไม่ใช่องคก์รออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ประเด็นแรก คือ การสร้างเน้ือหา (Content) ให้โดนใจผูติ้ดตามเพจ
เพ่ือให้ผูท่ี้ติดตามเพจเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) ทั้งการแสดงความคิดเห็น (Comment) กดถูกใจ (Like) 
และแบ่งปัน (Share) ซ่ึงท าใหโ้พสตน์ั้นแสดงในหนา้ New feed ของแฟนเพจ เพ่ิมการเขา้ถึง (Reach) ไปสู่ผูใ้ชเ้ฟ
ซบุ๊กคนอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดติ้ดตามเพจได ้และเม่ือผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กท่ีเห็นโพสต์และช่ืนชอบในเน้ือหาท่ีเพจน าเสนอก็
สามารถตามไปกด “Like” เพจ เพื่อติดตามเพจส่งผลให้มีสมาชิกใหม่ติดตามเพจเพ่ิมข้ึนอีกด้วย (อิทธิพล 
ประเสริฐสังข์, 2555) เพ่ือติดตามเพจได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยทุธิพงศ์ แซ่จิว (2555) ท่ีกล่าววา่พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในยคุออนไลน์สามารถสะทอ้นออกมาไดด้ว้ย AISAS Model ของ Dentsu ซ่ึงขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด 
อยู่ท่ีการแบ่งปัน (Share) โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ จะสามารถขยายผลให้เกิด Word-of- Mouth ได้อย่าง
รวดเร็วและทัว่ถึง ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีท าให้ผูท่ี้ติดตามเพจเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) สามารถท าไดท้ั้ ง การใชก้ล
ยทุธ์การสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่าและเก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดตามเป้าหมาย กลยทุธ์การจดัการเน้ือหาและการบริหารเฟซบุ๊ก
แฟนเพจซ่ึงประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีพบจากการสนทนากลุ่มในฝ่ังของผูติ้ดตามเพจ คือผูดู้แลเพจควรจะตอ้งไม่ลืม
ค านึงถึงสัดส่วนการน าเสนอเน้ือหาเชิงโฆษณาท่ีไดรั้บการสนับสนุนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ให้บริษทัหรือตรา
สินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง (Sponsor Post) ท่ีควรน าเสนอเน้ือหาประเภทน้ีอย่างสร้างสรรค์ ในปริมาณท่ีไม่มาก
จนเกินไปจนกระทบกบัภาพรวมของเน้ือหาในเพจ 

ในดา้นของความรู้สึกของผูติ้ดตามก็เป็นส่ิงคญัซ่ึงอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วม (Engagement) และการ
สนบัสนุนเเพจ โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กรสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจได ้
ทั้ งการตอบ (Reply) หรือกดไลก์ท่ีคอมเมนต์ท่ีผู ้ติดตามเพจมาคอมเมนต์ไว ้การโพสต์ในช่องคอมเมนต ์
(Comment) การตอบในกล่องขอ้ความ (Inbox) หรือการสร้างกิจกรรมแจกของให้กบัผูติ้ดตาม เพ่ือเป็นการตอบ
แทนท่ีติดตามสนบัสนุนเพจ ในส่วนของการพดูคุยกบัผูติ้ดตามควรใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการมีรูปแบบการส่ือสาร
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เสมือนบุคคลในการพูดคุยโตต้อบ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นวิธีการท่ีท าให้ผูติ้ดตามรู้สึกวา่เป็นคนส าคญั เป็นการสร้าง
เร่ืองราว ความผูกพนักับผูท่ี้ติดตามเพจ ส่งผลให้ผูติ้ดตามอยากจะเขา้มาโตต้อบในคร้ังถดัไป สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของรัชญา จนัทะรัง (2554) “การบริหารการส่ือสารตราสินคา้บนแฟนเพจของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา GTH” พบว่า การโปรโมทภาพยนตร์โดยใชเ้ฟซบุ๊กท าให้ GTH มีการติดต่อส่ืสาร
เสมือนบุคคล โดยส่ือสารผ่านเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารเกิดปฏิสัมพนัธ์กนั
ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกอยา่งต่อเน่ืองและใหก้ารสนบัสนุนเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป  

นอกจากนั้นยงัพบว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องค์กรยงัมีการสร้างเอกลกัษณ์ของเพจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
แสดงออกมาได้ทั้ งการสร้างเน้ือหาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ มีความเป็นต้นฉบับในรูปแบบของตัวเอง ผ่าน
องคป์ระกอบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นส านวนและลีลาการเขียน โครงสร้างของเน้ือหา เอกลกัษณ์ในการเลือกใชว้ธีิการ
น าเสนอ ซ่ึงลว้นแลว้แต่แสดงออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของเพจ (Page Character) เพ่ือสร้างความแตกต่างและให้
ผูอ่้านเกิดการจดจ าอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัหลกัการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า (Valuable Content) (ณฐัพชัญ ์วงศ์เหรียญ
ทอง, 2557) ท่ีแนะใหผู้ท้  าหนา้ท่ีผลิตเน้ือหาท่ีดีควรจะตอ้งแสวงหาเอกลกัษณ์หรือความเป็นตน้ฉบบัในแบบของ
ตวัเองใหเ้จอ 

ประเด็นท่ี 2 คือ การน าเน้ือหา (Content) ไปสู่ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กคนอ่ืน ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านทางผูติ้ดตาม
เพจ เน่ืองจากท่ีเฟซบุ๊กมีการปรับอลักอริท่ึม (Algorithm)มีผลใหก้ารเขา้ถึงเน้ือหา (Content) ท่ีเพจน าเสนอแบบออ
แกนิค (organic) ไดน้อ้ยลง กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กไดม้ากข้ึนคือการใชโ้ฆษณาหรือการบูสโพสต ์
(Advertising) มีขอ้ดีคือสามารถเลือกให้คนท่ีจะเห็นโพสต์จากการโปรโมตนั้ นเป็นใครก็ได้ เช่นจะเป็นคนท่ี
กดไลคเ์พจและเพ่ือนของเขา หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถก าหนดลกัษณะ เพศ อาย ุและความสนใจได ้ซ่ึงถือเป็น
โอกาสในการน าเน้ือหา (Content) ไปสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน และอีกวิธีของการสร้างเน้ือหาคือการใชก้าร
สร้างเน้ือหาร่วมกนัของเฟซบุ๊กแฟนเพจตั้งแต่ 2 เพจข้ึนไป ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจของผูติ้ดตามเพจและ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูติ้ดตามเพจนึงไดรู้้จกัอีกเพจนึง โดยควรเป็นเพจท่ีมีสไตล์หรือกลุ่มเป้าหมาย (Target) 
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีใชใ้นการเพ่ิมฐานผูติ้ดตามของแต่ละเพจได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาในเร่ืองการสร้างสรรคเ์น้ือหา (Content) มีความโดดเด่น และเทคนิค
วธีิการสร้างเน้ือหาท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูติ้ดตามเพจ 

(2) สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาในเร่ืองวิธีการน าเสนอเน้ือหา (Content) ในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการรับขอ้มูลใหแ้ก่ผูติ้ดตามเพจ เช่น รูปแบบวดีิโอ, การท า VDO Streaming เป็นตน้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลยทุธ์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจเฉพาะประเภทท่ีไม่ใช่องคก์รหรือตรา

สินคา้เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ในงานวจิยัคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษากลยทุธ์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจประเภทองคก์ร
ควบคู่กบัเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของการท ากลยทุธ์  
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(2) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงกลยทุธ์ของเฟซบุ๊กเพจท่ีใชใ้นการสร้างฐานแฟน ในงานวิจยั
คร้ังต่อไปควรท าการศึกษาวิธีการใชก้ารตลาดเชิงเน้ือหา (Content) ในการโน้มน้าวใจของผูบ้ริโภคของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจท่ีไม่ใช่องคก์ร 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  เกศดายรัุตน์
อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงไดช้ี้แนะแนวทางการศึกษา รวมถึงผูดู้แลเฟซบุ๊กแฟนเพจและผูติ้ดตามเพจทุกท่าน ผูว้ิจยัจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงปริมาณเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) กลยทุธ์การผลิตเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟน

เพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด 2) ความพึงพอใจในกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาการตลาดดา้นประเภทและรูปแบบ
การน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอาย ุและ3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึง
พอใจในกลยทุธ์การผลิตเน้ือหากบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอาย ุโดยเก็บขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้เคเอฟซีไทย, แมคโดนลัด์ไทย และพิซซ่า คอมปะนี 1112 และใชว้ิธีวิจยัเชิง
ส ารวจผา่นการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ปลายปิด และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อย
ละ การแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม
โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันในการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยส าคญัท่ี 
0.01 ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ 1)กลยทุธ์การผลิตเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดใน
ดา้นประเภทเน้ือหามีทั้งหมด10ประเภท ไดแ้ก่ประเภทBrand & Product มีการปรากฎจ านวนมากท่ีสุด รองมา
ประเภทSale Promotion & Discount ประเภทBrand & Product Reviews ประเภทOnline Activity & Quiz & 
Game  ประเภทLifestyle Tie-in ประเภทSupport On-Ground Activity ประเภทReal-Time Contents ประเภท
Coupon & Other Sampling Products ประเภทOther Channels และประเภทFacebook Activity Announcement มี
การปรากฎจ านวนน้อยท่ีสุดตามล าดับ อีกทั้ งในด้านรูปแบบการน าเสนอเน้ือหา 14 รูปแบบ ได้แก่ภาพอี-
โปสเตอร์(E-Poster) มีการปรากฎจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือภาพตกแต่ง(Edited photo) วิดีโอแบบส าเร็จรูป
บนเฟซบุ๊ก(Facebook video) ภาพถ่ายจากลูกคา้จริง(Customer Photo) ภาพเคล่ือนไหวสกุลไฟล์GIF(Graphics 
interchange format) วิดีโอจากเฟสบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง(Facebook fan page partner) ภาพแคปเจอร์
(Capture photo) ภาพอินโฟกราฟิก (Information graphic) อลับมัภาพ(Photo album) เซตภาพ(Photo set) ภาพแบบ
หมุน(Photo carousel) ภาพถ่ายเด่ียว (Photo) ภาพการ์ตูน(Cartoon) และวิดีโอคอลลาจ(VDO collage) มีการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1396 

ปรากฎจ านวนน้อยท่ีสุดตามล าดบั 2)ผูบ้ริโภคในกลุ่มช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีระดับความพึงพอใจต่อประเภท
เน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีแตกต่างกนั 3)ผูบ้ริโภคในกลุ่มช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมี
ระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดท่ีแตกต่าง
กนั 4) ความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาทั้งในดา้นประเภท และรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอาย ุ
 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การผลิตเน้ือหา เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประเภทเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอเน้ือหา 
 

ABSTRACT 
This qualitative research is aimed to study: 1)Content marketing strategy of fast food brand through 

Facebook page.  2)Branding awareness and customer satisfaction of 4 generations among to respond various 
content categories and approaches in fast food brand Facebook page.  3) Relationship between consumer 
satisfaction and purchase intentions of 4 generations.  Based on study data, researcher attempt to collect and 
analyze real content through Facebook page of KFC Thai, Mc Thai and Pizza Company 1112.  Moreover, 
including observational data by online close-end survey, the conclusion is analyzed with descriptive statistics, 
e. g.  sample average, frequency distribution table and so on, as well as, inferential statistics to find the 
relationship between input and output by Pearson correlation principal for value estimation and hypothesis test 
at the level of significant of ∝ =  0.01.  The conclusion is the inferences are categories and approaches have 
found as follows: 1)There are variety of content strategyes on fan page of fast food branding in the aspect of 
both content categories and approaches. Regarding categories, there are 10 kinds existing broadly descending 
from highest to lowest respectively: Brand & Product, Sale Promotion & Discount, Brand & Product Reviews, 
Online Activity & Quiz & Game, Lifestyle Tie-in, Support On-Ground Activity, Real-Time Contents, Coupon 
& Other Sampling Products, Other Channels and Facebook Activity Announcement. Moreover, for approaches, 
there are totally 14 kinds widely found from the most frequently to the least as follows : E-Poster, Edited photo, 
Facebook video, Customer Photo, GIF ( Graphics interchange format) , Facebook fan page partner, Capture 
photo, Information graphic, Photo album, Photo set, Photo carousel, Photo, Cartoon)  and VDO collage 
2)Different generations express particularly own satisfaction in the aspect of content categories shown in fast 
food brand Facebook.  3)Different generations express particularly own satisfaction in the aspect of content 
approaches shown in fast food brand Facebook. 4)Consumer satisfaction for both content marketing categories 
and approaches have positive correlation with purchase intention of 4 generations among. 
 
KEYWORD: Content marketing strategy, Facebook page, Content category, Content approaches 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
เน่ืองจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตท่ีสูงข้ึนในทุกปีนั้น ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในยุค

ปัจจุบันแปรเปล่ียนไปคือ มีอิสระ สามารถเสพข้อมูลข่าวสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยจากขอ้มูลสถิติของ Digital 
Advertising Association(Thailand) หรือDAAT(2559)ในไตรมาสท่ี1 ปี2559 พบว่าปัจจุบันประชากรไทยมี
จ านวนทั้ งส้ิน 68.1ลา้นคน มีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตจ านวน 38ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ56 ของจ านวนประชากร
ทั้ งหมดและมีผูใ้ช้โซเชียลเน็ตเวิร์คมากถึง 41ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ60 โดยช่องทางเฟซบุ๊ก(Facebook) เป็น
โซเชียลเน็ตเวร์ิคท่ีมีผูใ้ชง้านมากท่ีสุดในไทย คิดเป็นร้อยละ92.1 ดว้ยเหตุน้ีท าให้เหล่านกัการตลาดของตราสินคา้
เร่ิมหันมาสนใจและใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจ(Facebook fan page) ในการส่ือสารและเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งแพร่หลาย 
ผา่นการท ากลยทุธ์การผลิตเน้ือหาทั้งดา้นประเภทเน้ือหาการตลาดและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาต่างๆท่ีน่าสนใจ 
เพื่อสร้างการรับรู้และแรงกระตุน้แก่ผูบ้ริโภค อนัจะน ามาซ่ึงความตั้งใจซ้ือและตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด ซ่ึงหน่ึง
ในตลาดธุรกิจของประเทศไทยท่ีมีการใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคือ ตลาดร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด 
(Fast food) เน่ืองจากในแง่การตลาดนั้น ทางMarketeer.co.th (2558) เผยว่ามีการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปีไม่ต ่ากว่า
10% และในปี2558 ท่ีผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 34,000ลา้นบาท แบ่งเป็นไก่ทอด 17,000ลา้นบาท พิซซ่า 
10,000ลา้นบาท และแฮมเบอร์เกอร์ 7,000ลา้นบาท นอกจากน้ีในแง่ของการส่ือสาร เน่ืองจากเป็นตลาดธุรกิจท่ีมี
ความส าคญัยิ่ง และสามารถตอบโจทยไ์ดดี้กบัผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวติเร่งรีบ ชอบความง่าย 
รักความสะดวกสบาย อีกทั้งดว้ยความเป็นธุรกิจอาหารท่ีมีสินคา้หลากหลายและมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็น
ผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มช่วงอายุ อนัมีคุณลกัษณะ ทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ทั้งเจเนอเรชัน่บี เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชัน่ซี ดว้ยเหตุน้ีท าให้งานวิจยัเร่ืองน้ีมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษาอย่างยิ่ง และ
สามารถเป็นประโยชน์หรือน าไปเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพื่อศึกษากลยทุธ์การผลิตเน้ือหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด  
2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจในกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาทั้งประเภทและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอาย ุ 
3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาทั้งประเภท และรูปแบบการ

น าเสนอเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอาย ุ
 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 
1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดผา่นส่ือเฟซบุ๊ก 2) แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดเชิงเน้ือหา (Content 

Marketing) 3) แนวคิดเก่ียวกบัประเภท และรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลุ่มประชากร (Generation 
Groups) 6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี น ามาสร้างกรอบแนวคิดวจิยัไดด้งัน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคในกลุ่มช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหาบน 

เฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคในกลุ่มช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอ

เน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาในดา้นประเภทและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหา

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอาย ุ
 

5. วธีิการด าเนินวจัิย 
  5.1 ประชากรและตัวอย่าง 1) ประชากร คือ ผูบ้ริโภคคนไทยเพศชายและหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 12-71 ปี 
อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีบญัชีการใชง้านเฟซบุ๊กส่วนตวั และ 2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ  ผูว้ิจยั
ใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยพิจารณาจากการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กส่วนตวัอยา่ง
นอ้ย 5 วนัต่อสัปดาห์ ตอ้งเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้อยา่งนอ้ย 2 เพจจากกรณีศึกษาทั้งหมด และ
ตอ้งเลือกซ้ือตราสินคา้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดทั้ง 3 เป็นประจ าโดยเฉล่ียอยา่งน้อย 4คร้ังต่อเดือน โดยผูว้ิจยัสุ่มมา
ทั้งหมด 200 คนจากประชากรทั้งหมด แบ่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอาย ุไดแ้ก่ กลุ่มGeneration 
B ช่วงอาย ุ53-71 ปี กลุ่มGeneration X ช่วงอาย ุ37-52 ปี กลุ่มGeneration Y ช่วงอาย ุ17-36 ปี และกลุ่มGeneration 
Z ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 16ปี จ านวนกลุ่มละ 50 คนเท่ากนั  
 5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 1) ตวัแปรตน้คือ กลยุทธ์การผลิตเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหาร
ฟาสตฟ์ู้ ดในดา้นประเภทเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหา และตวัแปรตามคือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ความพงึพอใจของผู้บริโภค 
ในแต่ละ 4 กลุ่มช่วงอายุ 

ประเภทเนือ้หา 
- Brand & Product   - Online Activity & Quiz & Game 
- Facebook Activity Announcement - Sale Promotion & Discount 
- Coupon & Other Sampling Products - Support On-Ground Activity  
- Lifestyle Tie-in   - Other Channels 
- Reviews    - Real-Time Content 

รูปแบบการน าเสนอเนือ้หา 
- ภาพถ่ายเดียว (Photo)   - ภาพอี-โปสเตอร์ (E-Poster) 
- ภาพตกแต่ง (Edited Photo)  - ภาพแคปเจอร์ (Capture Photo) 
- ภาพถ่ายจากลูกคา้จริง (Customer Photo) - อลับมัภาพ (Photo Album)  
- ภาพการ์ตูน (Cartoon)   - ภาพอินโฟกราฟิก (Info Graphic) 
- เซตภาพ (Photo Set)   - ภาพแบบหมุน (Photo Carousel) 
- ภาพสกุลไฟล ์GIF (Graphics Interchange Format) 
- วิดีโอแบบส าเร็จรูปบนเฟซบุ๊ก (Facebook video) 
- วิดีโอคอลลาจ (VDO Collage)  - ภาพและวิดีโอผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆ  

ความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค 
ในแต่ละ 4 กลุ่มช่วงอายุ 
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ในแต่ละ 4กลุ่มช่วงอาย ุ2) ตวัแปรตน้คือ ความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้
ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดดา้นประเภทเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอและตวัแปรตามคือ ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ในแต่ละ 4กลุ่มช่วงอาย ุ
 5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถามออนไลน์ปลายปิด โดยให้ผูต้อบเป็นผูก้รอก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงไดมี้การจดัโครงสร้างของค าถามไวท้ั้งหมด 4 ส่วนไดแ้ก่ 1)ส่วนของค าถามเก่ียวกบั
ลกัษณะทางประชากร (Demographics) ได้แก่เพศ กลุ่มช่วงอายุ รายได้ ระดบัการศึกษาและอาชีพ 2)ส่วนของ
ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ 3)ส่วนของค าถามเก่ียวกบัความพึง
พอใจต่อรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ 4)ส่วนของค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์การผลิตเน้ือหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้ ง 3 
กรณีศึกษาตั้งแต่ 1มิถุนายน–31สิงหาคม2560 ระยะเวลาทั้งหมด3เดือน และการวิจยัเชิงส ารวจตั้งแต่10กนัยายน–
20กนัยายน 2560  
  5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้น าค าตอบทั้ งหมดจากแบบสอบถามมาประมวลผลผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistics) เช่นค่าร้อยละ ในรูปตาราง
แจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน(inferential statistics)ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรและ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ได้แก่การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามในสมการกรอบ
แนวคิดขอ้ท่ี2 ดว้ยการใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation(r)) ใน
การวเิคราะห์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01  
 

6. สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่1 กลยทุธ์การผลิตเน้ือหาดา้นประเภทเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด 
 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้เคเอฟซีไทย(KFC Thai), แมคโดนัลด์ไทย(Mc Thai) 
และพิซซ่า คอมปะนี 1112(Pizza Company 1112 Lover) มีประเภทเน้ือหามีทั้ งหมด 10ประเภท โดยประเภท 
Brand&Product มีการปรากฎจ านวนมากท่ีสุด 235โพสต ์(ร้อยละ45.11) รองมาคือSale Promotion & Discount 93
โพสต์ (ร้อยละ17.85) Brand&Product Reviews และOnline Activity&Quiz&Game มีจ านวนเท่ากัน 47โพสต ์
(ร้อยละ9.02) Lifestyle Tie-in 29โพสต ์(ร้อยละ5.57) Support On-Ground Activity 25โพสต ์(ร้อยละ4.80) Real-
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Time Contents 17โพสต์ (ร้อยละ3.26) Coupon &Other Sampling Products และOther Channels มีจ านวนเท่ากนั
10โพสต ์(ร้อยละ1.92) และFacebook Activity Announcement มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 8 โพสต ์(ร้อยละ1.54)  

 
ตารางที ่2 กลยทุธ์การผลิตเน้ือหาดา้นรูปแบบการน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ เฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้เคเอฟซีไทย, แมคโดนลัดไ์ทยและพิซซ่า คอมปะนี 1112
มีรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาทั้งหมด 14รูปแบบ โดยรูปแบบการน าเสนอภาพอี-โปสเตอร์(E-Poster) มีการปรากฎ
จ านวนมากท่ีสุด 202โพสต ์(ร้อยละ38.77) รองลงมาคือภาพตกแต่ง(Edited photo) 81โพสต ์(ร้อยละ15.55) วิดีโอ
แบบส าเร็จรูปบนเฟซบุ๊ก(Facebook video) 55โพสต์ (ร้อยละ10.56) ภาพถ่ายจากลูกคา้จริง(Customer Photo) 39
โพสต ์(ร้อยละ7.49) ภาพเคล่ือนไหวสกุลไฟลG์IF(Graphics interchange format) 35โพสต ์(ร้อยละ6.72) ภาพและ
วิดีโอจากเฟสบุ๊กแฟนเพจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง(Facebook fan page partner) 28โพสต์ (ร้อยละ5.37) ภาพแคปเจอร์
(Capture photo) 23โพสต ์(ร้อยละ4.41) ภาพอินโฟกราฟิก(Information graphic) และอลับมัภาพ (Photo album) มี
จ านวนเท่ากันอยู่ท่ี 14โพสต์ (ร้อยละ2.69) เซตภาพ (Photo set) 12โพสต์ (ร้อยละ2.30) ภาพแบบหมุน(Photo 
carousel) 6โพสต ์(ร้อยละ1.15) และรูปแบบการน าเสนอท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือภาพถ่ายเด่ียว(Photo) และภาพ
การ์ตูน (Cartoon) และวดีิโอคอลลาจ(VDO collage) 4โพสต ์(ร้อยละ0.77) 
 

ตารางที ่3 สรุประดบัความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาดา้นประเภทเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่แต่ละกลุ่มช่วงอายมีุระดบัความพึงพอใจต่อประเภทเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตรา
สินคา้ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ Gen B มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย2.78 พึงพอใจกบัประเภท Sale 
Promotion & Discount รองลงมาคือCoupon & Other Sampling Products, Brand & Product, Brand & Product 
Reviews, Other Channels และLifestyle Tie-in ตามล าดบั ต่อมาคือ Gen X มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่ าเฉ ล่ีย 3.03 พึ งพอใจกับประเภท Coupon & Other Sampling Products รองลงมาคือSale Promotion & 
Discount, Brand & Product, Lifestyle Tie-in และ Other Channels ตามล าดบั Gen Yมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย3.20 พึงพอใจกับประเภท Sale Promotion & Discount รองลงมาคือCoupon & Other 
Sampling Products, Brand & Product, Brand & Product Reviews และ Lifestyle Tie-inตามล าดับ และGen Z มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย3.62 พึงพอใจกบัประเภท Lifestyle Tie-In รองลงมาคือ Brand & Product 
Reviews, Other Channels, Sale Promotion and Discount, Online Activity Quiz Game และReal-Time Contents 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4 สรุประดบัความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาดา้นรูปแบบการน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ 

 

 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ แต่ละกลุ่มช่วงอายมีุระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจตราสินคา้แตกต่างกนั กล่าวคือGen B มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.96 พึงพอใจกบั
เซตภาพ(Photo set) รองลงมาคืออลับมัภาพ(Photo album), ภาพอี-โปสเตอร์(E-Poster), ภาพแคปเจอร์(Capture 
photo) และภาพอินโฟกราฟิก(Info graphic)ตามล าดบั ต่อมาคือGen X มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่ าเฉ ล่ีย3.03 พึ งพอใจกับภาพอี -โปสเตอร์(E-Poster) รองลงมาคือ เซตภาพ(Photo set), ภาพสกุลไฟล ์
GIF(Graphics interchange format), อลับมัภาพ(Photo album), ภาพตกแต่ง(Edited photo) และภาพอินโฟกราฟิก
(Info graphic)ตามล าดับ Gen Y มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.19 พึงพอใจกับภาพอินโฟ
กราฟิก(Info graphic) รองลงมาคือภาพอี-โปสเตอร์(E-Poster), ภาพตกแต่ง(Edited photo), เซตภาพ(Photo set) 
และภาพแคปเจอร์ (Capture photo)ตามล าดบั และGen Z มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย3.73 พึงพอใจ
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กับภาพสกุลไฟล์ GIF(Graphics interchange format) รองลงมาคือภาพตกแต่ง(Edited photo), ภาพแคปเจอร์
(Capture photo), อลับมัภาพ(Photo album), ภาพอินโฟกราฟิก(Info graphic) และเซตภาพ(Photo set)ตามล าดบั 

 
ตารางที ่5 สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อกลยทุธ์ดา้นประเภทเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้
ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด กบัความตั้งใจซ้ือ 

  
 

  จากตารางท่ี 5 พบวา่ ความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาดา้นประเภทเน้ือหามีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอาย ุโดยมีค่า Sig. (2-tail) นอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
ตารางที ่6  สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อกลยทุธ์ดา้นรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนฅเฟซบุ๊ก 
  แฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด กบัความตั้งใจซ้ือ 

 
  จากตารางท่ี 6 พบว่า ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเน้ือหาในด้านรูปแบบการน าเสนอเน้ือหามี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอายุ โดยมีค่า Sig. (2-tail) น้อยกวา่นัยส าคญั
ทางสถิติ 0.01  
 

7. อภิปรายผล  
จากผลการวิจยัดา้นประเภทเน้ือหา ส าหรับประเภทของการให้ขอ้มูลข่าวสารและการสร้างส่วนร่วม

เทียบเคียงกับแนวคิด Ducan(2005) เก่ียกวบัประเภทเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด คือประเภทการให้ขอ้มูล
ข่ า ว ส า ร  ไ ด้ แ ก่  Brand&Product, Other Channels, Support On-Ground Activityแ ล ะ Facebook Activity 
Announcement มี ความใกล้เคี ยงกับ เค ร่ืองมือ ส่ือมวลชน (Mass media contact) ในแ ง่การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ คือการให้ขอ้มูลเก่ียวกับตราสินคา้และสินคา้เพ่ือช่วยประกอบการตดัสินใจซ้ือและส่วน Sale 
Promotion&Discount และCoupon&Other Sampling Products มีความใกล้เคียงกับเคร่ืองมือตามสถานการณ์
(Situational contact) ในแง่การส่งเสริมการขายเพื่อช่วยจูงใจความสนใจของผูบ้ริโภคโดยการเพ่ิมคุณค่า(Added 
value)ให้กับตราสินค้า และกระตุ ้นการตัดสินใจซ้ือ อีกทั้ งยงัมีประเภทท่ีเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้บริโภค Online Activity&Quiz&Game ท่ีใกล้เคียงกับเคร่ืองมือท่ีสร้างประสบการณ์
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(Experiential contact) ในแง่การตลาดเชิงกิจกรรม(Event marketing) และส าหรับประเภทการสร้างภาพลกัษณ์
และความน่าเช่ือถือของตราสินค้า ได้แก่Real Time Content, Lifestyle Tie-in Content และBrand&Product 
Review นอกจากน้ีจากผลวิจยัดา้นรูปแบบการน าเสนอเน้ือหานั้น สามารถเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของณัฐพชัญ ์
วงษ์เหรียญทอง (2557) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการน าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจหลักๆประกอบไปด้วยข้อความ 
ตวัอกัษร(Text) รูปภาพ(Photo) วดีิโอ(Video) การเช่ือมโยงไปยงัแหล่งอ่ืน(Link) และดชันีถอ้ยค า(Hashtag) ซ่ึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งพฤติกรรมการเสพเน้ือหาของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในปัจจุบัน ท่ีมกัอยู่ในหน้าแหล่งรวมข่าว(News 
feed) ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งออกแบบรูปแบบน าเสนอให้เหมาะสม สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผูบ้ริโภคให้ไดดี้
ท่ีสุด อีกทั้งผูว้ิจยัยงัพบวา่ การน าเสนอดว้ยรูปภาพ(Photo) มีการปรากฎจ านวนมากท่ีสุดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตรา
สินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด คิดเป็นร้อยละ83.31 รองลงมาคือวดีิโอ (Video) คิดเป็นร้อยละ11.33 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Wishpond(2013) ท่ีคน้พบว่า การโพสต์รูปภาพบนเฟซบุ๊ก เป็นวิธีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค
ไดม้ากท่ีสุดถึงร้อยละ37 รองลงมาคือวดีิโอ ร้อยละ31 ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรูปแบบยอ่ยของการน าเสนอดว้ยรูปภาพ 
ปรากฎว่า ภาพอี-โปสเตอร์(E-Poster) มีการปรากฎมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของธวชัชยั สุวรรณสาร
(2556) ท่ีกล่าววา่ การสร้างการตลาดเชิงเน้ือหาใหดี้ตอ้งเช่ือมโยงจุดเด่นสินคา้ให้เหมาะสมและใชง้ภาษาท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย อยา่งภาพอี-โปสเตอร์ ท่ีมีการเช่ือมโยงจุดเด่นของสินคา้ ทั้งขอ้มูลรายละเอียด สีประจ าของตรา
สินคา้และขอ้ความภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ผา่นการจดัวางองคป์ระกอบภายใตก้รอบเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย
ถูกตอ้งชดัเจน และสามารถเผยแพร่ไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมาะสม เพ่ือจะไดไ้ปปรากฏอยูใ่นหนา้รวมข่าว(New feed) 
และเม่ือผูบ้ริโภคมีความสนใจ พึงพอใจ ก็จะเลือกกดติดตามตราสินคา้นั้น อนัเป็นเหมือนการยนิยอมเพื่อรับขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆของตราสินคา้ และท าให้ตราสินคา้ไดท้ าการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอีกดว้ย (วิลาส ฉ ่าเลิสวิวฒัน์ และ 
คณะ 2554) 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ ความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาในดา้นประเภทและรูปแบบการ
น าเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ในทุกกลุ่มช่วงอายุ แสดงว่าหากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะท าให้เกิดความตั้งใจซ้ือตราสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของBerkman et al.(1997) ท่ีพบวา่ความตั้งใจซ้ือมีองคป์ระกอบส าคญัคือทศันคติ และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของThumbsup (2556) ท่ีพบวา่การท าการตลาดเชิงเน้ือหา สามารถสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ
ได ้แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้นเม่ือมองถึงระดบัความพึงพอใจและระดบัความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละ
กลุ่มช่วงอาย ุกลบัพบวา่มีระดบัท่ีแตกต่างกนั อนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศนัสนีย ์ สุวภิญโญภาส (2549) ท่ีกล่าว
ว่าบุคคลในแต่ละช่วงอายุนั้ น จะมีการตอบสนองต่อสินคา้และนวตักรรมใหม่ๆแตกต่างกัน เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ี และเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มท่ีอยู ่ซ่ึงลว้นมีผลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของแต่ละ
ช่วงอายทุั้งส้ิน กล่าวคือกลุ่ม Gen B มีระดบัความสมัพนัธ์ประเภทเน้ือหาและความตั้งใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
และในแง่รูปแบบการน าเสนอเน้ือหามีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือในระดบัสูง กลุ่ม Gen X ท่ีมีความสมัพนัธ์
ของประเภทและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาต่อความตั้ งใจซ้ืออยู่ในระดับสูงมาก ต่อมาคือ กลุ่มGen Y มี
ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในด้านประเภทเน้ือหาต่อความตั้งใจซ้ืออยู่ในระดับปานกลาง และในด้าน
รูปแบบการน าเสนอยงัมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือในระดบัสูง และสุดทา้ยกลุ่มGen Z ท่ีมีความสมัพนัธ์ของ
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ความพึงพอใจในดา้นประเภทเน้ือหาต่อความตั้งใจซ้ืออยู่ในระดบัสูงและในดา้นรูปแบบการน าเสนอต่อความ
ตั้งใจซ้ืออยูใ่นระดบัสูงมาก  

จากผลการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจตราสินคา้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มช่วงอายนุั้น เทียบเคียงกบัแนวคิด 
“The Funnel Metaphor” ของ Edelman(2010, p.63-69) ท่ีพบไดว้า่ บนช่องทางเฟซบุ๊กนั้นมีตราสินคา้ร้านอาหาร
ฟาสตฟ์ู้ ดมากมายท่ีพยายามสร้างกลยทุธ์และผลิตเน้ือหาออกมา ซ่ึงผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มช่วงอาย ุยอ่มตอ้งศึกษา
เน้ือหาของตราสินคา้ตวัเลือกทั้งหมด และคดัเลือกเฉพาะตราสินคา้ท่ีตนพึงพอใจ และเขา้กบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวติมากท่ีสุด โดยเน้ือหาท่ีจะน่าสนใจจ าเป็นตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย และช่วยแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคไดดี้(ธวชัชยั 
สุวรรณสาร, 2556) อีกทั้ งผู ้บ ริโภคในปัจจุบันยังมีการหาแห ล่งข้อมูลจากคนรอบข้าง ส่ือมวลชนและ
ประสบการณ์ต่างๆของผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ(P.Kotler and K.L.Keller, 2012) 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตราสินคา้เพียงอนัเดียว อนัจะน าไปสู่ความตั้งใจ และการตดัสินใจซ้ือ (Buy) ตราสินคา้
นั้นๆ 

 

8. ข้อเสนอแนะ  
(1) ดา้นประเภทเน้ือหา หากองคก์รมีการออกสินคา้ใหม่ หรือสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้โดยเนน้เขา้ถึงกลุ่มช่วง

อายุมาก ได้แก่กลุ่มGen B, Gen X และGen Y นักการตลาด นักกลยุทธ์การส่ือสารหรือนักโฆษณา ควรเน้น
ประเภทเน้ือหา Sale Promotion & Discount, Coupon & Other Sampling Products และBrand & Product เพราะ
จะน ามาใชป้ระกอบการเลือกตดัสินใจซ้ือ แลว้ยงัตอบโจทยก์ารประหยดัอดออมและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมี
ความรับผิดชอบตอ้งดูแลคนรอบขา้งไดดี้ ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่ม GenZ ท่ียงัมีผูป้กครองในการดูแลเร่ืองค่าใชจ่้าย จึง
ไม่มีความกงัวลเร่ืองราคา แต่ให้ความส าคญักบัการเขา้ใจตวัตนมากกวา่ รวมถึงการเกิดมาในยคุอินเทอร์เน็ตท าให้
ชอบคน้หา ติดต่อหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้ความจริงและน่าเช่ือถือท่ีสุด เพื่อลดการตดัสินใจท่ีผิดพลาด 
ฉะนั้นควรเนน้ประเภทท่ีเขา้ใจรูปแบบพฤติกรรม ทศันคติและเนน้อยูบ่นความจริงอยา่ง Lifestyle Tie-in ท่ีเสนอ
รูปแบบการด าเนินชีวิตมากกว่าการให้ขอ้มูลสินคา้แบบตรงๆ หรือBrand & Product Reviews ท่ีเนน้ส่ือสารผ่าน
ผูบ้ริโภคจริง ท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือท่ีดี  

(2) ดา้นรูปแบบการน าเสนอเน้ือหา แน่นอนวา่ทุกกลุ่มช่วงอายพึุงพอใจต่อรูปแบบการน าเสนอดว้ยภาพ
มากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาในรูปแบบยอ่ยจะพบวา่ Gen B นกัการตลาดควรน าเสนอผา่นรูปแบบท่ีดั้งเดิม เขา้ใจง่าย 
และไดมุ้มมอท่ีหลากหลายครบถว้นอยา่ง Photo set และPhoto album ส าหรับGen X และGen Y นกัการตลาดตอ้ง
เร่ิมแฝงความคิดสร้างสรรค์และความทันสมัยเข้าไปด้วย อย่างรูปแบบภาพ E-Poster และInfo graphic และ
ทา้ยท่ีสุดคือ Gen Z ท่ีเกิดมาในยคุของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ชอบอะไรใหม่ๆ และชอบอะไรท่ีอยูบ่นฐานความจริง 
ฉะนั้นรูปแบบท่ีตอบโจทยก์ลุ่มน้ีไดดี้ ไดแ้ก่ ภาพสกลุไฟล ์GIF(Graphics interchange format) ท่ีเป็นส่ิงใหม่ในยคุ
น้ี และEdited photo ท่ีเนน้น าเสนอภาพจริงมากกวา่การน ามาท าภาพเพ่ือการโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์ 
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การส่ือความหมายของผู้น าการฝึกปฏบิัติ (Workshop) ด้านการแสดง :  
ศึกษาเฉพาะการส่ือความหมายทีใ่ช้ในการวอร์ม อพั  (Warm Up) 

INTERPRETATION OF ACTING WORKSHOP FOR LEADING ACTORS:  
STUDY ONLY THE MEANINGS USED IN WARM UP 

 

บุณฑริกา มั่งคั่ง 
อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: boontarika.ma@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวอร์ม อัพ  Warm up ด้านการแสดง คือกระบวนการท่ีเป็นขั้ นเป็นตอน มีไว้ส าหรับสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการหายใจและการเคล่ือนไหว เพ่ือให้ร่างกายของนกัแสดงอยูใ่นสภาพท่ีเตรียมพร้อมก่อน
ท างานจริงๆ จุดประสงค์ของการวอร์ม อพั Warm up   นั้นเพ่ือท่ีจะเปิดขอ้ต่อต่างๆให้ระบบกลา้มเน้ือ รวมถึง
อวยัวะส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเป็นอิสระในการเคล่ือนไหวมากยิ่งข้ึนรวมถึงการยืดขยาย-หดเกร็ง เฉพาะส่วน
ของกล้ามเน้ือและขอ้ต่อ ท่ีจ าเป็นต้องใช้อย่างรู้สึกตัว ให้ร่างกายมีความพร้อมว่องไว และต่ืนตัว เพ่ือท่ีจะ
เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งท่ีสามารถจะเป็นไปได ้ 

โดยผูน้ า Workshop สามารถส่ือสารกบัผูเ้รียนในขั้นตอนการวอร์ม อพั Warm up ไดด้งัน้ี 1.ไม่ควรใช้
ค  าศพัท์ท่ีเป็นไปในเชิงปฏิเสธ (negative) เช่น ไม่ตอ้งคิด หรือไม่ตอ้งกงัวล  2. การพูดค าว่าสบายๆ เป็นการพูด
เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัผอ่นในส่วนท่ีควรจะผอ่นและเกร็งในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น  3. ผูน้ าควรมีค าพูดท่ีเป็นไปในแนว
ทางการชมเชย สนบัสนุนหรือใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียน  4. ก่อนท่ีผูน้ าจะจดัแบบฝึกหดัวอร์ม อพั warm up   ผูน้ าควร
เขา้ใจจุดประสงคข์องการเรียนการสอนวนัน้ี  เพ่ือท่ีจะทราบไดว้า่จะใชค้  าศพัท์ใดในการส่ือสาร  5. ผูน้ ามีความ
จ าเป็นเป็นอยา่งมากในการท่ีจะตอ้งสังเกตและท าความรู้จกักบัผูเ้รียน  เพ่ือท่ีจะท าให้ผูน้ าสามารถรู้ไดว้า่ ผูเ้รียน
คนน้ีเราควรใชค้  าศพัทแ์ละค าพูดแบบไหน เพ่ือท่ีจะส่ือสารใหเ้ขาสามารถเขา้ใจได ้6. ผูน้ าตอ้งลองแทนตวัเองวา่
เป็นผูเ้รียนในขณะท่ีมีการท ากิจกรรม และลองส ารวจค าพดูค าศพัทท่ี์ตนไดท้ าการส่ือสารออกไป  วา่ท าใหต้นเอง
เขา้ใจไดห้รือไม่ 

 
ค าส าคญั : วอร์ม อพั ดา้นการแสดง, การส่ือความหมาย 
 

ABSTRACT 
Acting warm up is a step-by-step process. That creates a relationship between breathing and movement. 

The body of the actor is in a state of preparedness before work. The purpose of warm up is to open the joints 
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Muscular system the organs of the body are free to move more. And stretching - contraction. Only the muscles 
and joints. The need to consciously. The body must be ready and alert to move as easily as possible. 
Workshop leaders can communicate the warm up process. 

1. Do not use negative terms such as do not think or worry 2. The word casual it is said that the learner 
knows the installment that should be relaxed and tense only necessary. 3. Leaders should have a say in the 
compliment. Support or encourage the learner. 4. Before the leader conducts a warm up exercise, the leader should 
understand the purpose of teaching today to know which vocabulary to communicate. 5. Leadership is very 
necessary in order to observe and get to know the learner. In order to make the leader know that. What kind of 
vocabulary and words should we use? In order to communicate, he can understand. 6. Leaders must try to 
represent themselves as learners while doing activities. Check out the vocabulary you have communicated. Do 
you understand yourself? 
 
KEYWORDS: Warm up, Acing, Interpretation 
 

1.บทน า 
การท างานของผู้เขียนในฐานะทีเ่ป็น ผู้น า 
จากการท่ีผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเป็นผูน้ าการฝึกปฏิบติั (Workshop)  ดา้นการแสดง ขั้นตอนการวอร์ม อพั 

(warm up)   ถือว่ามีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากในการเร่ิมตน้กิจกรรมต่างๆทางดา้นการแสดง    และผูเ้ขียนไดน้ า
ขั้นตอนน้ีมาใชทุ้กคร้ังเม่ือตนเองอยูใ่นฐานะท่ีเป็นผูน้ า   ในคร้ังท่ีผูเ้ขียนน ากิจกรรมน้ีมาเร่ิมใชก้บัผูเ้รียน   ความ
เขา้ใจของตนเองในการน ากิจกรรมน้ี   นัน่ก็คือมีความตอ้งการใหผู้เ้รียนมีร่างกายและจิตใจท่ีพร้อม  เพ่ือท่ีจะเขา้สู่
การเรียนการแสดงในขั้นตอนต่อไป  แต่ค  าว่าพร้อมของผูเ้ขียนนั้นตวัผูเ้ขียนเองก็ยงัไม่มีความเขา้ใจเพียงพอวา่   
ร่างกายและจิตใจตอ้งพร้อมถึงขั้นไหน และประโยชน์ของการวอร์ม อพั (warm up)  นั้นแทจ้ริงคืออะไร  จึงส่งผล
ให้มีปัญหาเกิดข้ึน  เพราะเม่ือผูเ้ขียนใชค้  าศพัทใ์นขั้นตอนน้ีเพ่ือท าการส่ือสารกบัผูเ้รียน  กลบักลายเป็นวา่ผูเ้รียน
ไม่สามารถรับสารท่ีส่งไปไดอ้ยา่งเขา้ใจ     

ใจความส าคญัเกิดข้ึนเม่ือผูเ้ขียนไดน้ าความคุน้ชินท่ีตนเองไดป้ระสบมาระหว่างท่ีเคยมีการเรียนการ
สอนการแสดงในอดีตมายึดเป็นหลกัในการเผยแพร่ต่อเม่ือตนเองเป็นผูน้ า โดยท่ีลืมค านึงไปวา่ส่ิงท่ีตนเองเขา้ใจ 
และเคยชินนั้น  อาจจะไม่สามารถท าความเขา้ใจไดก้บัทุกคน  ซ่ึงศพัท์ท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของการวอร์ม อพั 
(warm up) น้ีมีความละเอียดมาก เพราะมีส่วนส าคญัท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนรู้สึกเปิดใจและพร้อมท่ีจะกา้วต่อไปใน
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีจะตามมา   

หลกัของการวอร์ม อพั (warm up) น้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ควรใหผู้เ้รียนไดย้ดืกลา้มเน้ือในทุกๆส่วนของร่างกาย
รวมถึงให้มีสมาธิอยู่กบัตนเองและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในห้องเรียน โดยแต่ละขั้นตอนของการวอร์ม อพั 
(warm up)   นั้น  ผูเ้ขียนจะตอ้งพูดและน ากิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนท าตาม แต่นอกจากค าพูดเพ่ือน ากิจกรรมแลว้            
ส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ลย คือการพูดเพ่ือท่ีจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกไม่เป็นกงัวลและกลา้ท่ีจะปฏิบติัตามผูน้ า ซ่ึงค าพูด
เหล่าน้ีผูเ้ขียนไดน้ ามาใชส่ื้อสารอยูเ่ป็นประจ าจนเรียกไดว้า่เป็นค าพูดติดปาก โดยลืมนึกไปวา่ส่ิงท่ีตนเองไดพู้ด
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ออกไปนั้นเป็นค าพูดท่ีคลุมเครือ และพูดไปโดยไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ยกตวัอยา่งเช่น แบบฝึกหดั “เทกาน ้ า” ท่ีมี
จุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนเทปัญหารอบๆ ตวัท้ิงออกไปให้หมด โดยให้จินตนาการว่าตนเองเป็นกาน ้ า  ซ่ึงการ
เร่ิมตน้ดว้ยแบบฝึกหัดน้ี ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนจะสามารถเขา้ใจไดย้าก  เพราะนอกจากการวติก
กงัวลวา่ตนเองตอ้งพบเจออะไรในห้องเรียนบา้งนั้น ยงัมีการใส่โจทยว์า่ใหจิ้นตนาการวา่ตนเองเป็นกาน ้ าเพ่ิมเขา้
ไปดว้ย  นบัไดว้า่สามารถสร้างความสับสนให้ผูเ้รียนไดไ้ม่มากก็น้อย  ดว้ยเหตุน้ีเองการใชค้  าพูดในการส่ือสาร
ของผูน้ าในช่วงเวลาน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญั  โดยเม่ือผูเ้ขียนเห็นอากปักิริยาสับสนของผูเ้รียน  จึงจ าเป็นตอ้งใส่ค าพดูท่ี
เป็นการปลอบประโลม สนบัสนุน เพื่อใหเ้ขากลา้ท่ีจะท า ซ่ึงค าพดูท่ีใชเ้ป็นประจ าส าหรับตวัผูเ้ขียนนั้น คือ ไม่ต้อง
คิด  สบายๆ และเน่ืองจากค าพดูเหล่าน้ีเป็นค าท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า  ตวัผูเ้ขียนเองจึงไม่ไดส้นใจหรือลองกลบัมายอ้น
ดูวา่เราไดส่ื้อสารผิดพลาดไปหรือไม่  แต่หลงัจากนั้นเม่ือผูเ้ขียนมีโอกาสไดม้ายอ้นดูจริงๆ มนัไม่มีความเป็นไปได้
เลยวา่จะให้ผูเ้รียนไม่ตอ้งคิดอะไร  เพราะก่อนหนา้น้ีตวัผูเ้ขียนยงับอกผูเ้รียนอยูเ่ลยวา่ให้พวกเขาคิดวา่ตนเองเป็น
กาน ้ า กลายเป็นวา่แทนท่ีตวัผูน้ าจะสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียนแต่กลบัเพ่ิมความสบัสนเขา้ไปมากกวา่  และดว้ย
เหตุน้ีเองท่ีท าใหผู้เ้ขียนหนัมาใหค้วามสนใจในค าศพัทท่ี์ตนเองเคยไดส่ื้อสารออกไปวา่  อนัท่ีจริงแลว้ส่ิงท่ีเราพดู
ออกไปนั้นเราไดเ้ขา้ใจถูกและมนัสามารถส่ือสารไดจ้ริงๆ หรือไม่  เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ผูเ้ขียนจึงไดห้ันมาให้
ไตร่ตรองถึงศพัทท่ี์ตนไดเ้คยส่ือสารออกไป  ซ่ึงมีอยูห่ลายค าท่ีผูเ้ขียนไม่ไดเ้ขา้ใจอยา่งจริงจงั  เช่น 

1. ค าวา่สบายๆหรือผอ่นคลาย   ผูเ้ขียนเขา้ใจแต่เพียงวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนไม่รู้สึกกงัวล คือมวัแต่เป็นห่วง
กลวัผูเ้รียนจะเครียด จนลืมค านึงไปวา่ถา้ผูเ้รียนอยูใ่นภาวะท่ีสบายจริงๆ  ผูเ้รียนก็จะห่อเห่ียวไม่มีพลงั 

2. ค าวา่ไม่ตอ้งเกร็ง  ค  าๆน้ีก็มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัค าวา่สบายๆ  คือผูเ้ขียนคิดแต่เพียงวา่ตอ้งการท่ีจะ
ใหผู้เ้รียนปลดปล่อยกลา้มเน้ือ  โดยท่ีไม่ไดนึ้กวา่ความจริงค าวา่ไม่ตอ้งเกร็งตอ้งการบอกอะไรกนัแน่ 

3. ค าวา่วอร์ม อพั (warm up)  ซ่ึงค าๆน้ีถือวา่เป็นค าท่ีใชพ้ดูอยูเ่ป็นประจ าก่อนเร่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ และดงัท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้นั้น วา่ความเขา้ใจของค าๆน้ีของผูเ้ขียน คือ ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีร่างกายและจิตใจท่ี
พร้อม  เพ่ือท่ีจะเขา้สู่การเรียนการแสดงในขั้นตอนต่อไป โดยท่ีไม่ไดมี้ความเขา้ใจอยา่ลึกซ้ึงวา่ ค  าวา่พร้อมนั้นคือ
ตอ้งพร้อมถึงขนาดไหน เป็นตน้ 
 

2. วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการส่ือความหมายของขั้นตอนการวอร์ม อพั (warm up)   ส าหรับการฝึกปฏิบติั (Workshop) 

ทางการแสดงไดอ้ยา่งเขา้ใจ และน าไปใชท้ างานไดจ้ริง 
 

3. วธีิการด าเนินงาน 
ผูเ้ขียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติมโดยการสมัภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะการแสดง  2 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. ผ.ศ. พนัพสัสา ธูปเทียน อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
2. คุณนิกร แซ่ตั้ง  ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง และผูก่้อตั้งคณะละคร 8x8 
และศึกษาเพ่ิมเติมจากหนงัสือดา้นการแสดงจ านวนทั้งหมด 6 เล่ม  ดงัน้ี 
1. หนงัสือปริทศัน์ศิลปการละคร  
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2. หนงัสือ The  actor  and  The Alexander  technique  
3. หนงัสือ Basic  acting  the  modular acting  process  
4. หนงัสือ Acting Games Improvisations and Exercise  
5. หนงัสือ Acting : Onstage and Off   
6. หนงัสือ Acting A Drama Studio Source Book 

 
จากข้อมูลทีไ่ด้ศึกษาเพิม่เตมิจากผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะการแสดง 2 ท่านนั้น จงึพอแยกแยะออกมาได้   ดงัต่อไปนี ้
ความหมายของการ Warm up exercise 

ผ.ศ. พนัพสัสา  ธูปเทยีน  - warm up   คือ การท าใหร่้างกายอุ่น ใหมี้พลงั กระฉบักระเฉง ใหร่้างกายและ
จิตใจวา่ง เป็นกลาง พร้อมท่ีจะเปิดรับ และมีการตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระทบ  

คุณนิกร แซ่ตั้ง  - warm up   คือ การเตรียมพร้อมร่างกาย สมาธิ เรียนรู้ตวัเองเพื่อคน้หาความเป็นกลางให้
เจอ   ก่อนน าไปสู่การฝึกฝนเคร่ืองมือของนกัแสดง (ร่างกาย)   เพ่ือพร้อมท่ีจะไปต่อ 
จุดเร่ิมต้นของการท า Warm up exercise 

ผ.ศ. พันพัสสา  ธูปเทียน  - จุดเร่ิมตน้ของการท า Warm up exercise คือการเลือกแบบฝึกหัดมาใช ้โดย
จุดประสงค์ของแต่ละแบบฝึกหัดนั้ นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เราต้องรู้ความต้องการของตัวเราเองก่อนว่าท า
แบบฝึกหัดนั้นเพ่ืออะไร หรือแม้กระทั่งขณะท่ีท าการ warm up   ไปแล้วเราเกิดไม่แน่ใจในส่ิงท่ีท าอยู่ ก็ให้
ยอ้นกลบัมาถามค าถามเดิมวา่เราตอ้งการอะไรจากการท าแบบฝึกหดันั้น 

คุณนิกร แซ่ตั้ง  -จุดเร่ิมตน้ของการท า Warm up exercise จะวางโครงสร้างหรือหวัขอ้ไวก่้อน มี 
จุดมุ่งหมายในการท า เลือกกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง จากนั้นเม่ือมาถึงหอ้งก็ท าตามท่ีวางไวโ้ดยอาจปรับเปล่ียนไปให้
เหมาะกบัลกัษณะของเด็กดว้ย ใหเ้พ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 
แนวทางในการท า Warm up exercise 
 ผ.ศ. พันพัสสา  ธูปเทียน  - กล่าวถึงการวอร์ม อัพ (warm up) ว่าไม่มีส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุด   ข้ึนอยู่กับ
แนวทางของบุคคล   แต่ส าหรับตนเองนั้น   โดยส่วนใหญ่ส่ิงท่ีสอนออกไปเป็นส่ิงท่ีตนเองรู้สึกวา่เคยใชไ้ดผ้ลกบั
ตนเองมาก่อน   คือเคยมีประสบการณ์กบัส่ิงนั้นมาแลว้ แลว้ประสบความส าเร็จ  

คุณนิกร แซ่ตั้ง  -แนวทางการวอร์ม อพั (warm up) ของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั ส าหรับของ
ตนเองนั้นคือน ามาจากประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา แลว้น ามาปรับใชเ้ม่ือเจอเด็กในชั้นเรียน 
ความหมายของค าว่า Relax  
 ผ.ศ. พันพัสสา  ธูปเทียน  -  ค  าวา่ Relax แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1. Relax อยา่งสมบูรณ์แบบ คือ 
การนอนละท้ิงทุกส่ิงอยา่งของร่างกาย ผ่อนคลายทุกส่วน ให้ทุกส่วนไดพ้กัจริงๆ 2. Relax อยา่งไม่สมบูรณ์แบบ 
คือ การใชก้ลา้มเน้ือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น นอกนั้นส่วนท่ีเหลือก็ใหผ้อ่นคลาย 

วธีิการ Relax คือ อาจารยจ์ะบอกใหผู้เ้รียนลองเกร็งกลา้มเน้ือจุดใดจุดหน่ึง เช่น แขน ใหถึ้งท่ีสุดเม่ือ 
รู้สึกวา่กลา้มเน้ือตึงสุดๆแลว้ใหป้ล่อยเลย ผลท่ีตามมาก็คือเด็กจะเห็นความแตกต่างระหวา่งเม่ือเกร็งและปล่อย ซ่ึง
การใหเ้กร็ง และปล่อยไปเร่ือยๆนั้น ก็เพ่ือใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์และจ าความรู้สึกนั้นไว ้วา่ร่างกายเม่ือเกร็งนั้น
รู้สึกยงัไง เวลาท่ีปล่อยหรือคลายนั้นรู้สึกอย่างไร ให้ลองสังเกตร่างกายของตนเอง   และถา้จะให้ไดผ้ลยิ่งข้ึน 
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ผูเ้รียนควร  Relax แยกส่วนใหไ้ด ้   คือใหมี้สมาธิเฉพาะส่วนท่ีเราจ าเป็นตอ้งใช ้  จากนั้นก็ลองสงัเกตดูวา่ส่วนอ่ืน
ท่ีเราไม่ไดใ้ชเ้รายงัมนัเกร็งมนัอยูห่รือไม่ 

คุณนิกร แซ่ตั้ง  -  การวอร์ม อพั (warm up) ของคุณนิกรนั้นจะไม่เนน้ ให้มีการ Relax   เพราะลกัษณะ
การฝึกสอนนั้น  เนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัใชร่้างกาย  และมีการต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา  ฉะนั้นคุณนิกร จึงมีความเห็นวา่ ถา้
การเรียนการสอนอยูใ่นช่วง warm up   จะไม่มีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ Relax  แต่กิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ได้
มีการเรียนการสอนไปซักระยะหน่ึง แลว้สังเกตเห็นได้ว่า ผูเ้รียนรู้สึกเกร็งและตึงเครียดมาก  ถึงจะมีการน า
กิจกรรม Relax เขา้มาเสริม  โดยวิธีการ Relax คือ ให้ผูเ้รียนนัง่ต่อกนั และนวดร่างกายตามส่วนต่างไล่ไปเร่ือยๆ   
เพื่อท าใหผู้เ้รียนคลายจากอาการตึงเครียดและเกร็ง 
ความหมายของค าว่า  tension 

ผ.ศ. พันพัสสา  ธูปเทียน  - ค าๆน้ี มีความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า relax    ค  าว่า   tension   นั้ น
ความหมายก็คือการเกร็งเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้  เช่น   การให้ผูเ้รียนจินตนาการว่าอยูท่ี่ตน้แอปเป้ิลและให้
เอ้ือมไปหยบิลูกแอปเป้ิลท่ีตน้   แลว้ช่วงระหวา่งท่ีก าลงัเอ้ือมหยบิลูกแอปเป้ิลนั้นใหผู้เ้รียนท าการคา้งไว ้  หลงัจาก
นั้นให้ลองสังเกตดูวา่ส่วนไหนท่ีเราใชแ้ละมนัรู้สึกเกร็งไหม   และส่วนท่ีเราไม่ไดใ้ชเ้ราไดเ้กร็งมนัไปดว้ยหรือ
เปล่า 

คุณนิกร แซ่ตั้ง  -ค าๆน้ีมีไวเ้พ่ือ ใหล้องจบัสงัเกตตวัเอง สงัเกตความแตกต่างของร่างกาย เช่นขณะท่ีเกร็ง
กบัไม่เกร็งต่างกนัยงัไง โดยสอนให้ท าการแยกประสาท ให้รู้ตวัวา่ท าอะไรอยู ่เกร็งตรงส่วนไหน แต่ไม่ไดบ้งัคบั
หรือเร่งรัดวา่ทุกคนจะตอ้งท าไดเ้ลย เพราะวา่กวา่ท่ีแต่ละคนจะสามารถรับรู้ไดน้ั้นตอ้งใชร้ะยะเวลา   
การหายใจ 

ผ.ศ. พนัพสัสา  ธูปเทยีน - การหายใจไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั   แต่ละคนแตกต่างกนั   หายใจไม่เท่ากนั ให้
ยดึตวัเองเป็นหลกั   เม่ือหายใจของตนเองเขา้จนสุดแลว้   นัน่ก็คือสุดแลว้   แต่ก็มีความจริงอยูว่า่ถา้ยิง่หายใจเขา้ได้
ลึกและยาว   ร่างกายก็จะผอ่นคลายมากยิง่ข้ึน 

คุณนิกร แซ่ตั้ง  - การหายใจเป็นส่ิงท่ีส าคญั แต่ไม่ได้หมายถึงใช่คนท่ีหายใจได้ลึกท่ีสุดเท่านั้นท่ีจะ
ชนะเลิศ เพราะส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการหายใจ คือ ลมหายใจท่ีมีความสัมพนัธ์ไปพร้อมกบัการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย 
ท างานกบั  partner ตรงหน้าเพือ่ ฝึกอะไร  

ผ.ศ. พันพัสสา  ธูปเทียน -  ฝึกเพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีคิดมาก มีความกังวลเยอะกล้าท่ีจะมีปฏิกิริยาจริงท่ี
ตอบสนองตามสญัชาตญาณของตน 

คุณนิกร แซ่ตั้ง   - มีการจบัคู่กนัเพ่ือฝึกใหเ้กิดการช่วยเหลือกนั ใหรู้้สึกไวใ้จกนั และเป็นฝึกการสงัเกตท่ี
ไม่ใช่แค่ของตนเอง แต่วา่เป็นการสังเกตกบัคู่ของเราดว้ย เช่น ส่ิงท่ีเราบกพร่องหรือท าไม่ได ้เวลาจบัคู่กนัจะเห็น
ขอ้เปรียบเทียบ ความแตกต่างและท าใหเ้กิดความเขา้ใจ ซ่ึงก็เป็นการช่วยผูเ้รียนใหค้น้พบและเขา้ใจดว้ยตนเอง   
การใช้ค าพูดในการส่ือสารกบัผู้เรียน 
 ผ.ศ. พนัพสัสา  ธูปเทยีน - การใชค้  าพดูในการส่ือสารกบัผูเ้รียนการแสดงมีความส าคญัมาก เพราะวา่เรา
ก าลงัอยู่กับความรู้สึกของเขา ผูเ้รียนการแสดงโดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืน  
ดงันั้น การใชค้  าพดูควรเป็นค าพดูในดา้นบวก มีค าชมเชย ใหก้ าลงัใจ ตอ้งไม่มีค าติหลุดออกมาเลย เพราะวา่มนัจะ
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เป็นส่ิงท่ีท าให้เขารู้สึกมัน่ใจ และเม่ือเขารู้สึกมัน่ใจ เขาก็กลา้ท่ีจะเปิดตวัเอง กลา้ท่ีจะท าส่ิงต่างๆมากยิ่งข้ึน  แต่
ทั้ งน้ีทั้ งนั้นผูน้ าจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาตวัผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ดดว้ย  เพ่ือท่ีจะสามารถไขเขา้ไปให้ไดว้่าเราควรใช้
วธีิการใด หรือ ค าพดูแบบไหนท่ีเหมาะสมกบัเขา  เพราะทุกคนต่างก็มีความกงัวลซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีห้ามกนัไม่ได ้ แต่
เราสามารถช่วยเขาไดจ้ากค าพดู เช่น ลองท าดูก่อน ลองจริงใจกบัส่ิงท่ีท า โดยไม่ตอ้งสร้างข้ึนเองหรือท าเพ่ือเอาใจ
ครู เพราะต่อให้ลองท าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ  แต่อยา่งนอ้ยก็คือ คุณไดจ้ริงใจท่ีสุดในขณะท่ีท าแลว้ และน่ีก็
เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีเราชมเชยและใหก้ าลงัใจ  เพ่ือใหเ้ขารู้สึกดี 

ส่ิงท่ีอาจารยพ์ดูบ่อยเวลาท่ีสงัเกตเห็นผูเ้รียนเกิดอาการกงัวล ไม่กลา้ท่ีจะท า หรือคิดสร้างสรรคอ์ยู ่
ตลอดเวลา  คือ ท าไปเลย ไม่มีถูกไม่มีผิด ลองคน้หา อยา่กลวั สนุกกบัส่ิงท่ีเราก าลงัท า ลอง Surprise ตวัเองดู 

คุณนิกร แซ่ตั้ง  - ค าพูดจะไม่มีตายตวั  แต่จะคอยบอกและท าท่าใหผู้เ้รียนท าตาม  ถา้ใครยงัไม่พร้อมจะ
ท า ก็ไม่บงัคบั และไม่พดูอะไรทั้งส้ิน  คือใหเ้วลาใหเ้ขาสงัเกตเห็นเองและพร้อมท่ีจะท าในท่ีสุด เพียงแต่ช่วงเวลา
การ วอร์ม อพั (warm up) อาจจะตอ้งคอยสังเกตผูเ้รียนวา่ระหวา่งท่ีเขาท ากิจกรรมนั้นเขาดูปลดปล่อยหรือไม่ ถา้
ไม่ก็จะพูดทกัเลยระหวา่งการท า เช่น หายใจอยูรึ่เปล่า เกร็งไหล่อยูไ่หม  เป็นตน้  โดยค าพูดนั้นจะเป็นลกัษณะท่ี
ให้ผูเ้รียนสามารถท าตามไดเ้ลย  ไม่ไดอ้ธิบายรายละเอียดมาก เพราะมีความเห็นวา่ยิ่งอธิบายมากผูเ้รียนก็จะยิง่งง  
การอธิบายอยา่งละเอียดควรเกิดกบัการเรียนการสอนของผูเ้รียนท่ีเรียนในขั้นท่ีสูงกวา่ 

โดยสรุปของทั้ง  2   ท่าน   มีทั้งส่วนท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั   ซ่ึงนัน่อาจจะเป็นเพราะวา่ต่างคนต่างก็
มีประสบการณ์และแนวทางท่ีไม่เหมือนกนั   แต่ ณ ทา้ยท่ีสุดของการท ากิจกรรมน้ี ครูผูส้อนก็มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกนั   นัน่ก็คือ การฝึกผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นภาวะเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะกา้วไปพบเจอ
ส่ิงใหม่ๆท่ีทา้ทายอีกมากมายในหอ้งเรียนการแสดง 
จากหนังสือทีไ่ด้ศึกษาเพิม่เตมิ จงึพอสรุปออกมาได้  ดงัต่อไปนี ้ 

รายละเอียดของแบบฝึกหดัต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในหอ้งเรียนการแสดงนั้นก็มีความส าคญัมากกวา่ท่ีคิด และ
จ าเป็นตอ้งมีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน เพ่ือผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจ และสามารถท าตามค าแนะน าของผูส้อนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แมก้ระทัง่ การยนืนั้น ก็ตอ้งมีขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง เพราะการยนืเปรียบเสมือนเป็นจุดเร่ิมตน้
ส าคญัก่อนท่ีจะเคล่ือนไหว  ดงันั้นตอ้งมีค าแนะน าวิธีการให้ผูเ้รียนไดท้ าตามอยา่งถูกตอ้ง พร้อมกบัให้ผูเ้รียนได้
สงัเกตตวัเองวา่ ประสบการณ์การยนืท่ีถูกตอ้งท่ีพร้อมจะเคล่ือนไหวนั้น แตกต่างจากการยนืปกติในชีวติประจ าวนั
อยา่งไร หลายคนอาจจะสามารถยืนอยา่งพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวไดโ้ดยไม่ตอ้งรับค าแนะน ามากนกั แต่หากไดรั้บ
ความรู้เร่ืองการจดัระเบียบร่างกายแลว้ ก็จะเขา้ใจไดว้า่หลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้งแทจ้ริง มีรายละเอียดมากกวา่นั้น 
 แบบฝึกหัดทางร่างกายต่างๆจะช่วยให้เรารู้สึกไดถึ้งการขยายออกของร่างกาย ผ่านการท าแบบฝึกหดั ท่ี
จะช่วยสร้างความยดืหยุน่ และความสามารถในการเคล่ือนไหว ทั้งน้ี กระบวนการทางดา้นร่างกาย นั้นยงัเก่ียวโยง
กบั การเช่ือมความรู้สึกภายในและการแสดงออกทางภายนอก เพ่ือปลดปล่อยพลงัออกมาและเคล่ือนไหวไดอ้ย่าง
เต็มท่ี และจากการท่ีเราไดข้ยายความเขา้ใจ การหยัง่รู้ความรู้สึกสัมผสัแลว้ ทกัษะในการส่ือสารทางร่างกายนั้น 
ยอ่มแข็งแรงและมีพลงัมากยิ่งข้ึน ดงันั้น เม่ือเราสามารถรู้สึกตวั ขยายการรับรู้ถึง การกระท าของร่างกาย เราก็จะ
สามารถพบกบัการไหลเวียนของพลงังานในร่างกาย การแยกส่วนของร่างกาย การปลดล็อคตวัเอง รวมถึงส่วน
ต่างๆของร่างกายท่ีไม่ยดืหยุน่ดว้ย 
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จากนั้นก็จะไดท้ าความเขา้ใจกบัการปลดปล่อยท่ีหมายถึงการหยดุย ั้งส่ิงสกดักั้นต่างๆ เราตอ้งยอมตาม 
นั่นคือการปล่อย ปล่อยให้มนัค่อยๆเป็นไปทีละเล็กละนอ้ย อยู่ในสถานะท่ีเต็มใจรับ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัประสาท
สัมผสั การเปิดตวัเปิดใจ ยอมตามไปอยา่งไม่ขดัขืน จึงไม่ก่อส่ิงสกดักั้นในร่างกายและการรู้สึกตวั ผูเ้รียนจะขยาย
ความรู้สึกรับรู้ของร่างกาย ผ่านการสังเกตและทดลอง ซ่ึงสามารถเร่ิมกระบวนการน้ีโดย แยกประสาทสัมผสั มี
สมาธิจดจ่อเฉพาะส่วน และคอยสังเกตตวัเองขณะท่ีเคล่ือนไหว เม่ือผูเ้รียนรับรู้รูปแบบต่างๆของตวัเองแลว้ เม่ือ
นั้น ความสนใจ ใส่ใจ การพิจารณาของผูเ้รียนก็จะขยายใหญ่ข้ึน 
 

4. ผลการศึกษา: หลกัและวธีิการส่ือความหมายทีใ่ช้ในการวอร์ม อพั (Warm up) 
ผูเ้ขียนมีความเขา้ใจในเร่ืองการวอร์ม อพั (warm up) ท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน จากตอนแรกท่ีเขา้ใจเพียงรวมๆ

เท่านั้นวา่วอร์ม อพั (warm up) เป็นการเตรียมพร้อมร่างกาย กระตุน้ร่างกายให้ต่ืนตวั พร้อมจะไปเล่น ซอ้ม หรือ
แสดง โดยท่ีสามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ย่างเต็มท่ีและไม่บาดเจ็บ  แต่จากการศึกษาเพ่ิมเติม ท าให้รู้วา่ท่ีจริง
แลว้วอร์ม อพั (warm up) มีความหมายท่ีลึกซ้ึงกวา่แค่การกระตุน้ร่างกาย และไม่ใช่การออกก าลงักาย  เช่น พวก
แอโรบิค ฟิตเนส หรือ กีฬาต่างๆ    แต่การวอร์ม อัพ (warm up) คือกระบวนการ ท่ีเป็นขั้ นตอน ท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการหายใจและการเคล่ือนไหว เพ่ือให้ร่างกายของนกัแสดงอยูใ่นสภาพท่ีเตรียมพร้อมก่อน
ท างานจริงๆ  
 จุดประสงคข์องการวอร์ม อพั (warm up) นั้นเพ่ือท่ีจะเปิดขอ้ต่อต่างๆ   ใหร้ะบบกลา้มเน้ือ รวมถึงอวยัวะ
ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเป็นอิสระในการเคล่ือนไหวมากยิ่งข้ึน รวมถึงการยืดขยาย-หดเกร็ง เฉพาะส่วนของ
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งรู้สึกตวั ให้ร่างกายมีความพร้อม วอ่งไว และต่ืนตวั เพ่ือท่ีจะเคล่ือนไหว
ไดอ้ยา่งท่ีสามารถจะเป็นไปได ้โดยก่อนท ากิจกรรมผูส้อนตอ้งท าใหผู้เ้รียนอยูใ่นสภาวะท่ีรู้สึกปลอดภยั ไวว้างใจ 
เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปลดปล่อยความไวว้างใจนั้นมาสู่ผูน้ า  เพราะวา่ผูเ้รียนไม่มีทางรู้ไดว้า่จะมีอะไรบา้งเกิดข้ึนกบั
ตน ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูน้ าท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้สึกอุ่นใจวา่มีคนดูแลพวกเขาได ้ รู้สึกไวใ้จ 
เพ่ือท่ีเขาจะกลา้ท าส่ิงต่างๆออกมา 

ในการท าแบบฝึกหดัของการวอร์ม อพั (warm up) นั้น ตอ้งใหเ้วลาอยา่งพียงพอ เพื่อท่ีผูเ้รียนจะสามารถ
ส ารวจร่างกายและกลา้มเน้ือไปทีละขั้นอยา่งปลอดภยัและประสบความส าเร็จ เพราะนอกจากตอ้งใชเ้วลาในการ
ท าตามค าแนะน าอยา่งต่อเน่ือง แลว้ยงัตอ้งปล่อยให้ร่างกายไดล้องคน้หา โดยอาศยัการสังเกตตวัเองควบคู่กนัไป
ดว้ยวา่ ร่างกายเราเป็นอยา่งไร มีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไร ขีดจ ากดัของมนัอยูท่ี่ไหน ส่วนไหนรู้สึกเกร็งหรือไม่ 
เรารีแลกซ์ (relax) ไดข้นาดไหน  และการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์จากแบบฝึกหดันั้น จะเกิดข้ึน
ไดก็้ต่อเม่ือไดท้ดลอง ผา่นการกระท า ของผูเ้รียนนัน่เอง  
 ผูเ้ขียนไดเ้รียนรู้วา่เร่ิมแรกนั้น เราควรท าความรู้จกักบัร่างกายของเราก่อน เพ่ือเราจะไดรู้้วา่ส่วนไหนท่ี
เรารู้สึก Relax  และส่วนไหนท่ียงัเกร็งอยู ่ แลว้เราจะคน้พบเลยวา่ ร่างกายของเรามีการเกร็งท่ีเราอาจไม่รู้ตวัหรือ
ไม่ไดส้ังเกตมาก่อน แลว้เร่ิมมองเห็นวา่การเกร็งภายในร่างกายท่ีเราเคยชินน้ี เป็นตวัสกดักั้น ยบัย ั้งการไหลเวียน
อยา่งอิสระของพลงังานไดอ้ยา่งไร ซ่ึงในการฝึก หากเรายงัมีความเครียดของร่างกายอยูก็่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะ
การท าแบบฝึกหัดน้ี ไม่ใช่เพ่ือความสมบูรณ์แบบ (แต่หากตอ้งการ ก็ตอ้งใชก้ารฝึก และเวลา ท่ีจะท าให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึนไป) แต่เป็นเพ่ือผูเ้รียนไดรั้บรู้ประสบการณ์จริงและตรง  และไดเ้ปล่ียนแปลงภายในร่างกาย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น
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นอกจากการเกร็งท่ีส่งผลดา้นลบ แลว้ก็ยงัมีการเกร็งท่ีส่งผลดา้นบวกท่ีมีประโยชน์ในการเพ่ิมน ้ าหนกัให้กบังาน 
สร้างความแขง็แรงและการตอบสนองอนัแขง็แรงท่ีจะน าไปสู่ความคม ความชดัเจนของการแสดง ส่ิงเหล่าน้ีท าให้
ผูเ้ขียนไดต้ระหนกัถึง ดา้นหรือมุมของส่ิงต่างๆใหร้อบยิง่ข้ึนวา่ไม่ไดมี้เพียงดา้น หรือมุมเดียว    
 จากการศึกษาจากหนงัสือเพ่ิมเติม ผูเ้ขียนไดม้องเห็นถึงการเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆและส่วนต่างๆ นัน่คือ 
ไม่ใช่เพียงการเคล่ือนไหวภายนอกเท่านั้ น หากแต่เป็นความสัมพนัธ์ของความรู้สึกภายในเช่ือมโยงสู่การ
แสดงออกภายนอก รวมถึงการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์และท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ไดน้ัน่ก็คือ ลมหายใจ
นอกจากนั้น ความเช่ือมโยง ยงัรวมถึงแบบฝึกหัดท่ีเป็นขั้นตอนและมีความสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น เร่ิมดว้ย การยืน
อยา่งถูกตอ้งท่ีพร้อมจะเคล่ือนไหว แบบฝึกหัดต่อมา มีการนัง่ ท่ีช่วยฝึกการจดัระเบียบร่างกาย แบบฝึกหัดถดัมา 
เร่ิมดว้ยการยนื จากนั้นจึงนัง่ในแบบท่ีอยูใ่นแบบฝึกหดัก่อนหนา้ และเพ่ิมรายละเอียดของขั้นตอนแบบฝึกหัดมาก
ข้ึนเร่ือยๆ  แต่ทั้งน้ีก็ไดมี้การวางแผนของแบบฝึกหัดท่ีดี  คือเร่ิมจากง่ายไปถึงยากและยากข้ึนๆ มีความซบัซ้อน
ยิง่ๆข้ึนไป  ท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งเป็นล าดบั 
   แบบฝึกหดัทางร่างกายลว้นมีความส าคญั  เพราะนอกจากจะเป็นเหมือนแผนท่ีท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้บกบั
ประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน  ผ่านจากการท าแบบฝึกหัดโดยการทดลอง และสังเกตตนเองแลว้ ผูเ้รียนยงั
ถูกกระตุน้ใหส้ ารวจ  ทดลองหลายๆหนทาง และคน้หา วา่ตรงไหนท่ีร่างกายสบาย ไม่ฝืน ขดัเกร็ง หรือตรงไหนท่ี
เป็นการเกร็งของร่างกายท่ีเคยชิน ร่างกายของเราไปไดถึ้งแค่ไหน รวมถึงการรับรู้ตรวจสอบร่างกายอยา่งใกลชิ้ด 
เม่ือมีแผนท่ีแลว้ การมีผูช่้วยคอยแนะน าหนทางท่ีถูกตอ้ง คอยให้ขอ้สังเกต ย่อมจะท าให้ผูเ้รียนพบหนทางมาก
ยิง่ข้ึน  ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็เพ่ือ ขยายขอบเขตการสร้างสรรคข์องผูเ้รียนใหก้วา้งข้ึน นัน่เอง  
              เม่ือไดท้ าความเขา้ใจกบัการท า Warm up exercise   มากยิง่ข้ึนแลว้   ความเขา้ใจน้ีเอง   ท่ีท าใหผู้เ้ขียนรู้สึก
ว่า   ส่ิงท่ีตนเองไดก้ระท ามานั้นไดด้ าเนินมาถูกทาง   เพียงแต่ว่ายงัมีความเขา้ใจอยา่งไม่ลึกซ้ึง และยงัมีการใช้
ค  าศพัทท่ี์ผิดพลาด   โดยค าศพัทท่ี์ผูเ้ขียนเห็นวา่ตนเองควรแกไ้ข   สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. ไม่ควรใชค้  าศพัทท่ี์เป็นไปในเชิงปฏิเสธ (negative) เช่น ไม่ตอ้งคิด หรือไม่ตอ้งกงัวล  เพราะเม่ือยิง่พดู
ไปจะยิง่ท าใหผู้เ้รียนคิดและกงัวลมากข้ึน  ซ่ึงผูเ้ขียนควรเปล่ียนมาใชค้  าพดูท่ีระบุวตัถุประสงคข์องแบบฝึกหัดนั้น
ไปเลย  เพื่อใหผู้เ้รียนมีสมาธิและสนใจหรือคิดอยูแ่ต่กบักิจกรรมนั้น 

2. ค าวา่สบายๆ ผูเ้ขียนมีความเขา้ใจมากข้ึน  สบายๆในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงการปล่อยตวัให้ยว้ย หมดเร่ียว
หมดแรง  แต่เป็นการพดูเพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัผอ่นในส่วนท่ีควรจะผอ่นและเกร็งในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

3. ผูเ้ขียนควรมีค าพดูท่ีเป็นไปในแนวทางการชมเชย สนบัสนุนหรือใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกสนิทใจ มัน่ใจ และกลา้ท่ีจะปลดปล่อย 

4. ก่อนท่ีผูเ้ขียนจะจดัแบบฝึกหดัวอร์ม อพั (warm up)  ท่ีตนคุน้เคยสู่ผูเ้รียนนั้น ผูเ้ขียนควรเขา้ใจก่อนวา่
จุดประสงคข์องการเรียนการสอนวนัน้ี  ผูเ้ขียนตอ้งการจะสอนเร่ืองอะไร  เพ่ือท่ีจะท าให้ผูเ้ขียนสามารถจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งเขา้ใจ  และทราบไดว้า่จะใชค้  าศพัทใ์ดในการส่ือสาร 

5. ผูน้ ามีความจ าเป็นเป็นอยา่งมากในการท่ีจะตอ้งสงัเกตและท าความรู้จกักบัผูเ้รียน  เพ่ือท่ีจะท าใหผู้น้ า
สามารถรู้ไดว้า่  ผูเ้รียนคนน้ีเราควรใชค้  าศพัทแ์ละค าพดูแบบไหน เพ่ือท่ีจะส่ือสารใหเ้ขาสามารถเขา้ใจได ้

6. ผูเ้ขียนตอ้งลองแทนตวัเองวา่เป็นผูเ้รียนในขณะท่ีมีการท ากิจกรรม และลองส ารวจค าพดูค าศพัท์ท่ีตน
ไดท้ าการส่ือสารออกไป  วา่ท าใหต้นเองเขา้ใจไดห้รือไม่ 
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แนวคดิและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “เจิงลายแจ็ส” 
THE CONCEPT AND PROCESS CREATION OF A DANCE IS  

"JENG LAI JAZZ" 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวความคิดและกระบวนการสร้างผลงานนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ชุด “เจิงลายแจ๊ส” ท่ีผูส้ร้างงานไดน้ าเอาศิลปะลา้นนาประยกุต์เขา้กบัศิลปะตะวนัตก ดว้ยวิธีการฝึก
ปฎิบติัเก็บขอ้มูลภาคสนามจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงพบวา่ ผูส้ร้างงานได้น าท่าทางการเคล่ือนไหวของศิลปะลา้นนา ท่ี
เรียกวา่ฟ้อนเจิง ท่ีมีลกัษณะการแยกสัดส่วนและการเขา้จงัหวะ มาผสมผสานกบัการเตน้แจ๊ส ท่ีเป็นพ้ืนฐานการ
เตน้ท่ีเน้นการแยกสัดส่วนร่างกายและการเตน้เขา้จงัหวะเช่นเดียวกัน การผสมผสานทั้ งสองรูปแบบจึงท าให้
เกิดผลงานทางนาฏศิลป์ชุดใหม่ข้ึน  โดยมีหลักการสร้างสรรค์ตามรูปแบบและองค์ประกอบทางศิลปะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักระบวนการจดังานงานแสดงและ องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนส าคญัของการเคล่ือนไหวร่างกาย 
มาสนบัสนุนในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

ค าส าคญั: การฟ้อนเจิง การเตน้แจ๊ส เจิงลายแจ๊ส 

 

ABSTRACT 
 This article aims to study the concepts and processes of creating a creative dance. "Jeng Lai Jazz" 
that the creators brought the art of Lanna applied to Western art. With the practice of collecting field data from 
experts, it was found that the creators brought the movement of Lanna art movement. That also called Jeng 
Dance It has the characteristics of separation and rhythm. Blended with jazz. The dance is based on the 
separation of body and rhythm. The combination of the two forms a new dance. Creative principles in the form 
and composition of the art which corresponds to the process of organizing exhibitions and Components that 
are an important part of body movement to support this work to create more complete. 
 
KEYWORDS: Jeng Dance, Jazz Dance, Jeng Lai Jazz 
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1. บทน า 
 ค าวา่ “เจิง” หมายถึง “เชิง” ฟ้อนเจิง ก็คือการฟ้อนท่ีมีลวดลายหรือชั้นเชิงในการต่อสู้ แต่เดิมเป็นการ
ต่อสู้ท่ีใชอ้ยูใ่นชีวิตประจ าวนั หรือใชต้่อสู้ในการรบ การท าสงคราม ต่อมาความจ าเป็นในการต่อสู้เช่นนั้นหมด
ไป จึงน าเชิงนั้นมาใชเ้พ่ือแสดงความสวยงามในการฟ้อนเป็นส าคญั และใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ฟ้อนเจิงเป็นการ
แสดงท่ีมีโอกาสแสดงไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง  การฟ้อนเจิงจึงเป็นศิลปะประจ าทอ้งถ่ิน รู้จกัเฉพาะกลุ่มคนท่ีสนใจ
และกลุ่มอนุรักษ ์ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั ในทางดา้นการศึกษา ท่ีถูกพบของทางภาคเหนือส่วนใหญ่เป็น
งานประเภทงานจิตรกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์พ้ืนบ้านดั้ งเดิม ส่วนงานนาฏศิลป์ร่วมสมยัหรือผลงาน
สร้างสรรค ์ยงัพบในจ านวนท่ีนอ้ย 
 ผูส้ร้างงานเลือกน าเอาจุดเด่น และลกัษณะพิเศษของท่าทางการเคล่ือนไหว มาออกแบบข้ึนเป็นผลงาน
นาฏศิลป์สร้างสรรคผ์สมผสานระหวา่งนาฏศิลป์ตะวนัตกและนาฏศิลป์ตะวนัออก ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรคน้ี์
จึงเปรียบเป็นการเผยแพร่นาฏศิลป์ลา้นนา และเกิดองคค์วามรู้ในการผสมผสานระหวา่งนาฏศิลป และยงัเป็นการ
อนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรม 
 

2. วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน ชุด “เจิงลายแจ๊ส” 
 

3. ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 
ในการศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “เจิงลายแจ๊ส” ผู ้สร้างสรรค์ใช้

องค์ประกอบท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานมีทั้ งหมด 8 ประการ ได้แก่ แนวคิด, นักแสดง, ลีลาท่าทาง, 
อุปกรณ์ประกอบการแสดง, ดนตรี, สถานท่ี, เคร่ืองแต่งกายและแสง ในแต่ละองค์ประกอบมีแนวคิดและ
กระบวนการในการสร้างงานดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคดิ  

“เจิงลายแจ๊ส” เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีแสดงความพิเศษเฉพาะ คือการไดน้ ากระบวนท่า การจดัวาง
ระเบียบร่างกาย การเคล่ือนไหว สร้างข้ึนเพ่ือให้เป็นผลงานทางนาฏศิลป์ โดยเล็งเห็นถึง ทกัษะ ศกัยภาพทางการ
เตน้ และส่ิงท่ีสนใจในศิลปะทางภาคเหนือจึงน ามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีผสมผสานระหวา่ง
นาฏศิลป์ตะวนัตกและนาฏศิลป์ตะวนัออก                                                                        

พรีพงศ์ เสนไสย (2546)ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการสร้างงานไวว้า่ “การประยกุตก์ารประดิษฐ์ หรือการ
สร้างสรรคง์านวธีิหน่ึงในบรรดาการสร้างงานทางดา้นนาฏศิลป์ของไทยทั้งหลาย การสร้างงานโดยการประยกุต์
ท่าร าดงักล่าวมีความแตกแต่งจากการสร้างงานโดยวิธีคิดคน้ใหม่  โดยมีปัจจยัท่ีท าให้คิดสร้างสรรค์ เกิดจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี  

1. เกิดจากแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างดว้ยตนเอง 
2. ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนใหม่จ านวนมากซ่ึงไม่สมดุลกับงานเดิมท่ีมีอยู่ท าให้เกิดงานนาฏศิลป์

มากมาย 
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 3. ความซ ้ าซากจ าเจ น่าเบ่ือหน่ายในงานรูปแบบเดิม เป็นแรงผลกัดนัให้ผูส้ร้างงานหันมา สนใจ
งานใหม่ 

4. สร้างเง่ือนไขพิเศษในแง่ของธุรกิจเป็นขอ้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เม่ือเปรียบเทียบกับงาน
เง่ือนไขของภาครัฐ 

5. การแข่งขนัในกลุ่มคนในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติในรูปแบบธุรกิจหรือเชิงวชิาการ 
6. โดยค านึงถึงคุณภาพของงานซ่ึงยอมรับของคนในสังคมด้วยแนวคิดสร้างสรรค์บังเกิดข้ึน 

เพราะการไดรั้บมอบหมายจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในหน่วยงานท่ีใหโ้อกาสไดส้ร้างงาน” 
สุรพล วิรุฬรักษ์ (2547: 225-235) กล่าวว่า  “การก าหนดให้ประจักษ์จากนาฏยจารีตเดิม การคิด

สร้างสรรคใ์นลกัษณะน้ี มกัอาศยัเพียงเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเด่น เช่น โครงสร้าง หรือท่าทาง หรือท่าทาง หรือ
เทคนิคบางอย่างมาเป็นหลกั นอกนั้นนักออกแบบท่าเตน้ก็พยายามบุกเบิกแสวงหาท่าทางใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
ออกแบบ”  
 ผูส้ร้างสรรคมี์แรงบนัดาลใจท่ีเกิดจากตนเอง และเห็นความส าคญัของศิลปะการฟ้อนเจิงท่ี การเผยแพร่ 
ในรูปแบบการแสดงยงัมีจ านวนนอ้ย ตอ้งการต่อยอดทางแนวคิด จึงเลือกน าเอาการเตน้แจ๊ส (Jazz Dance) ท่ีเป็น
ศิลปะการเตน้เพ่ือการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์เพลง เป็นการเคล่ือไหวร่างกายท่ีเน้นการเตน้แยกสัดส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย (Isolation) การถ่ายน ้ าหนัก การใช้เท้า การใช้มือ การกระโดด (Jump) การหมุน (Turn)                
การเขา้คู่ โดยกระทบกบัจงัหวะท่ีหนกัหน่วงกบัดนตรีท่ีมีจงัหวะเร็ว น ามาผสมผสานกบัเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
ศิลปะการฟ้อนเจิง การเดินขุม การร่ายร า การไหวค้รู และท่าทางเคล่ือนไหว เกิดเป็นการประยุกต์นาฏศิลป์                
โดยออกแบบดว้ยการน าเสนอรูปแบบการเตน้แจ๊ส ในท่าเทคนิคและน าท่าทางการฟ้อนมาผสม ในช่วงทา้ยของ
การแสดงเป็นการฟ้อนเจิงท่ีเป็นแบบดั้งเดิม จึงเป็นการแสดงท่ีน าเสนอความเป็นศิลปะตะวนัตก และประยกุต์
ความดั้ งเดิม  ผูช้มจะไดเ้ห็นถึงพ้ืนฐานการเตน้แจ๊สท่ีเป็นแบบแผนตามแบบฉบับ  เห็นท่าทางท่ีเกิดจากการ
สร้างสรรคใ์หม่  
 2. นักแสดง 

 นกัแสดงท่ีเลือกใชจ้ าเป็นตอ้งมีทกัษะทางการเตน้แจ๊ส พ้ืนฐานการเตน้ร่วมสมยั การเคล่ือนไหวร่างกาย
ท่ีคล่องแคล่ว ดว้ยทกัษะการเตน้แจ๊สท่ีผูส้ร้างงานเลือกใชใ้นการแสดงเป็นสไตล ์โมเดร์ินแจ๊ส (Modern Jazz) ท่ี
น าเอาท่าทางพ้ืนฐานของการแจ๊สแดนซ์ ทกัษะ เทคนิคต่างๆ ท่าพ้ืนฐานการฟ้อนเจิง ท่ีมีการเดิมขุม การใชมื้อ
และการเคล่ือนไหวร่างกาย ดงันั้นนกัแสดงจึงตอ้งมีพ้ืนฐานทางการเตน้ท่ีดีในระดบัหน่ึง และพร้อมท่ีจะเปิดรับ
การผสมผสานท่าทางท่ีออกแบบข้ึนใหม่ ท่ีผสมระหวา่งการเตน้แจ๊สและการฟ้อนเจิง 
 ผูส้ร้างงานเลือกใชน้ักแสดงมีทั้งหมด 7 คน เป็นผูช้าย 4 คน ผูห้ญิง 3 คน โดยนักแสดงมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ทางการเตน้ และไดพ้ฒันาทกัษะทางการเตน้อยา่งเป็นประจ า เลือกจากการท่ีไดร่้วมงานและเห็น
ผลงานทางการแสดง และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือสะดวกต่อการฝึกซ้อม และ มีนักศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงมหาวทิยาลยัศรีปทุมมีความสนใจในการเตน้ โดยปรับพ้ืนฐานทางการเตน้และทกัษะทางการเตน้
แจ๊สท่ีเป็นเทคนิคขั้นสูงเพ่ิมเติม จึงท าให้ภาพท่ีออกมาค่อนขา้งกลมกลืนกบันักแสดง การแสดงท่ีผูส้ร้างงาน
ออกแบบไว ้เป็นการเตน้แจ๊สในช่วงแรกและช่วงทา้ยจะเป็นการเตน้ร่วมสมยัโดยมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการฟ้อน
เจิงออกมาร่ายร าตามแบบแผนของการฟ้อน จึงติดต่อนายตรีภพ นาคปฐม ผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษาและการฟ้อน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1418 

เจิง เป็นระยะเวลามากวา่ 10  ปี  และไดรั้บเกียรติมาร่วมท าการแสดงในคร้ังน้ี เหตุผลท่ีไม่ใชน้กัแสดงท่ีเป็นนัก
เตน้ในช่วงทา้ยเพราะ นกัเตน้ตอ้งใชเ้วลาอยา่งมากในการฝึกฝนท่าทาทางการฟ้อนเจิงแบบดั้งเดิม และเพ่ือไม่ให้
ท่าทางการฟ้อนผิดเพ้ียนจึงจ าเป็นตอ้งอาศัยผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง ในการคดัเลือกนักแสดง  สอดคลอ้งกับการ
คดัเลือกนักแสดงของ สทาศยั พงศ์หิรัญ (2557: สัมภาษณ์) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  “การคดัเลือกท่ีเรียกวา่ ทรายเอาท ์
(try out) หมายถึง การคดัเลือกนักแสดงในจ านวนกลุ่มท่ีจ ากัด โดยผูค้ดัเลือกได้พิจารณานักแสดงไวเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ เพราะรู้ถึงศกัยภาพและความสามารถของนักแสดงเรียบร้อย โดยให้นักแสดงเหล่านั้นมาแสดง
ความสามารถต่าง ๆ ให้ผูค้ดัเลือกไดส้ังเกตุเพ่ิมเติม ซ่ึงการคดัเลือกวิธีการน้ีส่วนใหญ่ใชก้บังานนาฏยศิลป์” ใน
การเลือกนกัแสดงท่ีมีสามารถหรือทกัษะทางการเตน้ท่ีดี รู้ถึงศกัยภาพของนกัแสดงวา่นกัแสดงสามารถท าอะไร
ไดบ้า้ง ท าให้งานท่ีสร้างสรรคอ์อกมา ไดต้ามท่ีนกัออกแบบท่าเตน้ตอ้งการ ง่ายต่อการส่ือสาร และการฝึกซอ้มก็
เป็นไปโดยง่ายเช่นกนั 
  3. ลลีาท่าทาง 

 ในดา้นกระบวนการในการสร้างงาน การแสดงในชุดน้ีเป็นงานร่วมสมยัท่ีประยกุตจ์ากงานแบบดั้งเดิมใหเ้กิด
งานใหม่ เป็นการสร้างสรรคท่ี์ผูส้ร้างงานโดยน าเอกลกัษณ์ท่าทาง ลกัษณะเด่นจากกงานดั้งเดิมมาเป็นหลกั ไดแ้ก่ท่าทาง
การเคล่ือนไหวจากการฟ้อนเจิง และท่าทางการเคล่ือนไหวในรูปแบบการเตน้แจ๊ส อาจกล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 
  3.1 การฟ้อนเจงิ 

  พรชยั ตุย้ดง(2560)ใหส้มัภาษณ์เก่ียวกบัความหมายของเจิงไวว้า่ 
  “ความแตกต่างของเจิงทัว่ ๆ ไป เป็นท่าท่ีไม่มีจุดจบ ไดแ้ก่ ท่าบิดบวับาน, เก้ียว

เกลา้,สาง คือ การวาดมือไปเป็นท่าปัด, ป้อง, รุก, รับ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาวลา้นนา ในวิถี
ของการเดิน ถา้หากมีอาวธุ อาวธุจะน าไปก่อนเทา้ ถา้เป็นอวยัวธุ อวยัวธุท่ีส าคญัเป็นมือตอ้ง
ไปก่อนร่างกาย มีทั้งอาวธุสั้น ยาว อาวธุประชิดตวั  และยงักล่าวต่ออีกวา่ มีวธีิการยา่งขมุ มี 2 
วธีิ คือ การยา่งแบบสืบเทา้ และแบบยกเทา้ ทั้งสองวิธีน้ีใชใ้นเผ่าไทใหญ่ และไทล้ือ ซ่ึงเป็น
รากฐานของเจิงในเขตเชียงใหม่น้ี และในปัจจุบนัชาวไทใหญ่ ไทล้ือยงัคงหลงเหลืออยูแ่ละ
ใชใ้นชีวติประจ าวนั ในเร่ืองของการป้องกนัตวัจากสตัวใ์หญ่ จากโจรผูร้้าย จากกองทพักูช้าติ 
ใชใ้นศาสนา ฟ้อนเป็นพทุธบูชา ซ่ึงปัจจุบนัจะพบตามงานพทุธศาสนาต่าง ๆ งานบรวงสรวง 

 ขมุจริง ๆ มีแค่ 3 แต่เม่ือเอามาบวกกบัเจิงมือ มนัก็จะขยายออกไปตาม  ลกัษณะ
การใช้งาน การรุก การรับ การโต ้การหนี เป็นลกัษณะของการเดินขุม และเป็นการฝึกใช้ใน
สถานกาณณ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการท าสงคราม เน่ืองจากไม่สามารถเลือกสถานท่ีในการรบได้
ในการรบนอกรูปแบบผูค้นจ าพวกน้ีจ าเป็นตอ้งเป็นเจิงจึงพดูง่าย ๆ วา่เจิงคือ ผูรู้้เชิง กล่าวถึงเชิง
มือคือการใชอ้วยัวธุท่ีมีมือเป็นอาวธุ เชิงดาบ คือมีดาบเป็นอาวธุเป็นตน้”... 

 
 สนัน่ ธรรมธิ(2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ขุมเชิง” พ้ืนฐานอยา่งหน่ึงของการต่อสู้ท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก คือ ผงั
การเดินเทา้ท่ีเรียก “ ขมุ ” หรือ “ ขมุเชิง ” การฝึกเชิงชั้นแรกตอ้งฝึก “ ยา่งขมุ ” คือ ฝึกยา่งยา้ยไปตามผงัท่ีก าหนด 
ซ่ึงการยา่งยา้ยหรือการเดินเทา้จะเดินตามขุนทั้งในจงัหวะรุกจงัหวะรับ และจงัหวะหนี พร้อมกนันั้นการวาดมือ
ออกไปตอ้งให้สัมพนัธ์กนักบัเทา้ท่ีเดินไม่วา่จะมีอาวธุในมือหรือไม่ก็ตาม ในสมยัโบราณ ผงัการเดินเทา้ จะใช้
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ตอไมฝั้งดิน โดยฝังโผล่เหนือพ้ืนดินประมาณ 1 คืน เวลาฝึกฝนครูจะเหยียบยา่งบนตอไมไ้ปตามผงัท่ีครูก าหนด 
ซ่ึงวธีิน้ีนอกจากเป็นการฝึกตามกระบวนยทุธวธีิแลว้ ยงัเป็นการฝึกความแม่นย  าความระมดัระวงั การวางน ้ าหนกั
ตวัรวมไปถึงความมานะอดทนอีกด้วย ต่อมาการฝึกบนตอไมไ้ม่เป็นท่ีนิยม เพราะมกัมีการเหยียบพลาดและ
ไดรั้บบาดเจ็บบางคร้ังถึงขั้นพิการ จึงเปล่ียนมาใชห้ลุมหรือขมุแทนตอไม ้กล่าวคือ ขมุหลุมลึกประมาณ 1 น้ิว พอ
ใหเ้ห็นเป็นต าแหน่งแลว้วางต าแหน่งแต่ละขมุใหไ้ดร้ะยะห่างกนัขนาดช่วงกา้วเทา้เดิน จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล
และความเห็นจากครูในการน าท่าทางท่ีใชแ้ขนและขอ้มือการฟ้อนเจิงขั้นพ้ืนฐานมาใช ้ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานจึงได้
เรียนการถ่ายทอดท่าทางจากครูพรชยั ตุย้ดง ดว้ยวธีิการสาธิตและอธิบายพร้อมท าท่าประกอบ ท่าพ้ืนฐานในการ
ฟ้อนท่ีไดศึ้กษามีทั้งหมด 3 ท่า ดงัต่อไปน้ี 
 1. แม่ลายบิดบัวบาน   

 พรชยั ตุย้ดง ไดก้ล่าววา่ “การท าบิดบวับาน ให้ยกมือทั้งสองข้ึนและท าใหเ้หมือนวาดเลขแปด ขา้งล่าง
ก็เหมือนกนัเลขแปด ควกัข้ึนควกัลงสลบักนั ท าในลกัษณะการบานของดอกบวั” 
 สนั่น ธรรมธิ ได้กล่าวไวว้่า “มือทั้ งสองจบัดาบอยู่ ขอ้มือทั้ งสองประกบชิดกัน แลว้หมุนรอบเป็น
วงกลมโดยท่ีเล่มดาบเป็นรัศมี ขอ้มือเป็นจุดศูนยก์ลาง จงัหวะท่ีดา้นหน้าของขอ้มือแนบชิดกนั เรียกว่า “บาน” 
จงัหวะท่ีดา้นหลงัของขอ้มือชิดกนั  เรียกวา่ “บิด” การบิดบวับานจะหมุนเป็นวงกลมต่อเน่ือง มีการเหวีย่งไปทาง
ดา้นซา้ย-ขวา บนและล่างสมัพนัธ์กบัการยอ่งเทา้และลีลาการหมุนตวัขณะร่ายร า” 
 กล่าวไดว้า่ ท่าแม่ลายบิดบวับาน เป็นการเคล่ือนไหวมือในลกัษณะสลบักนัข้ึนลง คลา้ยกบัดอกบวัท่ี
ก าลงัจะบาน มีการขยายวงข้ึนอยูก่บันกัฟ้อนท่ีจะเป็นผูก้  าหนด และยงัเป็นผูจ้งัหวะชา้เร็วตามความตอ้งการ  
 2.แม่ลายเกีย้วเกล้า 

 สนั่น ธรรมธิ ไดก้ล่าวไวว้่า “เก้ียว” คือ อาการท่ีหมุนรอบ ๆ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีความหมายใกลเ้คียงกบั
เล้ียว “เกลา้” หมายถึงศีรษะ หรืออาการท่ีมวยผม  ซ่ึงภาษาลา้นนาวา่  “เกลา้ผม”  เก้ียวเกลา้ คือ ท่าร าท่ีใชด้าบใน
มือทั้งสองฟ้อนผ่านรอบ ๆ ศีรษะ ท่าน้ีเป็นท่าป้องกนัอาวธุจากศตัรูท่ีอาจฟาดฟัน มายงัส่วนบนของร่างกาย เช่น 
คอ และเป็นท่าท่ีพร้อมท่ีจะฟันคู่ต่อสู้ทุกเวลาเม่ือศตัรูเพล่ียงพล ้า ในขณะท่ีเก้ียวเกลา้นั้นก็จะสัมพนัธ์กบัเทา้ท่ีจะ
เยื้องยา่งหาโอกาสรุกหรือถอยหนีเพ่ือหลบหลีก 
 พรชยั ตุย้ดงไดก้ล่าวว่า “การเก้ียวเกลา้เป็นท่าขยายของการบิดบวับาน ในลกัษณะรอบหัว ถา้ในกรณี
ถืออาวธุจะสามารถคุมดา้นหลงัได ้” 
 ดงันั้นท่าแม่ลายเก้ียวเกลา้จึงเปรียบเสมือนการฟ้อนท่าบิดบวับานแต่ใชก้ารขยายขอ้มือและท าวงให้
ใหญ่รอบศรีษะ ในกรณีท่ีจบัอาวธุจะสามารถป้องกนัการเขา้ถึงตวัจากศตัรูได ้
 3. แม่ลายกาปีกหัก  

  ตรีภพ นาคปฐม ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
         … “แม่ลายกาปีกหัก หรือ อีกช่ือหน่ึงว่า แม่ส่ีด้าน เป็นแม่ลายฟ้อนเชิงท่ีถือเป็นท่า

เช่ือมแม่ลายอ่ืนๆ ปฏิบัติต่อเน่ืองจากแม่ลายบิดบวับาน เร่ิมปฏิบัติดงัน้ี เร่ิมจากพนมมือทั้ ง
สองระดับอก ค่อยๆยื่นแขนทั้ งสองออกไปด้านหน้า บิดบัวบาน(บิดบัวบานหมุนขวา)
ออกเป็นวงหน่ึงรอบ จงัหวะท่ีมือขวาหมุนลงมาอยูด่า้นล่าง และมือซา้ยอยูด่า้นบน จะเขา้สู่แม่
ลายกาปีกหัก ให้เคล่ือนแขนขวาต่อเน่ืองไปสอดไวใ้ตรั้กแร้ขา้งซ้ายในขณะท่ีแขนซ้ายก็
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เคล่ือนตามในลักษณะฟันขนานพ้ืนออกไปจนสุดแขนซ่ึงจะไขวซ้้อนกับแขนขวาท่ีอยู่
ดา้นล่าง จากนั้นให้เคล่ือนแขนซา้ยท่ีเคล่ือนไปจนสุดนั้นกลบัมาในทิศทางเดิม พร้อมกบัดึง
แขนขวาท่ีไขวอ้ยูใ่ตรั้กแร้นั้นตามมาดว้ย”… 

  กล่าวไดว้า่ แม่กาปีกหักเป็นท่าลกัษณะการปัดและป้อง วาดมือข้ึนในลกัษณะปัดออกและใชมื้ออีก
ขา้งหยดุเพื่อป้อง ใชมื้อทั้งสองขา้งในการเคล่ือนไหว สามารถเร่ิมท าไดจ้ากท่าบิดบวับานและสามารถ
เร่ิมตน้จากท่าแม่ลายทางบว้งก็ได ้ 

 3.2 เจงิลายแจ๊ส 

 การแสดงชุดเจิงลายแจ๊ส เป็นการ เคล่ือนไหวดว้ยท่าพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ท่าแม่ลายบิดบวับาน, แม่ลายเก้ียว
เกลา้ และแม่ลายกาปีกหัก ผสมรวมกบัการย่างขุม ในการศึกษาผูส้ร้างสรรค์ผลงานน าเอาท่าการฟ้อนเจิงขั้น
พ้ืนฐานทั้ง 3 ท่า ท่ีน ามาออกแบบในลกัษณะการร้อยท่า Routine หรือเรียกการเช่ือมท่าเขา้ดว้ยกนัเป็นชุดโดยผู ้
สร้างสรรคแ์ยกชดัเจนไดด้งัน้ี 1.น าเอาท่าแม่ลายบิดบวับานผสมกบัการกระโดดในท่า Skip ซ่ึงมีลกัษณะการของ
ล าตวัในจงัหวะข้ึนสอดคลอ้งกบัจวัหวะการเคล่ือนไหวมือการบิดบวับาน 2.แม่ลายกาปีกหักผสมเขา้กบัท่าการ
เปล่ียนเทา้ kick ball change การวาดมือทั้งสองข้ึนลงและหยดุ มีความสอดคลอ้งกบัจงัหะการเปล่ียนของเทา้ ท่ี
แตะไปขา้งหนา้และเปล่ียนวางดา้นขา้ง 
 3.ท่าแม่ลายเกีย้วเกล้า มีมีการเคล่ือนไหวมือในลกัษณะคลา้ยท่าแม่ลายบิดบวับาน แต่ขยายให้มือออ้ม
ศรีษะในลกัษณะเลขแปด ผูส้ร้างสรรคเ์ลือกท่าการเปล่ียนสเตบ็เทา้อยา่งท่า padebure เน่ืองจากการใชเ้ทา้เป็นไป
อยา่งซบัซอ้น สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวมือท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นของท่าแม่ลายเก้ียวเกลา้  
 ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ ผูส้ร้างงานใชก้ารแยกสดัส่วนของร่างกายโดยแบ่งเป็นล าตวัช่วงบน และช่วงล่าง 
โดยท่าท่ีเคล่ือนไหวมีความสมัพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีมี 8 ประการ และกล่าวถึง
องคป์ระกอบส าคญัในการเคล่ือนไหวร่างกาย และการเคล่ือนไหวของนาฏยศิลป์ท่ีสมัพนัธ์กบัเวลา ในการ
เคล่ือนไหวทุกส่วนมีความสมัพนัธ์กนัรวมถึงศกัยภาพของนกัแสดงในการจดจ าเพ่ือใหง้านออกมาอยา่งสมบูรณ์ 
 4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

  อุปกรณ์ประกอบฉากตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพราะจะสามารถท าให้นกัแสดงเสียสมาธิ 
ควรจะเป็นตวัช่วยในเร่ืองการเคล่ือนไหว ในการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด เจิงลายแจ๊ส เป็นการน าเสนอ
แนวความคิดและกระบวนการออกแบบท่าทาง รวมไปถึงทกัษะการเตน้และการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีผ่านการ
พฒันาและออกแบบโดยผูส้ร้างงาน เห็นสมควรไม่ใช่อุปกรณ์ส าหรับการแสดง ใชเ้พียงเคร่ืองมือของร่างกายเป็น
หลกั   
 5. ดนตรี  

 Susan Cooper(1988,p.39) ไดเ้สนอแนวคิดการเลือกและการใชเ้พลงไวว้า่ 
   ... “ MUSIC หรือ เพลง เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงนอกเหนือจากส่วน

ปัจจยัอ่ืน ๆ ความสมบูรณ์ของการแสดงมีโครงสร้างโดยนกัออกแบบท่าเตน้เป็นผูส้ร้าง
ข้ึนในรูปแบบท่ีก าหนด  วิธีท่ีความคิดทางดนตรีและการพฒันาสามารถช่วยได ้ ใน
ไปสู่การพฒันาการออกแบบท่าได ้ดนตรีท่ีมีบรรยากาศท่ีมีพลงัจะช่วยสนบัสนุนเพลง
ดว้ย  ความสนใจจงัหวะจะเพ่ิมการออกแบบท่าเตน้เพลงท่ีมีความสนใจ และส่วนเพลง
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ท่ีมีเน้ือร้องจะช่วยเพ่ิมการออกแบบท่าเตน้ไดดี้”... 
 ดนตรีท่ีผูส้ร้างงานเลือกใชเ้ป็นแนวเพลงร่วมสมยัท่ีผสมระหวา่งแนวเพลงแจ๊ส และแนวเพลงลา้นนา 
โดยสันติ แซ่ว่อง (2555:ออนไลน์) กล่าวถึงดนตรีแจ๊สไวว้่า “ เป็นดนตรีรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มอเมริกนั ผิวด าเป็นผูส้ร้างสรรคข้ึ์น ดนตรีของอฟัริกาแถบตะวนัตกท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ
ดนตรีแจ๊สมีลกัษณะการสร้างสรรค ์แบบการดน้สดหรือการอิมโพรไวเซชัน่ (Improvisation) การเนน้ท่ีจงัหวะ
กลองและจงัหวะท่ีซบัซอ้น” 
  การเลือกเพลงท่ีมีลกัษณะเป็นแนวเพลงคลา้ยกนัของดนตรีของลา้นนาท่ีเป็นการเล่นดนตรีแบบดน้สด 
ท่ีเนน้จงัหวะของฆอ้ง กลองปู่เจ ฉาบเป็นหลกั แนวคิดท่ีผูส้ร้างงานเลือกดนตรีร่วมสมยัเพราะตอ้งการใหผ้ลงาน
มีกล่ินความผสมผสานของศิลปะทั้งตะวนัออกและตะวนัตก น ามาตดัต่อเป็นบทเพลงท่ีเขา้กบังานสร้างสรรค์
และตรงตามความตอ้งการของผูส้ร้างงาน 
 6.สถานที ่

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนในการเก็บขอ้มูล และส่วนของสถานท่ีใชใ้นการแสดง  
 1. สถานท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ส านักชมรมคนรักดาบ ตั้งอยูอ่  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ลง
พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลและศึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีครูโอ หรือนาย พรชยั ตุย้ดง เป็นประธานชมรมคนรักดาบ ลง
พ้ืนท่ีจ านวน 2 คร้ัง และเรียนท่าทางการฟ้อนทั้งหมด ประมาณ 30 ชัว่โมงและ สถานท่ีในการฝึกฝนการแสดง 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ใชห้อ้งเตน้ 2 ในการฝึกซอ้ม ใชเ้วลาในการฝึกซอ้มทั้งหมด 17 ชัว่โมง  
            2. สถานท่ีในการจดัแสดง 
 การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ชุดเจิงลายแจ๊ส” ไดเ้ขา้ร่วมแสดงในงาน มหกรรมศิลปะ ดนตรี 
และการแสดงคร้ังท่ี 7 (Arts and Culture Festival 2017) วนัท่ี 15 -16 มิถุนายน 2560 ณ หอดนตรีและการแสดง 
มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ  
 7. เคร่ืองแต่งกายและแสง  

 เค ร่ืองแต่งกายท่ี เลือกใช้ ผู ้ส ร้างงานค านึงถึงการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นหลัก Susan Cooper 
(1988,p.49) ท่ีไดก้ล่าววา่ “การออกแบบเคร่ืองแต่งกายตอ้งท างานร่วมกบัการเคล่ือนไหวเคร่ืองแต่งกายตอ้งให้
การเคล่ือนไหวเกิดข้ึน  ตอ้งสบายและไม่ท าให้นักเตน้กงัวลเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวแขนและเทา้” ผูส้ร้างงาน
เลือกรูปทรงและเน้ือผา้เคร่ืองแต่งกายตอ้งมีความอ านวยความสะดวกและเหมาะสมกบัท่าทางการเคล่ือนไหว ใน
ส่วนสีและลายผา้เลือกใชล้วดลายของชาวไทล้ือ ท่ีเรียกวา่ “ผา้ขิด”  พบการใชใ้นพิธีทางศาสนา เป็นการทอผา้ขิด
เป็นผา้ขิดหลวง หรือทอแบบขิดผสมจกเป็นตุง ลวดลายเป็นพ้ืนฐานรูปต่าง ๆ สลบัไมไ้ผค่ัน่ตลอด เคร่ืองแต่งกาย
ของกลุ่มไทยล้ือ มีการทอเป็น ผา้เช็ดท่ีมีความยาวประมาณ 1-1.5 เมตร กวา้ง 15-40 เซนติเมตร สาเหตุท่ีเลือกของ
ชาวไทล้ือ เพราะท่าทางการฟ้อนเจิงดั้งเดิมนั้นมาจากชาวไทล้ือ โดยน ามาดดัแปลงตกแต่ง ให้มีความร่วมสมยัท่ี
ผสมผสานความเป็นสากลเขา้กบัความเป็นทอ้งถ่ินและเหมาะสมกบัท่าทางการเคล่ือนไหว 
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รูปภาพประกอบ 

 

4. สรุป 
 งานนาฏศิลป์สร้างสรรคชุ์ด “เจิงลายแจ็ส” ไดน้ าใชแ้นวคิดและทฤษฏีดงั โดยมีองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
แนวคิด,นกัแสดง, ลีลาท่าทาง, อุปกรณ์ประกอบการแสดง, ดนตรี, สถานท่ี, เคร่ืองแต่งกาย, แสง สอดคลอ้งกบั 
การจัดองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ และสอดคล้องกับกระบวนการจัดงานงานแสดงสอดคล้องกับหลกัการ
วิเคราะห์การเคล่ือนไหวร่างกายของลาบาน (Labanotation) ของชมนาด กิจขนัธ์ (2547)และในการด าเนินการ
ออกแบบท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นสอดคล้องกับแนวคิดของเจคคิลีน (Jacqueline M.Smith) รวมถึง
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการออกแบบท่าเตน้ของสุรพล วรุิฬรักษ ์(2547:  หนา้ 226-234) และจากการศึกษาแนวคิด
และกระบวนการสร้างสรรค์งาน “ชุดเจิงลายแจ๊ส” ท าให้ทราบถึงหลกัการท่ีท าให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ใน               
การออกแบบจ าเป็นตอ้งลงมือศึกษารายละเอียดให้ครบถว้นชัดเจน เพ่ือให้สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ 
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กระบวนการผลติส่ือเทคโนโลยแีบบมส่ีวนร่วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง : 
กรณศึีกษาการเต้นร่วมสมยัผสมส่ือแบบมส่ีวนร่วม ชุด ต่าง  

(อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) 
CREATION PROCESS OF PROJECTION MAPPING FOR PERFORMING 

ARTS’ STUDENT, A CASE STUDY OF ‘DIFFERENCE (EMOTION / 
OPINION / SOCIAL): CONTEMPORARY DANCE WITH PROJECTION 

MAPPING 
 

ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 
สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

E-mail: Teeranate.wi@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเร่ืองน้ีเป็นผลจากการศึกษากระบวนการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของเน้ือหาในรายวิชา PER 316 เทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอและการเผยแพร่ ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ซ่ึงส่ือดงักล่าวไดถู้กน าไปใชป้ระกอบการเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม 
ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) ท่ีน าเสนอ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค ์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จากการสังเกตการณ์การท างานของนักศึกษา พบวา่นักศึกษาจ าเป็นตอ้ง
ปรับกระบวนการผลิตส่ือแบบมีส่วนร่วม ในหลายประเด็น ดงัน้ี (1) นักศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงในการผลิต (2) คุณภาพของอุปกรณ์ฉายภาพตอ้งอยูใ่นระดบัสูง (3) สถานท่ีและการ
ควบคุมแสงสว่างมีผลกับการสร้างสรรค์ (4) การจ าแนกลกัษณะของช้ินงานแบ่งเป็นสองประเภท คือ ภาพ
บรรยากาศและการมีส่วนร่วมกบัการแสดง (5) ล าดบัขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน (6) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การแสดงและแนวทางในการแกไ้ขผลงาน 
 
ค าส าคญั: ส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม  การเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม  
 

ABSTRACT 
 This article is the result of a study about Projection Mapping for Performing Arts’ on the adaptation of 
the PER 316 Technology for presentation and dissemination. Performing arts. Faculty of Communication Arts 
Sripatum University. The media was used for contemporary dance with projection mapping presented on Friday 
March 17, 2016 at Sriprathum university. The results of the observation of student work are: (1) Student must to 
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have the skill for edition the video (2) The quality of the projected equipment must be high. (3) The location 
and the control of lighting ate affects the show (4) Two categories for making projection mapping are visual 
design environment and the engage with the show (5) The process works (6) the problem in the performance 
and how to fix it. 
 
KEYWORDS: Projection Mapping, Contemporary dance with projection mapping 
 

1. บทน า  
การเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม (Contemporary Dance with Projection Mapping) คือการแสดง

รูปแบบหน่ึงท่ีใชก้ารผสมผสานร่วมกนัระหว่างการเตน้และเทคโนโลยีจากการฉายภาพซ่ึงเป็นสาขาใหม่สาขา
หน่ึงของ โปรเจกชั่น (Projection) หรือเรียกว่า วีดีโอแมปป้ิง (Video Mapping) เป็นการน าเคร่ืองฉายภาพ 
(Projector) มาสร้างภาพ 2 มิติ ฉายลงบนวตัถุ เพ่ือสร้างมิติหรือความหมายใหม่ๆ ให้กับส่ิงท่ีฉายและถูกฉาย 
หลกัการในการสร้างสรรค์ ส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Projection mapping) คือ การสร้างวตัถุในโปรแกรม 
ให้มีขนาด มิติ กวา้งยาวเท่ากบัวตัถุจริง จากนั้นจึงเพ่ิมสีสัน ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ลงบนวตัถุแลว้จึงแปลงภาพ 
(Render) จากมุมมองของเคร่ืองฉาย (Projector) เม่ือไดภ้าพมาแลว้ จึงฉายไปบนวตัถุจริง โดยใชห้ลักการหักเห
ของแสง (Lens distortion) และระยะหรือมุมมอง (Perspective) ให้พอดีกบัวตัถุจริง ซ่ึงตอ้งผ่านระบบความคิด
และการค านวนเป็นอยา่งดีไดอ้ยา่งลงตวั การแสดงรูปแบบน้ีสามารถท าให้ผูช้มไดรั้บประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้
และน่าสนใจ โดยการเล่าเร่ืองราวผ่านท่าเตน้ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัภาพบนจอแสดงผล เป็นการสร้างภาพมิติใหม่ๆ 
โดยสามารถเปล่ียนจอแสดงผลเรียบๆ ใหก้ลายเป็นสถานท่ี หรือส่ิงของท่ีมิติ นูนต ่าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

การผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Projection Mapping) เป็นส่วนหน่ึงในเน้ือหาของผูศึ้กษาจาก
รายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอและการเผยแพร่ (PER316 : Technology for Presentation and Dissemination) 
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาศิลปะการแสดง โดยจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วน
ร่วม(Projection Mapping Interactive Contemporary Dance) ของนักศึกษา ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) 
ร่วมกับการออกแบบท่าเต้นจากรายวิชาการออกแบบงานเพ่ือการแสดง (PER288 : Choreography for 
Performance) ท่ีน าเสนอเม่ือวนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีความ
สมบูรณ์มากข้ึน  

จากการสังเกตการณ์ท างานของนักศึกษาระหว่างการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ตลอด
กระบวนการท างาน ท าให้ผูศึ้กษาเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากมายในแต่ละขั้นตอนและล าดบัการผลิตงาน การติดตั้ง
และควบคุมเคร่ืองฉายภาพมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการแสดง ท่าเตน้และภาพท่ีฉายจ าเป็นตอ้งท างานดว้ยกนั
อยา่งสมบูรณ์ เป็นตน้  

ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงตอ้งการคน้หาแนวทางการผลิตส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างความส าเร็จให้กับการเต้นร่วมสมัยท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเต้นชุด “ต่าง” ท่ีเป็น
กรณีศึกษาในคร้ังน้ีต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรคส่ื์อเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมในการเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วน

ร่วม (Projection Mapping Interactive Contemporary Dance) ของนกัศึกษาศิลปะการแสดง 
 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ทราบแนวคิดและหาวธีิการแกไ้ขรูปแบบการสร้างสรรคส่ื์อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพฒันา

รูปแบบการแสดงต่อไป 
2) ไดเ้รียนรู้พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาศิลปะการแสดงในการใชส่ื้อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม

ในการเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม 
 

4. การเต้นร่วมสมัยผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความคิด / สังคม) 
การเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความคิด / สังคม) เป็นผลงานสร้างสรรค์

ส่วนหน่ึงในรายวชิาเทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอและการเผยแพร่ (PER316 และรายวิชาการออกแบบงานเพื่อการ
แสดง (PER288) ของนกัศึกษาปีท่ี 3 สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน เป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั ท่ีลว้นเกิดจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างของคนในสังคม รวมถึง
ความเห็นแต่ไดใ้นส่วนของตน ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนในสังคมเมือง ท่ีมี
ความแตกต่างทั้งเร่ืองการศึกษา การใชชี้วิตประจ าวนั และการประกอบอาชีพ จึงเกิดการแบ่งกลุ่มท่ีมีความเห็น
ต่างกนั ดงันั้นการแสดงชุดน้ี จึงเปรียบเป็นกระจกกระทอ้นภาพสังคมท่ีเกิดข้ึน ผา่นความแตกต่างในอาชีพต่างๆ 
ในสังคมไทย เช่น นักเรียน นักธุรกิจ นักกีฬา สถาปนิก เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัสะทอ้นสถานการณ์ตามสถานท่ี
ต่างๆ เช่น ห้องเรียน หรือบนรถประจ าทาง เป็นตน้ โดยมีจุดประสงค์ในการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Projection Mapping) ในงานเต้นร่วมสมัยผสมส่ือแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง เพื่อ
สร้างสรรคก์ารน าเสนอ และการประยกุตใ์ชส่ื้อเทคโนโลยใีชใ้นการแสดง  

พงษ์ภาสกร กุลถิรธรรม (2558: ออนไลน์) กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรคส่ื์อเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมไวว้่า ทีมงานสร้างสรรค์ (Creative Producer) แบ่งออกเป็นฝ่ายดงัน้ี ผูก้  ากบัการแสดง เป็นผูท่ี้ตอ้งมีไอเดีย 
สร้างสรรค์ ท่ีจะเอาเน้ือหาของงานมารวมกับฉากหรือท่ีจะสร้างเป็น แมปป้ิง (Mapping) ได้น่าสนใจ จากนั้ น
น าเสนอรูปแบบต่างๆ ให้กบัทีมนักออกแบบกราฟิก (Computer Graphics Artist) น าไปสร้างภาพกราฟิก และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อวางแผนการสร้างภาพพิเศษ (Effect) ต่างๆ ทีมเทคนิค (Visual Engineering) ตอ้งหา
ขนาดของเคร่ืองฉายภาพโดยมีการค านวนความสวา่ง และหาต าแหน่งท่ีติดตั้ง โดยตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาทาง
เทคนิคของภาพ การบิดเบ้ียวของภาพจากการติดตั้ง คียส์โตน (Keystone) หรือการฉายภาพไปยงั วตัถุผิวโคง้แลว้
เกิดการบิดเบือน (Distortion) ซ่ึงบางทีปัญหาเก่ียวกบัภาพเหล่าน้ีทางทีมงานภาพกราฟิก (CG- Artist) จะน าไป
แกไ้ข ดว้ยวธีิการประมวลภาพ (Render) โดยจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองฉายภาพและคอมพิวเตอร์ มาใชใ้นกระบวนการ  

จากการสังเกตและศึกษาพฤติกรรมกระบวนการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในการเตน้ร่วมสมยั
ผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) ท่ีน าเสนอ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ของนักศึกษาศิลปะการแสดง พบว่ารูปแบบของส่ือ
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เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม เป็นเร่ืองท่ีใหม่มากส าหรับนกัศึกษา แมใ้นรายวิชาเทคโนโลยเีพ่ือการน าเสนอและการ
เผยแพร่ จะมีการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติไปบ้าง แต่นักศึกษาหลายคนก็ไม่สามารถท่ีจะออกแบบส่ือได้เอง 
นอกจากนั้นนกัศึกษาหลายคนไม่เช่ียวชาญในเร่ืองการตดัต่อวดีีโอ จึงไม่เห็นภาพรวมท่ีจะเกิดข้ึน และไม่ทราบวา่
ส่ิงท่ีตนเองออกแบบจะผลิตออกมาในรูปแบบใด รวมถึงนกัศึกษายงักงัวลในเร่ืองการออกแบบท่าเตน้ในรายวิชา
การออกแบบท่าเตน้เพ่ืองานการแสดงมากกว่า ผูศึ้กษาจึงตอ้งมีการลงมือปฏิบัติแทนในบางส่วน ระดมความ
คิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละคนใหอ้อกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และแบ่งหนา้ท่ีนกัศึกษาท่ีมีความสามารถในเร่ือง
ของการตดัต่อลงมือปฏิบติังาน คร้ังน้ี ดงันั้นผูศึ้กษา จึงขอสรุปจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานของนกัศึกษา 
ดงัน้ี 

1) นักศึกษาจ าเป็นต้องมคีวามรู้เร่ืองการใช้คอมพวิเตอร์กราฟิกขั้นสูงในการผลติ 
การตดัต่อวีดีโอ เป็นส่ิงส าคัญมากในการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Projection Mapping) 

ดงันั้นผูส้ร้างสรรคจ์ าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานและความเขา้ใจในการใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงในการผลิต สิทธินนัท ์
พลวิสุทธ์ิศกัด์ิ (2560: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงโปรแกรมตดัต่อวีดีโอท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัออกแบบกราฟิก ดงัน้ี (1) 
โปรแกรมอะโดบ้ี พรีเมีย โปร (Adobe Premier Pro) เป็นโปรแกรมตดัต่อวดีีโอท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัอะโดบ้ีอ่ืนๆ 
ได ้ซ่ึงถา้ใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีไดอ้ยา่งช านาญแลว้ ผูส้ร้างสรรคจ์ะสามารถท างานไดง่้ายข้ึน มีค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน 
(2) โปรแกรมฟิลมโ์มรา วดีีโอ อิดิเตอร์ (Filmora Video Editor) เป็นโปรแกรมตดัต่อวีดีโอท่ีสามารถใชง้านไดท้ั้ง
บน วินโดวส์ แมค และแอปพลิเคชัน่ (Application) บนมือถือ ทั้งระบบไอโอเอส (iOS) และแอนดรอย (Android) 
เป็นโปรแกรมท่ีมีการใชง้านง่าย และมีราคาไม่แพง (3) โปรแกรมไฟนอลคทัโปร (Final Cut Pro) เป็นโปรแกรม
ตดัต่อท่ีใชไ้ดบ้นเคร่ืองแมคเท่านั้น เป็นโปรแกรมตดัต่อวีดีโอท่ีมีระบบการจดัการท่ีครบครันเหมือนมีโปรแกรม
ตดัต่อวีดีโอในห้องตดัต่อ จึงถูกน ามาใชใ้นการตดัต่อภาพยนตร์มากมาย แต่โปรแกรมจะใชง้านยากส าหรับผูไ้ม่
ช านาญการ และมีราคาสูง  

หากสังเกตโปรแกรมต่างๆ ท่ีผูศึ้กษากล่าวถึง โปรแกรมท่ีระบบการจดัการน้อย จะใชง้านง่าย และมี
ราคาถูก ส่วนโปรแกรมท่ีระบบการจดัการมาก ก็จะใชง้านยาก และมีราคาแพง ซ่ึงโปรแกรมแต่ละตวันั้นจะมีขอ้ดี
ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านท่ีต่างกนัเท่านั้นเอง ถา้ตอ้งการเพียงเคร่ืองมือท่ีตดัต่อวดีีโอจากมือถือ บาง
ทีตวัท่ีมีระบบการจัดการน้อยอาจจะเหมาะสมกว่า แต่ถา้ตอ้งการน าไปสร้างภาพยนตร์ มิวสิกวีดีโอ หรือส่ือ
เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม โปรแกรมท่ีมีระบบการจดัการมากข้ึนก็จะมีความจ าเป็นกบัผูใ้ชง้านมากกวา่ 

ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว (Motion Graphic) นบัเป็นอีกส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างสรรคส่ื์อเทคโนโลยีแบบมี
ส่วนร่วม คืองานกราฟฟิกท่ีเคล่ือนไหวไดโ้ดยการน าเอาวตัถุต่างๆ มาจดัเรียงต่อกนั การท าใหภ้าพวาด 2 มิติมีการ
เคล่ือนไหว แต่อยา่งไรก็ตามผูท่ี้จะออกแบบและสร้างสรรคภ์าพกราฟิกเคล่ือนไหว จะตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ในการ
ใช้โปรแกรมและพ้ืนฐานในด้านการออกแบบขั้นสูง แต่ก็มีบางเว็บไซต์ท่ีให้บริการภาพกราฟิกเคล่ือนไหว
โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นภาพส าเร็จรูป สามารถเขา้ใชง้านโดยไม่จ าเป็นตอ้งสร้างข้ึนเอง ซ่ึงจะมีความสะดวกและรวดเร็ว
กว่า แต่ขอ้เสียคือมีค่าเสียค่าใชจ่้ายตามขนาดและลูกเล่นของช้ินงาน และเน่ืองจากเป็นรูปแบบส าเร็จและใครก็
สามารถท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ดงันั้นคุณค่าของงานออกแบบอาจขาดความแปลกใหม่  
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2) คุณภาพของอุปกรณ์ฉายภาพต้องอยู่ในระดบัสูง  
ม่อน ภสัสร์กรณ์ (2559: ออนไลน์) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมไวว้า่ เป็น

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านการใชเ้คร่ืองฉายภาพความละเอียดสูงฉายภาพลงบนวตัถุ หรืออาคารสถานท่ี เสมือน
กบัวตัถุก าลงัขยบัหรือเปล่ียนแปลงรูปร่าง ดงันั้นการเลือกใชเ้คร่ืองฉายภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในการผลิต
ส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม 

ลกัษณะงานของการเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) เป็นการ
แสดงขนาดเล็ก การเลือกใชเ้คร่ืองฉายภาพ จึงใชเ้พียง 1 ตวั โดยผูศึ้กษาไดท้ าการสอบถามขอ้มูลกบัร้านคา้ ปรับ
และเลือกคุณภาพของเคร่ืองฉายภาพให้เหมาะสมกับงาน โดยคุณสมบัติในการเลือกโปรเจ็คเตอร์ท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนั้นตอ้งมีคุณสมบติัของเคร่ืองดงัน้ี ความละเอียด (resolution) : 
WXGA (1280x800) ความสวา่ง (brightness) : 4,500-5,000 ค่าความต่าง (Contrast) 5,000:1 มีอายกุารใชง้านของ
หลอดไฟท่ีนาน และสามารถฉายบนจอขนาดใหญ่ในท่ีมีแสงจา้มาก จึงเลือกใชโ้ปรเจ็คเตอร์ของเอฟสัน (Epson) 
รุ่น EB-1985WU ให้ความสว่างมากกว่า 4,000 lm และอัตราส่วนความคมชัด 10,000:1 มีคุณสมบัติการ
ประมวลผลของภาพสูง ให้ภาพท่ีสวยงาม แมใ้นห้องประชุมท่ีมีแสงจ้า มีการแก้ไขภาพส่ีเหล่ียมคางหมูแบบ
อตัโนมติั มีเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ภาพวีดีโอท่ีฉาย เพ่ิมความคมชดั มีความละเอียด หลอดภาพอายุการใชง้านถึง 
4,000 ชั่วโมงในโหมดประหยดัพลงังาน ท าให้ความถ่ีในการเปล่ียนหลอดภาพน้อยลง และท่ีส าคญัด้วยการ
ควบคุมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกั สามารถเช่ือมต่อจอภาพ ไดถึ้ง 50 จอ ผ่านการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้
พร้อมกนัหลายเคร่ือง  

3) สถานทีแ่ละการควบคุมแสงสว่างมผีลกบัการสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้ภาพท่ีฉายมีความคมชดั และไม่ถูกรบกวนจากส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงไม่ถูกกวนจากการออกแบบ

แสงไฟในการแสดง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเลือกสถานท่ีในลกัษณะในร่ม โล่ง และสามารถท่ีจะควบคุมแสงได ้โดย
เลือกอาคารเอนกประสงค ์มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน ในการจดัการแสดงคร้ังน้ี โดยมีการติดผา้และกระดาษสี
ด าเพ่ือลดความสวา่งของแสงท่ีส่องเขา้อาคาร และมีการออกแบบแสงในการแสดงโดยไม่ให้รบกวนจอภาพท่ีฉาย
จากเคร่ืองฉายภาพ โดยการออกแบบฉาก จะเป็นพ้ืนท่ีแนวกวา้ง มีการวางจอ 2 ขนาดวางเป็นระยะท่ีไม่เท่ากนั มี
จอภาพขนาดใหญ่ กวา้ง 4.8 เมตร และสูง 2.4 เมตร และมีจอภาพขนาดเลก็ 4 จอ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร และสูง 2.4 
เมตร เช่นกนั โดยสามารถเขา้ออกบริเวณเวทีไดท้ั้งหมด 4 ทาง 

4) การจ าแนกลกัษณะของชิ้นงาน 
รูปแบบของส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Projection Mapping) จะเป็นบทบาทส าคัญในการเล่า

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด ผ่านการเตน้ร่วมกับภาพประกอบท่ีเกิดข้ึนในฉาก โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ (1) ภาพ
ประกอบการแสดง ซ่ึงเป็นภาพท่ีน ามาตดัต่อใหม่ให้เขา้กบัการแสดง เช่น สถานท่ี หรือลวดลายกราฟิกต่างๆ เพ่ือ
เป็นการสร้างบรรยากาศใหก้ารแสดง โดยสามารถท่ีจะใชง้านส าเร็จในอินเตอร์เนตมาตดัต่อใหม่ได ้(2) ภาพวตัถุ
ต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมกบัท่าทางของนกัแสดง ซ่ึงเป็นภาพท่ีตอ้งตดัต่อข้ึนมาใหม่ให้อยูใ่นต าแหน่งและเขา้กบัท่าทาง
ท่ีนกัแสดงท า เช่น รถประจ าทาง ลิฟตโ์ดยสาร เคร่ืองเอกซเรย ์เป็นตน้ 
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5) ล าดบัขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
พงษ์ภาสกร กุลถิรธรรม (2558: ออนไลน์) กล่าวไวว้่า การท าแมปป้ิงตอ้งมีการทดลองตลอดเวลา การ

ทดลองช่วยให้ผลงานมีความชดัเจนมากข้ึน แมจ้ะเป็นรูปแบบท่ีมีการเตรียมงานเป็นอยา่งดี แต่ก็ถือว่าเป็นการ
แสดงสดรูปแบบหน่ึง คลา้ยการดูการแสดงคอนเสิร์ต ท่ีมีการแสดงเพียงแค่คร้ังเดียว เม่ือท าพลาดจึงไม่มีสิทธ์ิแก้
ตวั งานรูปแบบน้ีจึงเป็นการแสดงท่ีมีความเส่ียงสูง และตอ้งใชเ้วลาในการทดลอง การไดท้ ามาก ทดลองมาก ท า
ใหมี้ประสบการณ์มาก การสร้างงาน ส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมช้ินหน่ึงอาจใชเ้วลามากถึง 2–6 สัปดาห์ ข้ึนอยู่
กบัรายละเอียดของงานท่ีตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นความสมจริงของภาพ หรือความยาวท่ีตอ้งใชง้าน รวมถึงความแรง
ของคอมพิวเตอร์ท่ีใชแ้ปลงภาพก็เป็นตวัแปรส าคญั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดมี้การเรียนการสอนในการสร้างสรรค ์ส่ือ
เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม (Projection Mapping) ของนกัศึกษาสาขาศิลปะการแสดงกรณีศึกษา การเตน้ร่วมสมยั 
ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สงัคม) ดงัน้ี 

5.1) ศึกษาเร่ืองราวและการออกแบบท่าเต้นของนักศึกษา หัวใจส าคญัในการออกแบบคือภาพตอ้ง
สามารถเล่าเร่ืองราวท่ีนกัศึกษาตอ้งการส่ือสารได ้เน่ืองจากเป็นการแสดงแบบการเตน้ร่วมสมยั จึงมีเพียงท่าทาง
และเสียงเพลงเท่านั้นท่ีจะส่ือสารกบัผูช้มได ้ดงันั้นกระบวนการคิดภาพแมปป้ิงให้เป็นเร่ืองราว (Story Board) 
ตอ้งมีลกัษณะท่ีชดัเจนและสามารถเล่าเร่ืองราวได ้โดยผูศึ้กษาให้นกัศึกษาจบักลุ่ม และน าเสนอภาพความคิดใน
การสร้างสรรคใ์นแต่ละส่วนของการแสดง ส่ิงท่ีผูศึ้กษาสังเกตไดน้ั้นคือ นกัศึกษาบางกลุ่มมองเห็นภาพของการ
แสดงไดม้ากข้ึน สามารถท่ีจะตีความและสร้างสรรค์ภาพได ้เช่น ภาพนาฬิกาแสดงถึงการใชชี้วิตในแต่ละวนัท่ี
หมุนวนซ ้ าซาก หรือภาพของโรงพยาบาลท่ีใชภ้าพการเอกซ์สเรยฉ์ายไปยงัวตัถุเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในกบัการ
แสดง  

5.2) ร่างขอบเขตของงานในสถานที่จริง เม่ือสามารถเขา้ใชส้ถานท่ีจริง จดัวางจอภาพและติดตั้ง
เคร่ืองโปรเจ็กเตอร์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจึงใหน้กัศึกษาร่างขอบเขตในการท างานส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือน าไปเป็นต้นแบบในการออกแบบในโปรแกรมตัดต่อต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือเร่ืองของแสงสว่าง 
เน่ืองจากยงัไม่ไดปิ้ดกนัแสง ดงันั้นจึงเป็นอุปสรรคในการร่างขอบเขต จึงไดแ้นะน าให้นกัศึกษาร่างขอบเขตใน
ช่วงเวลาหลงัเลิกซอ้ม เพ่ือการร่างขอบเขตท่ีชดัเจนและลดการคลาดเคล่ือนของภาพท่ีเกิดข้ึน 

5.3) น าภาพการซ้อมมาร่างแบบเพื่อหาจงัหวะและสร้างภาพแมปป้ิง ผูศึ้กษาไดบ้นัทึกการซอ้มของ
นกัศึกษาในสถานท่ีจริง เพ่ือมาใชเ้ป็นภาพตน้แบบในการตดัต่อวดีีโอ โดยยึดเพลง จงัหวะ ต าแหน่งของนกัแสดง 
รวมถึงการเขา้ออก มาเป็นตน้แบบในการตดัต่อช้ินงาน เป็นขอ้ดีของการท างานส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมท่ี
ตอ้งเปิดตลอดการแสดง ดงันั้นจึงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองของจงัหวะในการเปิดปิดภาพตลอดทั้งการแสดง 

5.4) ค้นหาและสร้างภาพส่ือเทคโนโลยแีบบมส่ีวนร่วม เม่ือไดแ้นวคิดและการออกแบบคร่าวๆ แลว้ 
จึงเร่ิมแบ่งใหน้กัศึกษาคน้หาภาพเคล่ือนไหวในอินเตอร์เนต ตามอารมณ์ของภาพ (Mood tone) ท่ีตกลงกนั โดยให้
มีการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ร่วมกนัวิจารณ์ และแนวทางในการคน้หาหรือปรับภาพท่ีเลือกมาใหเ้หมาะสมกบัการ
แสดง โดยส่วนมากจะไดภ้าพเพียงบางส่วนเท่านั้น เน่ืองจากหลายส่วนตอ้งตดัต่อภาพข้ึนใหม่ เช่น ภาพรถประจ า
ทาง ภาพสถานท่ีต่างๆ ภาพเอ็กซ์สเรย ์ซ่ึงในส่วนน้ีผูศึ้กษาและนกัศึกษาท่ีมีความช านาญในเร่ืองของการตดัต่อได้
ด าเนินการต่อ ข้อสังเกตท่ีผู ้ศึกษาได้ให้ค  าแนะน ากับนักศึกษาในการค้นหาและสร้างภาพเคล่ือนไหว คือ
แหล่งท่ีมาและแนวทางในการจดัเก็บขอ้มูล โดยให้แบ่งเป็นอลับั้ม (Folder) ในคอมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ เป็น
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สัดส่วน เพ่ือให้สะดวกกบัการคน้หาและการใชง้านในการตดัต่อ เพ่ือลดปัญหาช้ินงานหาย หรือโปรแกรมไม่
สามารถคน้หาช้ินงาน (File missing) เหล่านั้นได ้ 

5.5) น างานมาใช้ในการซ้อมกับการแสดง และการแก้ไข น าภาพท่ีสร้างสรรค์มาฝึกซ้อมกบัการ
แสดง เพื่อให้นกัแสดงเห็นภาพท่ีเกิดข้ึน และก าหนดการเคล่ือนไหวบนพ้ืนท่ีท่ีก าหนด เช่น ต าแหน่งการนัง่บน
รถไฟฟ้า การเตะบอลของนักกีฬา หรือชั้นวางหนังสือของนักเรียน เป็นตน้ ส่ิงท่ีผูศึ้กษาสังเกตในกระบวนการ
ท างานส่วนน้ีคือ การท างานออกแบบท่าเตน้ร่วมกบัส่ือแบบมีส่วนร่วมน้ี จ าเป็นตอ้งพ่ึงพากนัเป็นอยา่งมาก เพราะ
เม่ือนกัแสดงก าหนดต าแหน่งของนกัแสดงแลว้ ผูอ้อกแบบภาพแมปป้ิงก็จะน าไปตดัต่อภาพ หลงัจากนั้นก็น ามา
ฉายเพ่ือซ้อม เม่ือมีจุดท่ีคลาดเคล่ือนกัน นักแสดงก็จะพยายามปรับต าแหน่งและท่าทางเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งของแมปป้ิงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ภาพออกมาเหมาะสมกนั แต่บางจุดท่ีผูอ้อกแบบแมปป้ิงท าผิดต าแหน่งหรือ
ผิดรูปแบบมากเกินไป ก็ตอ้งน ากลบัไปแกไ้ขเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการแสดงใหม้ากยิง่ข้ึน 

5.6) น ามาใช้ในการแสดงจริง หลงัจากผ่านกระบวนการซ้อมและการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อย จึง
สามารถน ามาใชใ้นการแสดงจริงได ้ขอ้ไดเ้ปรียบในการแสดงการเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม
คือสามารถก าหนดเวลาในการแสดงไดแ้ม่นย  าตามเพลงท่ีใช ้แต่ขอ้เสียคลา้ยการแสดงละครเวที คือเป็นการแสดง
สด เม่ือมีขอ้ผิดพลาดในการแสดงตอ้งปล่อยใหผ้า่นไปและด าเนินการแสดงต่อไปใหดี้ท่ีสุด 

6) ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการแสดงและแนวทางในการแก้ไขผลงาน 
ระหวา่งการแสดงและหลงัการแสดงผูศึ้กษาไดส้ังเกตและพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตส่ือ

เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงกรณีศึกษา การเตน้ร่วมสมยั ชุด ต่าง (อารมณ์ / 
ความเห็น / สงัคม) หลายขอ้ ดงัน้ี 

6.1)  แสงสว่างและการเลือกภาพในการแสดง ปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนในการแสดงคร้ังน้ี คือนกัแสดง
ถูกกลืนไปกบัภาพของส่ือเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมเน่ืองจากแสงของโปรเจกเตอร์เป็นปัจจยัหลงัในการมองเห็น
การแสดงของผูช้ม ดังนั้นเม่ือภาพในการแสดงมีโทนสีท่ีเขม้ หรือมืดจนเกินไป ก็จะท าให้ผูช้มเห็นนักแสดง
น้อยลงเช่นกนั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงใชก้ารออกแบบแสงเขา้มาช่วยเพ่ิมให้ผูช้มเห็นนักแสดงมากยิ่งข้ึน แต่เม่ือแสง
สว่างจากโคมไฟเขา้มามีส่วนกับการแสดง ภาพของแมปป้ิง (Mapping) ก็จะถูกลดเลือนลงด้วยเช่นกนั ดังนั้น
รูปแบบการแสดงน้ี จึงตอ้งควบคุมภาพและแสงใหมี้ความเหมาะสมกนัเพ่ือใหผู้ช้มแลเห็นการแสดงได ้

6.2) ปัญหาเร่ืองเงา เน่ืองจากการฉายแสงโปรเจกเตอร์มีลกัษณะการฉายแสงดา้นหนา้นกัแสดงส่อง
ไปท่ีฉาก ดงันั้นปัญหาเร่ืองเงาของนกัแสดงกระทบไปท่ีฉากจึงเกิดข้ึน ผูศึ้กษาจึงเลือกใชห้ลกัการออกแบบแสงใน
ละครเวทีมาใช ้โดยจดัเลือกทิศทางในการติดตั้งโปรเจกเตอร์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง 45 องศา เพ่ือใหเ้งาถูกกดลงบนพ้ืน
และโดนตวัฉากให้นอ้ยท่ีสุด แต่หลกัการในการออกแบบแสงนั้น สามารถท่ีจะใชโ้คมไฟดวงอ่ืนมาช่วยลดเงาได ้
แต่กบัแสงโปรเจกเตอร์นั้นไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากจะท าให้ความคมชดัของภาพลดลงไปดว้ย ดงันั้นจึงตอ้ง
ปรึกษากบัผูก้  ากบัหรือผูอ้อกแบบว่า สามารถท่ีจะใชเ้งามาเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงไดม้ากน้อยแค่ไหน หรือ
จ าเป็นเปล่ียนต าแหน่งของนกัแสดงใหย้นืออกจากจอเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหก้ารเกิดเงาลดนอ้ยลง 

6.3) นักแสดงเกิดความผิดพลาด  เป็นเร่ืองธรรมดาของการแสดงสดท่ีนักแสดงจะเกิดความ
ผิดพลาด เช่น วางวตัถุไม่ตรงต าแหน่ง หรือเคล่ือนท่ีไม่ทนัต าแหน่งท่ีวางไว ้จึงท าให้ผูช้มเห็นความผิดพลาดของ
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การแสดงชดัข้ึน ดงันั้น นกัแสดงจะมีสมาธิและฝึกซอ้มกบัแมปป้ิง (Mapping) อยา่งช านาญเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดท่ี
จะเกิดข้ึน 

6.4) ความบังเอิญและการฉีกกฏ ผูศึ้กษาสงัเกตลกัษณะของการออกแบบงานของนกัศึกษาในเร่ือง
ของการเลือกภาพประกอบในการแสดง บางคร้ังผูอ้อกแบบสามารถท่ีจะฉีกกฎเดิมๆ ในการออกแบบได ้เช่น การ
ตดัต่อภาพให้หลุดขอบเขตท่ีเราร่างแบบฉากไว ้ก็จะเกิดมิติของภาพท่ีกระทบพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของเวที เป็นภาพท่ี
น่าสนใจเช่นกนั หรือบางคร้ังนกัศึกษามีความกงัวลในการคน้หาภาพประกอบจนมากเกินไป ซ่ึงในการแสดงคร้ัง
น้ี พบวา่ภาพส าเร็จในอินเตอร์เนตบางภาพ ก็สามารถเล่าเร่ืองและส่ือสารกบัการแสดงเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งไม่น่าเช่ือ 
เช่น ในส่วนหลงัของการแสดง เป็นการใชภ้าพกราฟิกเคล่ือนไหวร่วมกบัการแสดงทั้งหมด ในช่วงการแสดงจะ
เล่าเร่ืองราวของนักเรียนคนหน่ึงถูกสังคมสร้างกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆ ไว ้นักศึกษาเลือกภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็น
ลกัษณะของโครงสร้างเครือข่ายในรูปแบบกราฟิกเคล่ือนไหวไปมา เพียงควบคุมการออกแบบไม่ให้หลุดไปจาก
อารมณ์ของภาพ (Mood tone) ท่ีวางไว ้ภาพดงักล่าวท่ีน ามาตดัต่อก็เขา้กบัเร่ืองราวไดใ้นแบบท่ีคาดไม่ถึง ดงันั้น
บางคร้ังการแสดงรูปแบบน้ี ตอ้งน ามาทดลองจึงจะทราบวา่ภาพเหล่านั้น สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ เป็นตน้ 
 

5. สรุป 
 จากการสร้างสรรค์กระบวนการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง 
ในรายวิชา PER 316 เทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอและการเผยแพร่ กรณีศึกษา การเตน้ร่วมสมยัผสมส่ือแบบมีส่วน
ร่วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) ร่วมกบันักศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดค้น้พบและแนวทางในการเรียน
การสอนเพ่ือให้นกัศึกษามีความช านาญการและสามารถท่ีจะน ารูปแบบการสร้างสรรคส่ื์อเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมไปใชร่้วมกบัศาสตร์อ่ืนๆ ได้ เช่น การเตน้ ละครเวที คอร์นเสริต หรือแฟชัน่โชว ์ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจเทคโนโลยีท่ีมีต่อกระบวนการส่ือสารและการเผยแพร่ไดอ้ยา่งมีประโยชน์ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
ผา่นหลกัการ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรคด์งัน้ี (1) การฝึกงานปฏิบติัในเร่ืองของการตดัต่อวดีีโอได้
อยา่งช านาญการณ์เพ่ือใหส้ามารถผลิตภาพตามท่ีตอ้งการไดม้ากยิ่งข้ึน (2) การเลือกคุณภาพของโปรเจกเตอร์และ
การเลือกสถานท่ีในการแสดงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงาน (3) เม่ือนักศึกษามีความเขา้ใจรูปแบบ 
กระบวนการสร้างสรรค์ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนของงาน เป็นการสร้างประสบการณ์ท างานให้กบันักศึกษา โดยท่ี
นกัศึกษาสามารถท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการผลิตช้ินงานอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบต่อไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 บทความวิชาการกระบวนการผลิตส่ือเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง
กรณีศึกษา การเต้นร่วมสมัยผสมส่ือแบบมีส่วนร่วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) สามารถใช้เป็น
แนวทางในการคิดคน้รูปแบบการแสดง และสามารถน าไปต่อยอดในการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาในรายวชิา 
PER 316 เทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอและการเผยแพร่ หรือใช้ร่วมกับรายวิชาอ่ืนๆ ในสาขาศิลปะการแสดง 
เพ่ือใหเ้กิดผลงานสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ ทนัยคุสมยั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของนกัศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอ ช่องทางท่ีเป็นโอกาสในการหารายไดข้องนักเขียนในยคุท่ี
เรียกวา่วิกฤติส่ือส่ิงพิมพ ์ เพราะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจนส่ือส่ิงพิมพมี์บทบาทน้อยลงอยา่งมาก ส่ือ
ออนไลน์กลายมาเป็นช่องทางส่ือท่ีมีผูอ่้านมากกว่าส่ือดั้งเดิมอย่างส่ือส่ิงพิมพ์ นักเขียนในปัจจุบันจ าเป็นตอ้ง
ปรับตวั ดว้ยการศึกษารูปแบบของการผลิตงานเขียนของตนเองเหมาะกบัยุคออนไลน์ ศึกษาช่องทางในการหา
รายไดท้างออนไลน์  รวมทั้งศึกษารูปแบบของค่าตอบแทนงานเขียนท่ีเปล่ียนไปจากเดิม นอกจากน้ีช่องทางหรือ
พ้ืนท่ีในการน าเสนองานเขียนท่ีมีมากข้ึนทางออนไลน์ ส่งผลดีต่อตวันกัเขียนท่ีสามารถเป็นผูเ้ลือกไดว้า่งานเขียน
ของตนเองนั้นจะน าเสนอท่ีใด  และสามารถเลือกและก าหนดค่าตอบแทนของตวัเองไดอี้กดว้ย ดงันั้นนกัเขียนใน
ปัจจุบนัจึงควรมีความรู้ว่าการเขียนเน้ือหาแบบไหนท่ีสามารถขายไดท้างออนไลน์ และช่องทางในการน าเสนอ
เน้ือหาควรเป็นแหล่งใดบา้ง ซ่ึงหากนกัเขียนมีความรู้ ความสามารถดงักล่าวยอ่มเพ่ิมอ านาจในตนเองโดยไม่ตอ้ง
พ่ึงส านกัพิมพเ์หมือนในอดีต และท าให้นักเขียนมีพลงัในการต่อรอง เพราะกลายเป็น “ผูเ้ลือก” แทนท่ีการเป็น             
“ผูถู้กเลือก” จากส านกัพิมพเ์หมือนท่ีผา่นมา ดงันั้นส่ือออนไลน์จึงไม่ใช่วกิฤติ แต่เป็นโอกาสส าหรับนกัเขียน 

 

 
ค าส าคญั: นกัเขียน,  เน้ือหาออนไลน์, การขายงานเขียนดว้ยตนเอง 
 

 

ABSTRACT 
 This article aims to present the channel is an opportunity to earn money by writers in an era called the 
Crisis of Print Media. The consumer behavior has changed so that the print media plays a lesser role. Online 
media has become a media outlet that has more readers than traditional media like print media. Today's writers 
need to adjust. By studying the style of production of their own writings suitable for the online era . Learn how 
to earn money online. Also, study the form of remuneration that has changed. In addition, channels or spaces 
for presenting writings are available online. It is good for writers who can choose where their writings will be 
presented. And can choose and pay their own compensation. Nowadays, writers should have the knowledge that 
writing content can be sold online. What is the source of the content? If the writer has knowledge. The ability to 
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increase self-power without having to rely on publishing as in the past.  And the writers have the power to 
negotiate. Because it becomes "selector" instead of being. The "selected"  from the publisher like the past. So 
online media is not a crisis. It is a real opportunity for writers. 
 
KEYWORDS: Writers, Online Content, Self-Publishing 
 

1. บทน า 
ไทม ์อิงค ์(Time Inc.) เจา้ของนิตยสารช่ือดงัมากกวา่ 10 หวั รวมถึงไทม(์Time), ฟอร์บส์(Forbes), พีเพิล

(People), ฟอร์จูน(Fortune) และสปอร์ต อิลลัสเตรทเทด(Sports illustrated) ประกาศปรับลดพนักงาน 300 
ต  าแหน่ง โดยคร่ึงหน่ึงอยู่ในสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของพนักงานทั้งหมดของบริษทัส่ือช่ือดงัของ
สหรัฐแห่งน้ี ซ่ึงจะมีทั้งการปลดออกและการให้ออกจากงานโดยจ่ายค่าตอบแทน โดย ไทม์ อิงค์ ก าลงัประสบ
ความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ หลงัจากผูอ่้านส่วนใหญ่เปล่ียนพฤติกรรมไปใชส่ื้อดิจิตลัผ่านสมาร์ทโฟนมา
กข้ึนเร่ือยๆ ท าใหย้อดขายนิตยสารในส่วนท่ีเป็นส่ิงตีพิมพล์ดลงอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีรายไดจ้ากค่าโฆษณาก็ลดลง
อยา่งมาก จากขอ้มูลของ นีลสนั(Nielsen) ประเทศไทย เผยภาพรวมการใชง้บโฆษณา ท่ีใชไ้ปในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ใชไ้ป 26,036 ลา้นบาท ติดลบไป 4.49% เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกของปี 
2559 ใชไ้ป 27,261 ลา้นบาท จากรายงานพบวา่ผูป้ระกอบการแบรนด์สินคา้มีการใชง้บโฆษณากบัหนงัสือพิมพ ์
2,044 ลา้นบาท ลดลง 17.26% นิตยสาร ใช้งบลดลงเหลือ 484 ลา้นบาท ติดลบถึง 35.98% ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

เม่ือหันมามองวงการธุรกิจส่ิงพิมพ์ของไทยก็เผชิญกับการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ไม่ต่างจากส่ือ
ต่างประเทศ ส่ือส่ิงพิมพ์ปิดตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการอ่านท่ี
เปล่ียนแปลงไปจนส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนให้เห็นว่าความนิยมในการเสพส่ือในไทยได้
เบ่ียงเบนจากส่ือส่ิงพิมพไ์ปสู่ส่ือออนไลน์อยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน จากผลการวิจยั ‘พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเขา้
ร้านหนังสือ’ ท่ีจดัท าโดยสมาคมผูจ้ดัพิมพ์และผูจ้  าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (ปี 2559) ซ่ึงส ารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้การอ่านหนงัสือเปล่ียนแปลงไป ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงของ
ช่วงชีวติ การเขา้มาของโซเชียลมีเดีย ส่ือออนไลน์ต่างๆ และสภาพเศรษฐกิจ 

น่าสนใจว่าจากงานวิจยัน้ีพบว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มนักอ่านตวัยงนั้น ไม่ไดมี้อตัราการอ่านหนังสือท่ี
เปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ ผูบ้ริโภคหนัไปอ่านข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพ่ิมมาก
ข้ึน การเขา้มาของช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ท่ีท าให้นกัอ่านมีช่องทางในการอ่านหนงัสือมากข้ึน ท าให้
ผูใ้ห้บริการส่ิงพิมพ์ในไทยไม่ว่าจะหัวเล็กหรือหัวใหญ่หลายฉบับไดท้ยอยยติุการตีพิมพ์ และหันไปพ่ึงพาการ
น าเสนอขอ้มูลผา่นเครือข่ายออนไลน์แทน 

บทความช้ินน้ีจึงตอ้งการน าเสนอช่วงเวลาท่ีหลายคนมองวา่เป็น “วิกฤติ”ของส่ือส่ิงพิมพ ์แต่ผูเ้ขียนกลบั
คิดต่างวา่น่ีคือ “โอกาส” ของนกัเขียนมากกวา่ หากนกัเขียนสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการสร้างสรรคเ์น้ือหาลงบน
ส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีจะเผยแพร่ไดก้วา้งไกลมากกวา่การเขียนผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์บบเดิมท่ีจ าตอ้งรอตีพิมพ์
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น เส้นทางหารายไดส้ าหรับนกัเขียนจึงมากข้ึนตามไปดว้ย เพราะหากเป็นส่ือส่ิงพิมพแ์บบเดิม
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นั้น งานเขียนจะถูกก าหนดดว้ยยอดตีพิมพ ์ ซ่ึงนกัเขียนจะไดค้่าตอบแทนเป็นรายฉบบั แต่ถา้เป็นรูปแบบออนไลน์
กลบัสามารถสร้างงานเผยแพร่ไปไดอ้ยา่งไม่จ ากดั เพราะไม่ยึดติดกบัจ านวนฉบบัท่ีตีพิมพ ์แต่หากเป็นงานเขียน
ในรูปแบบออนไลน์นั้น ถา้ใครสนใจก็สามารถ คน้หามาอ่านไดต้ลอดเวลา ดงันั้นจ านวนรายได้ของนักเขียนจึง
แปรเปล่ียนไปตามจ านวนผูอ่้านจริง ท่ีสามารถวดัจ านวนไดท้นัที และเม่ือ “ช่องทาง” การเผยแพร่ไม่ไดถู้กจ ากดั
ดว้ย “สถานท่ี” แค่เพียงร้านหนังสือ หรือแผงหนังสือท่ีวางขายหนังสือเหมือนส่ิงพิมพใ์นอดีต การสร้างรายได้
ของนกัเขียนจึงมากข้ึนตามไปดว้ย ส่ือออนไลน์จึงไม่ใช่ “วิกฤติ” แต่เป็น “โอกาส” และหนทางใหม่ในการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่นกัเขียนในยคุปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพื่อน าเสนอโอกาสของนกัเขียน ในวกิฤติส่ือส่ิงพิมพ ์
(2) เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ในการผลิตงานเขียนของนกัเขียน ในยคุวกิฤติส่ือส่ิงพิมพ ์

 

3. เราเขียนอะไรขายได้บ้างในออนไลน์ 
 งานเขียนท่ีเราสามารถขายในออนไลน์ไดน้ั้นก็ไม่ไดแ้ตกต่างไปจาก จากการเขียนลงในส่ือส่ิงพิมพรู์ป
แบบเดิมเลยเพียงแต่แค่ผูอ่้านเปล่ียนพฤติกรรมจากการอ่านส่ิงพิมพม์าเป็นการอ่านในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ซ่ึง
ตวัอยา่งของงานเขียนท่ีเราสามารถเขียนขายไดใ้นโลกออนไลน์มีลกัษณะดงัน้ี 

3.1 ประเภทบทความ  
3.1.1 บทความข่าว สกู๊ปข่าว จบัประเด็นเร่ืองตามหลกั 5 W 1 H  ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ 

อยา่งไร และสรุปเน้ือหาข่าว หรือจะเขียนเป็นข่าวประชาสัมพนัธ์ก็ได ้ซ่ึงในปัจจุบนัเวบ็ไซตข์่าวหนา้ใหม่ผุดข้ึน
เป็นดอกเห็ด เพราะไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนสูงเร่ืองบุคลากรในการจา้งผูส่ื้อข่าวประจ า การจา้งนักเขียนข่าวอิสระ 
(Freelance) ท่ีลงทุนเฉพาะการจ่ายเป็นรายบทความไป จึงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับลกัษณะงานเขียนประเภท
บทความ และสกู๊ปข่าว 

3.1.2 บทความวิจารณ์ หรือรีวิว (Review) เขียนข้ึนเพ่ือใชแ้นะน าสินคา้ ให้กบัเจา้ของสินคา้หรือ
บริการต่าง ๆ ผูเ้ขียนจะตอ้งเขียนถึงประโยชน์ เขียนถึงขอ้ดีขอ้เสียของสินคา้นั้น ๆ พร้อมระบุราคาของสินคา้หรือ
บริการ แจง้ให้ทราบวา่สามารถหาซ้ือท่ีไหนไดบ้า้ง อยา่งมีชั้นเชิงไม่เนน้การขายตรง แต่เขียนแนะน าเสม่ือนเป็น
เพ่ือนท่ีน่าเช่ือใจ ดว้ยส านวนการเขียนท่ีเป็นกนัเอง ใหผู้อ่้านอยากมาซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเขียนรีววิ โดยจะไดรั้บ
ค่าจา้งตอบแทนผลงาน ตามจ านวนช้ินงานของบทความ เขียนเสร็จแลว้จะส่งงานเขียนน้ีต่อให้กบัแบรนด์ไปใช ้
หรือนกัเขียนน ามาใส่ในบลอ็กของตวัเองก็ได ้

3.1.3 บทความท่องเท่ียว และ ไลฟ์สไตล ์พากินพาเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆและร้านอาหารเด็ดๆ
เป็นการโปรโมทสถานท่ีท่องเท่ียวใหก้บัโรงแรมร้านและอาหาร  

3.1.4 บทความสาระความรู้ทั่วไป เช่นบทความเพ่ือสุขภาพ บทความเร่ืองการแต่งกาย หรือวิธี
ประสบความส าเร็จแบบต่าง ๆ เป็นบทความท่ีใหป้ระโยชน์ อ่านแลว้ไดรั้บความรู้ 
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3.2 ประเภทหนังสือเล่ม 
3.2.1 หนงัสือเรียน ส าหรับเด็กและเยาวชน เทคนิคการสอบ เคลด็ลบัในรายวชิาต่างๆ เพ่ือใชใ้นการ

เตรียมสอบ  
3.2.2 หนังสืออ่านความรู้ทั่วไป เช่นต าราอาหาร ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา โหราศาสตร์ การ

ท่องเท่ียวเกษตรกรรม สัตวเ์ล้ียง ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ งานอดิเรกและงานฝีมือ สุขภาพและความงาม การ
ตกแต่งบา้น จดัสวน อตัชีวประวติั และเทคนิคการประสบความส าเร็จในรูปแบบต่างๆ หรือท่ีเรียกวา่ How to  

3.2.3 หนังสือนิยาย ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งออกเป็น นิยายแฟนตาซี นิยายแอ็คชัน่ นิยายโรแมนติก 
นิยายวยัรุ่น นิยายสืบสวนสอบสวน วรรณกรรมเยาวชน หรือรวมเล่มเร่ืองสั้น 

3.3 ประเภทงานเขียนเพือ่ส่ือสังคมออนไลน์ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูอ่้านเปล่ียนไปมากท าใหรู้ปแบบการเขียนก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนไป

บา้งนกัเขียนก็ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูอ่้านท่ีนิยมใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ดว้ยรูปแบบของผูใ้ช้
ส่ือสังคมออนไลน์นั้น จะนิยมอ่านขอ้ความท่ีมีขนาดกะทดัรัดเขา้ใจไดง่้ายไม่เยิ่นเยอ้จึงท าให้นกัเขียนตอ้งมีการ
ปรับรูปแบบการเขียนไปดว้ย งานเขียนประเภทน้ีก าลงัเป็นท่ีขาดแคลน มีความตอ้งการของตลาดสูง เพราะมีการ
เกิดของ Page Facebook ของแบรนด์ต่างๆเกิดข้ึนมากมายท าให้งานเขียนประเภทน้ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง 
เป็นโอกาสในการหารายไดข้องนกัเขียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3.3.1 เขียนแบบเล่าเร่ือง ถ่ายทอด ความคิดประสบการณ์ ท่ีพบเจอในแต่ละวนั หรือชวนคิดชวนคุย
กบัผูอ่้านในส่ือสังคมออนไลน์ เหมือนเพ่ือนท่ีมาเล่าเร่ืองราวประจ าวนัของตวัเองเช่น บนัทึกของตุ๊ด ดว้ยเน้ือหา
สะทอ้นสังคมสมยัใหม่ใกลต้วัผูอ่้าน ท่ีคนเรามกัมองขา้มไป น าเสนอในแง่มุมแปลกใหม่เป็นเร่ืองเล่าขนาดสั้น 
อ่านจบเร็วแต่ไดอ้รรถรสดว้ยภาษาท่ีตรงเเละเเรง ถูกอกถูกใจคนอ่านรุ่นใหม่ไฟเเรง หรือ เพจ ZcongklodPage 
ของทรงกลด บางยีข่นั ท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองเล่าเร่ืองราวการท างานของตนเอง ผสมกบัเร่ืองท่ีเจา้ของเพจช่ืนชอบ ไม่
วา่จะเป็นเร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม งานเขียนแบบน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งมีความสามารถในการเขียนเล่าเร่ือง 
รอยเรียงใหอ่้านสนุก อ่านง่าย ค่อย ๆ สร้าง แฟนนกัอ่านแบบบอกต่อปาก 

3.3.2 ขอ้ความประกอบภาพ เช่นเพจ นัดเป็ด หรือ หนังฝังมุก ท่ีน าเสนอมุกง่ายๆ ท่ีคิดไม่ถึง การ
น าเสนอจะเป็นรูปแบบตวัละครคุยกัน ในสถานการณ์ท่ีเราจะเจอทั่วไป โดยงานเขียนประเภทน้ีผูคิ้ดขอ้ความ
ประกอบภาพไม่จ าเป็นตอ้งวาดภาพประกอบได ้แต่ตอ้งมีทกัษะในการเขียนบทสนทนาท่ีมีชั้นเชิง และมีจงัหวะ
ตอนทา้ยท่ีท าใหผู้อ่้าน สะใจ ประหลาดใจได ้ตวัอยา่งเช่น 
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3.3.3 ค าคม ค ากลอน เน้ือการใหก้ าลงัใจ การมองโลกในมุมบวก เช่นเพจ Roundfinger ของน้ิวกลม 

หรือ เพจสมาคมมุขเส่ียวๆ เป็นตน้ โดยเน้ือของงานเขียนประเภทน้ีจะสั้น อ่านแลว้จะไดข้อ้คิด หรืออยากจะส่งต่อ
ให้คนอ่ืน ๆ ให้เห็นว่าตอนน้ีผูอ่้านมีความรู้สึกอย่างไร เช่น “เราซ้ือนาฬิกาไดแ้ต่เราไม่สามารถซ้ือเวลาได ้งาน
เขียนน้ีมีขนาดสั้น ส่วนท่ียากคือการคิดสัมผสัค าของภาษาให้สละสลวย จนท าให้ผูอ่้านช่ืนชอบและติดตามเป็น
แฟน 

3.3.4 เร่ืองเฉพาะทาง เช่น เร่ืองผีประสบการณ์สยองขวญัสัน่ประสาท ตวัอยา่งเช่นเพจ TheHOUSE 
เพจเพ่ือความบันเทิงแนวสยองขวญั เล่าเร่ืองผีด้วยส านวนการเขียนท่ีทั้ งน่ากลวัและน่าติดตาม โดยเร่ืองราว
ทั้งหมดเป็นประสบการณ์จริงจากทางบา้น ท่ีถูกคดัเลือก และน ามาเรียบเรียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมอรรถรสความสยอง 
สร้างประสบการณ์ขนหัวลุกระดับ 10 กะโหลกให้กับผูอ่้าน หรือเพจกระทู้ผีพนัทิป หลอน สะเทือนขวญั ท่ี
รวบรวมเร่ืองผีจาก เวบ็ไซตพ์นัทิป ทั้งจากอดีตและปัจจุบนัใหผู้อ่้านไดเ้สพความหลอนกนัไดเ้ตม็ท่ี 

3.3.5 ขอ้ความแสดงความคิดเห็นของผูดู้แล(Moderator) ต าแหน่ง Moderator(โมดูเลเตอร์) ท า
หนา้ท่ีคอยสอดส่องดูแล ตอบความคิดเห็น(Comment) ทั้งท่ีดีและไม่ดี ท่ีแสดงความคิดเห็นในเพจเฟสบุ๊ค หรือส่ือ
สังคมต่าง ๆ ท่ีดูแลอยู่ เช่นModerator ของไก่ทอด KFC ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี มีสติ 
ทศันคติดา้นบวก รู้จกัเขียนตอบอยา่งนุ่มนวล มีเสน่ห์ทางภาษาท่ีแฝงอารมณ์ขนั ดงันั้นการเป็นผูดู้แลส่ือสังคมท่ีมี
ทักษะด้านการเขียนท่ีดีจึงมีความส าคญัท่ีท าให้เกิดแฟนนักอ่านท่ีตามอ่านความคิดเห็นของผูดู้แลส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นผลดีต่อแบรนด(์Brand)  

3.3.6 การเขียนค าโฆษณา ผูเ้ขียนตอ้งมีความสามารถในการเขียนค าโฆษณา ใช้ภาษาง่าย ๆ ท่ี
สามารถสร้างการรับรู้ไดท้นัที ภาษากะทดัรัด สั้น จ าง่าย หรืออาจใชภ้าษาท่ีมีความคลอ้งจอง สร้างความอยากรู้ 
อยากเห็น ใหเ้กิดข้ึนไดใ้นเส้ียววนิาที เขียนใหมี้ Call to Action มีการกระตุน้ มีค  าเชิญชวนใหท้ าอะไรบา้งอยา่ง ถา้
มีในการวางแผนโฆษณาประกอบดว้ยจะท าใหน้กัเขียนเป็นท่ีตอ้งการของ เอเจนซ่ีโฆษณาดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ี
สูงข้ึนดว้ยตามความสามารถ 

https://www.facebook.com/nut.ped/
https://www.facebook.com/nangfangmook/
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4. เนือ้หาออนไลน์ขายทีไ่หนได้บ้าง 
เม่ือเรารู้แลว้วา่เราเขียนเน้ือหา (Content) อะไรขายในโลกออนไลน์ไดบ้า้ง  ขั้นต่อไปก็คือส ารวจวา่เรา

จะเอางานเขียนของเราไปหารายไดจ้ากท่ีไหน หรือช่องทาง (Channel) ใดบา้ง  ซ่ึงการหารายไดอ้อนไลน์นั้นก็มี
ดว้ยกนัหลายรูปแบบแบ่งตามประเภทงานเขียนท่ีเราเขียนข้ึนมา  

4.1 ประเภทบทความ และงานเขียนเพือ่ส่ือสังคมออนไลน์ 
4.1.1 รับงานโดยตรงดว้ยตวัเอง เช่นการหาโพสตท่ี์ประกาศหานกัเขียนบทความออนไลน์โดยการ

คน้หาจาก Google หรือกลุ่ม Facebook ว่ามีใครโพสต์ขอ้ความตอ้งการรับซ้ือบทความหรือไม่    หรืออาจเปิด 
Facebook Fanpage ของตวัเองในการรับเขียนบทความโดยเฉพาะ  เพื่อใหลู้กคา้เขา้มาติดต่อไดโ้ดยตรง 

4.1.2 รับงานโดยผ่านเว็บไซต์อิสระ ท่ีมีหมวด การเขียน Content  ให้สมาชิกสามาถเข้าไปลง
ตวัอยา่งงานเขียนเป็นตวัอยา่งใหผู้ท่ี้สนใจติดต่อจา้งใหเ้ขียนบทความได ้เช่นเวบ็ fastwork.co เป็นตน้ 

4.1.3  สมัครเป็น ทีมงาน เขียนบทความให้กับ เว็บไซต์  ท่ี รับ เขียน เน้ือหา โดยตรง เช่น 
1000content.com และเขียนบทความ.com เป็นตน้ 

4.1.4 น าบทความข่าวไปลงเวบ็ไซต์ของตวัเอง เพื่อท าการหารายไดอ้อนไลน์ดว้ยการใช้บริการ 
Google AdSense ในการลงโฆษณาออนไลน์ในเวบ็ไซตข์องเรา หากบทความท่ีเรามีผูอ่้านเป็นจ านวนมาก 

4.2 ประเภทหนังสือเล่ม และนิยาย 
4.2.1 ขายดว้ยตนเองผ่านระบบเวบ็ไซต์ท่ีท าข้ึนเอง หรือสร้างแฟนเพจ Facebook ให้คนท่ีสนใจ

ติดต่อขอซ้ือเป็นรายบุคคล โดยช่องทางน้ีผูเ้ขียนจะไดร้ายได ้100% โดยไม่ตอ้งแบ่งกบัใครเพราะเป็นเวบ็ไซตแ์ละ
เพจของตนเองแต่อาจจะมีปัญหาเร่ืองการประชาสมัพนัธ์และท าโฆษณาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยตนเอง 

4 .2 .2  ก ารฝ ากข ายผ่ าน ร้ าน ข ายหนั ง สื อออน ไลน์   เช่ น  fictionlog.co, mebmarket.com, 
writer.ookbee.com และ amazon.com เป็นตน้   ซ่ึงระบบฝากขายแบบน้ีนักเขียนก็จะตอ้งแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับ
ร้านขายหนังสือออนไลน์เป็นค่าด าเนินการ แต่เราไม่ตอ้งสร้างระบบเองให้วุ่นวาย เพราะสามารถใชร้ะบบท่ีมี
เตรียมไวใ้หแ้ลว้ไดท้นัที  ซ่ึงท าใหง่้ายและสะดวกในการขายและยงัไม่ตอ้งเหน่ือยกบัการหาลูกคา้ดว้ยตนเอง 
 

5. รายได้จากงานเขียนออนไลน์  
รายไดจ้ากงานเขียนออนไลน์นั้นหากเราเป็นผูผ้ลิตเองทั้งหมด สามารถท าไดทุ้กต าแหน่งเองไม่ว่าจะ

เป็น เขียนหนงัสือ อพัโหลดเน้ือหา ตรวจค าผิดพิสูจน์อกัษร ขดัเกลาเน้ือหาและเรียบเรียงเน้ือหาแบบบรรณาธิการ 
และท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดว้ยดว้ยตนเอง ทั้งหมดในทุกขั้นตอนไม่วา่จะเป็นบทความหนงัสือเล่มหรือ
นิยายก็ตาม ผูเ้ขียนจะไดร้ายได ้100% ตามราคาท่ีไดต้ั้งไวข้องเน้ือหาท่ีผลิตข้ึนมา แต่ถา้น าไปฝากกบัร้านหนงัสือ
ออนไลน์หรือ เวบ็ขายเน้ือหาหรือบทความออนไลน์ รายไดก็้จะข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงของแต่ละท่ีวา่มีขอ้ตกลงกนั
อยา่งไร เช่นมีการจดัเก็บค่าฝากวางผลงานในระบบออนไลน์ หรือระบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีทางเวบ็
เตรียมใวบ้ริการ 
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5.1 ประเภทบทความ 
การขายบทความออนไลน์ความยาวไม่เกิน 500 ค า สามารถแกไ้ขงานได ้2 คร้ังหากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมก็

จะมีค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขเพ่ิม  ซ่ึงราคาน้ีไม่รวมภาพประกอบ  โดยราคาตกอยูท่ี่ 350 บาทต่อ 1 บทความ  และมี
ระยะเวลาในการเขียนบทความสั้ นๆ เพียง  2 วนั ซ่ึงประเภทของบทความก็ส่งผลต่อราคาเช่นกัน   หากเป็น
บทความข่าวอาจจะมีราคาท่ีถูกกวา่บทความรีววิ แต่ทั้งน้ีราคาอาจจะเพ่ิมสูงข้ึนตามแต่ขอ้ตกลงท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

ดงันั้นการก าหนดราคาบทความ จึงข้ึนอยู่กับจ านวนของค า หรือความยาวของเน้ือหา   โดยหากเป็น
บทความท่ีมีจ านวนของเน้ือหาเป็นจ านวนมากนักเขียนก็สามารถตั้งราคาไดม้ากข้ึนเช่นกัน  รวมทั้งยงัข้ึนกับ
ระยะเวลาในการท างาน   เง่ือนไขในการแกไ้ขบทความ   และประเภทของบทความ วา่มีความยากง่ายในการเขียน
มากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร    
 5.2 ประเภทหนังสือเล่ม 

ขอยกตวัอยา่งการแบ่งผลประโยชน์ของร้านขายหนังสือออนไลน์ mebmarket.com เพราะเป็นเวบ็ฝาก
ขายหนังสือสมคัรไดง่้ายเหมาะกบันักเขียนหนา้ใหม่ท่ีจะกา้วเขา้สู่วงการหนังสือออนไลน์ โดยการค านวณส่วน
แบ่งรายไดข้องนกัเขียน (เรียกกนัวา่ Publisher หรือ Writer) จะข้ึนกบัรูปแบบของช่องทางการช าระเงิน   
ตวัอยา่ง การค านวณรายไดก้รณีท่ีช าระเงินผา่นระบบการช าระภายในของระบบปฏิบติัการ iOS ของ Apple 
    ราคาขาย e-book = 100 บาท 
    ส่วนแบ่งการช าระเงินผา่นระบบของ Apple = 30 บาท (30% ของราคาขาย) 
    ส่วนแบ่งของ publisher/writer = (100-30)×80/100 = 56 บาท (56% ของราคาขาย) 
    ส่วนแบ่งของ meb = (100-30)×20/1000 = 14 บาท (14% ของราคาขาย) 
ตวัอยา่ง การค านวณรายไดก้รณีท่ีช าระเงินผา่นระบบบตัรเครดิต 
    ราคาขาย e-book = 100 บาท 
    ส่วนแบ่งการช าระเงินผา่นระบบบตัรเครดิต = 4 บาท (4% ของราคาขาย) 
    ส่วนแบ่งของ publisher/writer = (100-4)×70/100 = 67.2 บาท (67.2% ของราคาขาย) 
    ส่วนแบ่งของ meb = (100-4)×20/100 = 19.2 บาท (19.2% ของราคาขาย) 
    ส่วนแบ่งของ Seller = (100-4)×10/100 = 9.6 บาท (9.6% ของราคาขาย) 

5.3 ประเภทหนังสือนิยาย 
ในส่วนของรายได้จากการเขียนนิยายนั้ นขอยกตวัอย่างจากเว็บไซต์ fictionlog.co เพราะเน่ืองจากมี

ระบบ ในการแบ่งสดัส่วนท่ีเขา้ใจไดง่้าย ต่อนกัเขียนรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงกา้วเขา้สู่การเขียนนิยายออนไลน์  
ส่วนแบ่งรายไดข้องนักเขียน ผูเ้ขียนจะไดส่้วนแบ่ง 50% จากยอดขาย ค่าบริการในการเติมเหรียญทุก

ช่องทาง ซ่ึงเจา้ของเวบ็ไซต์อยา่ง Fictionlog จะเป็นผูดู้แลให้ทั้งหมด   เช่นถา้เดือนน้ีมีผูอ่้านเขา้มาอ่านนิยายของ
นกัเขียนจ านวน 1,000 คน  โดยอ่านกนัคนละ 5 บท  บทละ 6 บาท  ยอดขายในเดือนน้ีเพียงเดือนเดียวจะเท่ากบั 
1,000 x 5 x 6 = 30,000 บาท  โดยนกัเขียนจะได ้50% ของยอดขาย ซ่ึงเท่ากบั 15,000 บาทในเดือนนั้น 

หรือถา้หากสมมติวา่ "หนงัสือ" เล่มหน่ึงมีเน้ือหาทั้งหมด 15 บท และนกัเขียนตั้งราคาในบทท่ี 5 เป็นตน้
ไปเป็นจ านวน 600 เหรียญทองต่อบท นั่นแปลว่า "นักอ่าน 1 คน" จะตอ้งจ่ายเงินทั้ งหมด 60 บาท (600 x 10 = 
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6,000 เหรียญทอง) เพ่ือใหอ่้านหนงัสือไดจ้นจบเล่ม   ซ่ึงเงินท่ีไดรั้บจากการขายน้ี "นกัเขียน" และเจา้ของเวบ็ไซต ์
จะไดรั้บส่วนแบ่งจากการขายคนละ 30 บาท (ตามสดัส่วน 50 : 50) 

ดงันั้นหากนักเขียนคนหน่ึงมีหนังสือวางขายสัก 10 เล่ม เล่มละ 15 บท และมีคนอ่านจบ 1 เล่มต่อคน
ทุกๆ วนั นักเขียนก็จะมีรายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิวนัละ 450 บาท (30 บาท x 15 เล่ม) หรือคิดเป็นเงินจ านวน 
13,500 บาทต่อเดือน เป็นตน้ 
 

6. งานเขียนออนไลน์ขายได้จริงหรือภาพลวงตา 
การขายงานเขียนออนไลน์เป็นโอกาสจริง ๆ หรือว่าเป็นกบัดกั ท่ีล่อตาล่อใจเท่านั้น เพ่ือเป็นการเสริม

ความมัน่ใจให้กบั นักเขียนหน้าใหม่ จึงขอยกตวัอยา่งของนกัเขียนท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากการตีพิมพห์นงัสือ
ดว้ยตนเอง หรือ Self-publishing ท่ีประสบความส าเร็จมาเป็นกรณีคึกษาและเสริมสร้างแรงบนัดาลใจในการเขา้สู่
ถนนนกัเขียนออนไลน์  
 
จากงานอดเิรกสู่ผลงานระดบัโลก 

ในสหรัฐอเมริกาการตีพิมพ์หนังสือด้วยตนเอง หรือ Self-publishing เป็นท่ีนิยม และมีช่องทางท่ี
หลากหลายไม่วา่จะเป็นการขายดว้ยตนเองหรือฝากขายกบัร้านหนงัสือออนไลน์อยา่งเช่น amazon.com ซ่ึงแอนดี 
เวยีร์ (Andy Weir) ก็เป็นอีกหน่ึงคนท่ีมีงานอดิเรกเป็นงานเขียนและขายผา่นทางออนไลน์ โดยใชเ้วลาวา่งจากการ
ท างานประจ า แลว้ท าไมเราตอ้งพดูถึงเขาเพราะเขาคือผูท่ี้สร้างผลงานนิยายวทิยาศาสตร์ไซไฟเร่ือง Martian  ท่ีโด่ง
ดงัโดยตอนแรกนั้นเขาเร่ิมตน้เขียนเร่ือง Martian เป็นตอนตอนเผยแพร่ใหผู้ค้นไดอ่้านในเวบ็บลอ็กส่วนตวัของเขา 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจรวบรวมทั้งหมดไปออกวางขายเป็น e-book ในเวบ็ amazon.com ด้วยราคาท่ีถูกมากเพียงแค่ 
0.99 เหรียญ ดว้ยความสนุกสนานต่ืนเตน้และมีราคาถูก ท าให้เร่ืองน้ีไดรั้บความนิยมแบบเหนือความคาดหมาย 
ติดอนัดบัหนังสือขายดีของอเมซอนในหมวดวิทยาศาสตร์ เปิดตวัเป็นล าดบัท่ีสองของนิวยอร์กไทม์ ดว้ยความ
นิยมเป็นจ านวนมากน้ีท าใหห้นงัสือของเขาเป็นท่ีถูกใจของ Ridley Scott ติดต่อขอซ้ือลิขสิทธ์ิงานเขียนออนไลน์น้ี 
ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ดว้ยยอดของค่าลิขสิทธ์ิงานเขียนตีเป็นเงินไทยได ้ประมาณ16 ลา้นบาท ส่ิงท่ีเป็นเคล็ดลบั
ของแอนดี เวียร์ คือการตั้งราคาของนิยายท่ีถูกมากท าให้นักอ่าน กลา้ท่ีจะซ้ือนิยายของนักเขียนหน้าใหม่ ไป
ทดลองอ่านอยา่งไม่ลงัเลและไม่เสียดายหากวา่มนัเขียนไม่ไดเ้ร่ือง งานของแอนดี ทั้งถูกและอ่านสนุกดว้ย จึงท า
ให้มีผูอ่้านบอกต่อและเขียนรีวิวให้เป็นจ านวนมากท าใหผ้ลงานของนกัเขียนหนา้ใหม่คนน้ีไดรั้บความนิยมอยา่ง
รวดเร็ว และส านกัพิมพแ์บบดั้งเดิมก็ติดต่อขอซ้ือผลงานไปตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มอีกดว้ย  
 
แดนมงักรสวรรค์เงนิล้านของนักเขียนออนไลน์  

ในประเทศจีนนั้นงานเขียนออนไลน์เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก I Reader เวบ็ไซตช์ั้นน าในการให้บริการการ
อ่านแบบออนไลน์รายงานวา่มีผูใ้ชง้านอ่านเน้ือหาออนไลน์ถึง 600 ลา้นคนโดย 20 ลา้นคนเขา้ใชง้านทุกวนั ดว้ย
จ านวนของตวัเลขผูอ่้านท่ีมากขนาดน้ีจ านวนของรายไดก็้มากตามไปดว้ย ท าให้รายไดข้องนกัเขียนออนไลน์ของ
ประเทศจีนนั้นมหาศาลเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ถงัเจียซานเส่า หรือ จางเว่ย นักเขียนออนไลน์จีน ท่ีได้รับ
ต าแหน่งนกัเขียนออนไลน์ท าเงินสูงสุด ดว้ยรายไดก้วา่ 2 ลา้นหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณหกพนัลา้นบาท 
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ซ่ึงครองต าแหน่งน้ีเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนัแลว้ จากการจดัอนัดบัของไชน่าเดลี จางเวย่ เร่ิมเขียนนิยายออนไลน์เร่ือง
แรก มีช่ือว่าบุตรแห่งแสง  เขาเคยไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คส์ เรคคอร์ดว่า เป็นคนท่ีเขียนหนังสือทุกวนั
ติดต่อกนัเป็นเวลา 86 เดือน ปัจจุบนัเขามีหนงัสือท่ีเขียนรวมเล่มแลว้ทั้งหมด 16 เร่ืองโดยเนน้ไปท่ีแนวแฟนตาซี
เป็นหลกั โดยรายไดจ้ านวนมหาศาลน้ีไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิในงานเขียนออนไลน์ท่ีถูกซ้ือน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ 
ละครซีรีส์ทางโทรทัศน์ เกม และอนิเมชั่น โดยจางเว่ย ต้องท างานอย่างหนักตลอดเวลาถึงวนัละ 10 ชั่วโมง 
เพ่ือท่ีจะสร้างเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ใหเ้ป็นท่ีถูกใจของนกัอ่านท่ีรออ่านผลงานช้ินต่อ ๆ ไป ท่ีไดเ้ปล่ียนจากนกัอ่าน
กลายเป็นแฟนงานเขียนของเขาไปแลว้  

 
การจะเป็นนักเขียนออนไลน์นั้นเป็นได้ไม่ยากขอเพียงแค่มีความรู้ในการท่ีจะใช้เทคโนโลยีให้เป็น

ประโยชน์ก็สามารถเป็นนักเขียนออนไลน์ไดแ้ลว้ แต่การเป็นนักเขียนออนไลน์ท่ีประสบความส าเร็จมีผูอ่้าน
ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ นั้นคือการผลิตเน้ือหาท่ีโดนใจผูอ่้าน เป็นส่ิงยากกวา่ เป็นการยืนยนัวา่ส่ิงท่ีท าให้นกัเขียน
ไดร้ายไดอ้ยา่งมหาศาลและยัง่ยืนก็คือเน้ือหาท่ีมีคุณภาพนัน่เอง ดงันั้นรักเรามัน่ใจในฝีมือการเขียนของเรา พร้อม
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการท่ีจะเขียนงานผา่นส่ือออนไลน์ก็ขอแนะน าวา่น่ีแหละคือโอกาสอยา่งแน่นอน 

 
7. สรุป 

แมเ้ทคโนโลยแีละอินเทอร์เน็ตจะถูกมองเป็นผูร้้ายท าลายวงการส่ิงพิมพ ์แต่ส าหรับนกัเขียน แทจ้ริงแลว้
กลบัเป็นเพียงแค่การเปล่ียนเวทีในการแสดงฝีมือเท่านั้น   บทบาทของคนวงการส่ิงพิมพย์งัคงคลา้ยเดิม  แถมยงั
เป็นโอกาสท่ีมากข้ึนดว้ยซ ้ า เพราะแหล่งปล่อยของ หรือช่องทางการน าเสนองานเขียนนั้นมีมากข้ึน จนเกิดงาน
เขียนท่ีผูเ้ขียนไม่ตอ้งงอ้ส านกัพิมพ ์แต่เป็นในรูปแบบเวบ็ไซตแ์อปพลิเคชนั ใหค้นท่ีอยากเขียนมาน าเสนอผลงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ในคนไดอ่้านกนัแบบฟรี ๆ หรือสามารถขายผลงานเองก็ยงัได ้เพราะการซ้ือขายในโลก
ออนไลน์ท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งง่ายดาย ผา่นการจบัจ่ายทางระบบธุรกรรมออนไลน์ ท าใหน้กัเขียนยอ่มไดส่้วนแบ่ง
รายไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย 

หากมองในมุมของนักอ่าน รูปแบบการอ่านทางออนไลน์ยงัให้ความสะดวกสบายแก่คนรุ่นใหม่ท่ีมี
พฤติกรรมเสพเน้ือหาผ่านสมาร์ทโฟนกันแบบทุกท่ีทุกเวลา เพราะนักอ่านสามารถเข้ามาซ้ือเพ่ือสนับสนุน
นกัเขียนไดโ้ดยตรง ท าให้นกัเขียนสามารถเขียนเน้ือหาไดอ้ย่างรวดเร็วทนัใจผูอ่้านมากข้ึน ผูอ่้านก็สามารถเก็บ
หรือแชร์เร่ืองท่ีชอบต่อไปยงัส่ือสงัคมออนไลน์ไดท้นัที ท่ีเป็นแบบน้ีได ้เพราะไม่ตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบ
จากบรรณาธิการ หรือพิสูจน์อกัษรตามระบบส่ิงพิมพแ์บบเก่า ท่ึตอ้งรอคิวการประเมินจากจากบรรณาธิการหรือ
จากกองจากบรรณาธิการท่ีตอ้งอ่านงานเขียนของนักเขียนจ านวนมาก พร้อมตอ้งส่งให้ฝ่ายพิสูจน์อกัษรอ่าน
ตรวจสอบอีกหลายรอบ ท าให้มีช่วงเวลาท่ีตอ้งรอก่อนน าเน้ือหาเผยแพร่สู่ผูอ่้าน แต่ในระบบออนไลน์นักเขียน
สามารถเป็นไดท้ั้งบรรณาธิการและพิสูจน์อกัษรไดใ้นคนเดียวกนั หรือหามีขอ้ผิดพลาดก็แกไ้ขไดเ้ลยเพราะเป็น
ระบบออนไลน์ท่ีง่ายต่อการแกไ้ข เพียงแค่ กดแกไ้ข(Edit) แลว้ กดบนัทึกซ ้ า(Save As) งานเขียนก็กลบัมาถูกตอ้ง
เหมือนไม่เคยผิดมาก่อนในทนัที แต่ถา้หากเป็นระบบการพิมพแ์บบดัง่เดิม ตอ้งรอการจดัพิมพใ์หม่ทั้งระบบ  
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าไม่ว่าเวที หรือช่องทางของงานเขียนจะเปล่ียนไปอย่างไร ลกัษณะเน้ือหาของงาน
เขียนก็ยงัคงเดิม  นกัเขียนยงัคงตอ้งมีความรู้ มีความสามารถ ในการถ่ายทอดเร่ืองราวเฉกเช่นเดิม   แต่ส่ิงท่ีคนกลุ่ม



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1441 

น้ีควรเพ่ิมเติมเขา้มาคือการศึกษาความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละส่ือสงัคมออนไลน์  โดยหากรู้จกัใชง้านใหเ้ป็น จะเป็น
การติดปีกใหส้ามารถน าเสนอผลงานของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว และกวา้งไกลมากกวา่เดิม 

ดงันั้นส่ิงท่ีนักเขียนควรกงัวลจึงไม่ใช่วิกฤติจากเทคโนโลยี  แต่ควรหันมาให้ความส าคญักบัเน้ือหาใน
งานเขียนของตนมากกว่า เพราะไม่ว่าช่องทางส่ือจะเปล่ียนไปแค่ไหน อย่างไร แต่ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีผูอ่้าน
ตอ้งการ ไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัส่ือ หรือช่องทาง แต่อยูท่ี่ “เน้ือหา” นัน่เอง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบเทคนิคการเขียนท่ีเป็นท่ีนิยมในออนไลน์ ท่ีจะสามารถพฒันามาเป็น
แนวทางในผลิตผลงานใหต้รงความตอ้งการของตลาดส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์ 

7.2 การศึกษาเก่ียวกับงานเขียนออนไลน์ ยงัมีประเด็นท่ีแยกย่อยควรแก่การศึกษาเรียนรู้ ในเร่ือง
ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัเขียนในการท่ีจะเขา้ถึงแต่ละกลุ่มโดยตรง 
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การออกแบบและการน าเสนอเนือ้หาเพือ่กลุ่มเจเนอเรชันวาย (Y) 
CONTENT AND PRESENTATION DESIGN FOR GENERATION Y 

 

มานินทร์ เจริญลาภ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

Manin.ch@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอ ลกัษณะพฤติกรรมของคนเจเนอเรชนัวาย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกรับเน้ือหาสาร   โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหผู้ผ้ลิตส่ือเกิดความเขา้ใจ  เห็นความส าคญัในการศึกษาคนกลุ่มดงักล่าว   
และมองเห็นแนวทางการออกแบบเน้ือหา และวิธีการน าเสนอเน้ือหา เพ่ือให้เขา้ถึงคนกลุ่มเจเนอเรชนัวาย  ซ่ึง
พบว่าลกัษณะเน้ือหาท่ีคนเจเนอเรชันวายช่ืนชอบคือ   เน้ือหาท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ตลก  ให้ประโยชน์บาง
ประการแก่ผูรั้บสารมากกว่าแค่ความบนัเทิง    มีเน้ือหาท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ และมี
เน้ือหาท่ีไม่ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย   เพราะช่วยกระตุน้ให้เกิดการปรับแต่ง ผลิตซ ้ า และบอกต่อไดง่้าย      ในขณะท่ี
กลวิธีการน าเสนอเน้ือหา  ผูผ้ลิตส่ือควรสร้างเน้ือหาในส่ือหลายประเภท  หลายช่องทางพร้อมๆ กัน  เพ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมการรับส่ือหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกนัของกลุ่มคนเจเนอเรชนัวาย   ซ่ึงเป็นกลุ่มผูรั้บ
สารส าคญัท่ีมีอิทธิพลช้ีวดัความอยูร่อดของผูผ้ลิตส่ือในปัจจุบนั   

 
ค าส าคญั:    การออกแบบเน้ือหาและการน าเสนอ    เจเนอเรชนัวาย (Y)  
   

ABSTRACT 
 This article aims to present the behaviors of Generation Y in regard to media content selection. The 
objective of this study was to enable media producers to understand and recognize the importance of studying 
this generational group. In addition, it provided content design guidelines and suggested content presentation 
strategies to reach out to Generation Y. It was found that Generation Y favor content that is creative and funny.  
However, the content should offer some benefit to the recipients rather than entertainment. For niche content, 
Generation Y preferred simple and comprehensible content because it helped to stimulate reproduction, 
repetition and word of mouth occurrences. For content presentation strategies, media producers should create 
content in multiple media types and broadcast it in multiple channels simultaneously in order to correspond to 
the multi-channel content receiving behaviors of Generation Y. This generational group was an important and 
influential receiver for the survival of today’s media producers. 
 
KEYWORDS: Content and Presentation Design, Generation Y 
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1. บทน า 
นบัตั้งแต่ บิล เกตส์ (Bill Gates)  เจา้พอ่แห่งวงการไอทีเคยกล่าวไวใ้นเวบ็ไซตไ์มโครซอฟท์เม่ือปี 1996 

วา่  “Content is King” (Bailey,  2010)  ประโยคน้ีกลายเป็นเหมือนกฎเหล็กท่ีผูผ้ลิตส่ือตอ้งยึดไวใ้ห้มัน่ก่อนจะ
ถ่ายทอดเน้ือหา (Content) ออกไป    เพราะในอุตสาหกรรมส่ือ  “เน้ือหา” เป็นทั้ง King และ  Key หรือเป็นหัวใจ
ในการดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ปิดใจรับแบรนดข์องผูผ้ลิต   ท่ีสามารถส่งผลใหธุ้รกิจส่ือกา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แต่ค  าถามก็คือแลว้เน้ือหาท่ีน่าสนใจ น่าดึงดูดนั้น วดักนัอยา่งไร?    เพราะเน้ือหาท่ีน่าสนใจส าหรับบาง
คน อาจเป็นเร่ืองน่าเบ่ือส าหรับบางคนเช่นกนั    ดงันั้นก่อนท่ีผูผ้ลิตจะลงมือสร้างเน้ือหาท่ีกลายเป็น King ไดค้ง
ตอ้งยอ้นทวนกลบัทฤษฎีการส่ือสารแต่ดั้งเดิมของเดวิด เค เบอร์โล (อา้งถึงใน ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์, 2557: 46-
47)   ท่ี   เร่ิมต้นจากตัวผู ้ส่งสาร ( S M C R หรือ  Sender ผู ้ส่งสาร  Message ตัวสาร  Channel ช่องทาง และ
ปลายทางคือ Receiver  ผูรั้บสาร)  โดยหันมาท าความเขา้ใจกบัปลายทางเสียก่อนวา่จะส่งเน้ือหาไปยงัใครท่ีเป็น
ผูรั้บสาร?          

แต่กลุ่มผูรั้บสารส าคญัท่ีผูผ้ลิตส่ือควรให้ความส าคญัอย่างมากในยุคน้ีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเจ
เนอเรชนัวาย (Generation Y)   ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524-2543    เพราะน่ีคือกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดของโลก
คือ 2 พนัลา้นคน หรือราวร้อยละ 30 ของประชากรโลก     โดยประชากรเจเนอเรชนัวายในประเทศไทยมีจ านวน
ถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้ งประเทศ   (ศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ,์ 2557: 4 )   เป็น
ผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีสุดส าหรับนกัการตลาด   และเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัท่ีผูผ้ลิตส่ือตอ้งเจาะเขา้ไปให้ถึงแก่น
แทข้องทั้งความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรม   

บทความเร่ืองน้ีจึงตอ้งการน าเสนอ ลกัษณะพฤติกรรมของคนเจเนอเรชนัวาย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก
รับเน้ือหาสาร และรูปแบบของส่ือ เพ่ือใหผู้ผ้ลิตส่ือไดเ้กิดความเขา้ใจ เห็นความส าคญัในการศึกษาคนกลุ่มน้ีอยา่ง
จริงจงั และยอ้นกลบัมาปรับแต่ง ออกแบบกระบวนการคิด การผลิตและวิธีน าเสนอเน้ือหาให้เขา้ถึงคนกลุ่มเจ
เนอเรชนัวาย  ซ่ึงกลายเป็นคนกลุ่มหลกัท่ีผูผ้ลิตส่ือจ าเป็นตอ้งศึกษาอยา่งถ่องแท ้
 

2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพ่ือน าเสนอพฤติกรรม และการเลือกรับเน้ือหาสาร ของคนกลุ่มเจเนอเรชนัวาย 
(2) เพ่ือน าเสนอลกัษณะเน้ือหา และวธีิการน าเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัคนกลุ่มเจเนอเรชนัวาย 

 

3. คนเจเนอเรชันวายกบัพฤติกรรมการเลอืกรับเนือ้หา 
 เม่ือคนกลุ่มเจเนอเรชนัวายเกิดและเติบโตในช่วงเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยี  ท่ีมีทั้งส่ือแบบอะนาล็อก 
และดิจิทัล เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแทรกเข้ามาอยู่ในการด ารงชีวิตประจ าวนั  คนกลุ่มน้ีจึงคุ ้นชินกับ
เทคโนโลยท่ีีกลายเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของชีวิตท่ีขาดไม่ได ้        ส่งผลใหพ้ฤติกรรมและการเลือกรับเน้ือหาของคน
เจเนอเรชนัวายอาจสรุปเป็นประเด็นส าคญัได้ดงัน้ี  (ฐากร ปิยะพนัธ์, 2559: ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคาร
ไทยพาณิชย ์, 2557) 

1. ชอบคดินอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค ์  ตอ้งการลองส่ิงใหม่ๆ ก่อนคนอ่ืน และช่ืนชอบการไดเ้ป็น 
คนแรกท่ีบอกต่อ (Share) ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์       

https://www.linkedin.com/pulse/content-king-bill-gates-131996-dean-mcleod
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2. ช่างเลือก  มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ต ่า เพราะมีความรู้มาก  ทั้งจากการอ่านบท
วเิคราะห์วจิารณ์ (Review) และจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างหลากหลาย   จึงพร้อมจะเปล่ียนใจไปหาส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่ 
และคุม้ค่ากวา่ไดเ้สมอ         

3.   ชอบมีสังคม   มกัเป็นสมาชิกในชุมชนหลายแห่งในโลกออนไลน์  เพราะตอ้งการอิสระ ตอ้งการ
พ้ืนท่ี  อยากแสดงออกถึงตวัตน (Identity)        

4. ใจร้อน อยากได้ต้องได้ทันที      การไม่อดทนกบัการรอคอย เพราะคนเจเนอเรชนัวายมีตวัช่วยจาก
เทคโนโลยหีลากหลายรูปแบบ คอยตอบสนองความตอ้งการแบบทุกท่ี (Anywhere) ทุกเวลา (Anytime)  

5. ไขว่คว้าความส าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และมองว่า “ค่าตอบแทน” ไม่ใช่ส่ิงส าคัญที่สุด  เพราะคนรุ่นน้ี
เกิดมาในยคุท่ีคนรุ่นพอ่แม่เร่ิมก่อร่างสร้างตวัไดแ้ลว้ และมกัพบเห็นความส าเร็จของคนรอบตวัจากการสร้างมายา
คติ (Myth) จากส่ือสังคมออนไลน์รอบตัว เช่นเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ว่าเป็นเร่ืองง่าย ดังนั้ นความเช่ือเร่ือง
ความส าเร็จของชีวติแบบคนรุ่นก่อนท่ีมกัเกิดจากการทุ่มเทท างานหนกัเพ่ือค่าตอบแทนเร่ืองเงิน  จึงเปล่ียนไปเป็น
ความเช่ือวา่ความส าเร็จ ไม่ใช่แค่เงินอยา่งเดียว แต่ตอ้งถูกเติมเตม็จากการไดส้ร้างสรรคส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเองและเป็น
ส่ิงท่ีตอบสนองต่อความฝัน ความปรารถนาลึกๆ ในใจดว้ย   
 จากลกัษณะของคนเจเนอเรชนัวายขา้งตน้ ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบเน้ือหาส่ือดงัน้ี 
 

4. การออกแบบเนือ้หาส่ือเพือ่เจเนอเรชันวาย 
เร่ืองสดใหม่ : รุนแรง: เร้าอารมณ์  
เม่ือชอบคิดนอกกรอบ  ส่งผลให้ผูผ้ลิตส่ือท่ีกลา้น าเสนอเน้ือหาฉีกไปจากกฎเกณฑ์เดิมๆ และกล้า

สะทอ้นความจริงท่ีส่ือกระแสหลกัในหลายทศวรรษท่ีผ่านมามกัหลีกเล่ียงจะกล่าวถึง  (เช่น การขายบริการทาง
เพศในวยัเรียน หรือภาพการแสดงความรักร้อนแรงของชาวเกย์อย่างโจ่งแจ้ง )  มักได้รับการยอมรับได้ง่าย       
ดงันั้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรุนแรง   หรือพูดถึงความคิด ความรู้สึกผ่านตวัละครท่ีเป็นเพศท่ี 3   เหมือนเช่นซีรีส์  
I Hate You, I Love You  ทางแอปพลิเคชนั (Application) Line TV ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวความรักของวยัรุ่นในดา้น
มืด  จึงสร้างปรากฏการณ์ยอดรับชมทางออนไลน์สูงถึง 10 ลา้นวิวภายในเวลาเพียง 24 ชัว่โมงแทบทุกตอนท่ี
ออกอากาศสด 
 

เนือ้หาทีค่วรค่าแก่การ “Share”  
ความชอบบอกต่อ (Share) พร้อมส่งต่อเร่ืองราวท่ีดี หรือเห็นวา่ดีของคนเจเนอเรชนัวาย ไม่วา่จะเพราะ

ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ด้านบวกในโลกออนไลน์ หรือเพื่อสะท้อนตวัตนท่ีแท้จริงของตวัเองก็ตาม   ดังนั้ น
เน้ือหาท่ีสร้างความรู้สึกวา่ “เท่” เม่ือบอกต่อ หรือท าให้กลุ่มเป้าหมายภาพลกัษณ์ดีข้ึนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูผ้ลิตส่ือ
ตอ้งค านึงถึง    

และแมค้นเจนวายจะมีความแตกต่างกนัทั้งทางความคิด และพฤติกรรมค่อนขา้งมาก แต่จากผลส ารวจ
ของเอเยนซ่ี Fractal  (“ส ารวจพฤติกรรมการแชร์คอนเทนตบ์น Facebook ของคนแต่ละเจนเนอเรชัน่.”,  2559) 
พบวา่จุดร่วมกนัของเน้ือหาท่ีคนชอบแชร์ผ่าน เฟซบุ๊ก มากท่ีสุดในทุกเพศทุกวยัก็คือ วิดีโอท่ีมีเน้ือหาแนวตลก 
(Comedy)    ซ่ึงเป็นแนวเน้ือหาท่ีตรงกับรสนิยม และบริบทของคนไทยซ่ึงกาญจนา แก้วเทพ (2557: 19) ได้

http://frac.tl/
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กล่าวถึงระบบอารมณ์ความรู้สึก (Structure of Feeling) ของบริบทสงัคมไทยวา่คนไทยไดช่ื้อวา่เป็นคนท่ีมีอารมณ์
รักความสนุกสนาน ดงันั้นในปริมณฑลต่างๆ ของชีวติคนไทยจึงเติมอารมณ์ความสนุกสนาน หรือเร่ืองบนัเทิงลง
ไปตลอดเวลา  จนกลายเป็นโครงสร้างทางอารมณ์พ้ืนฐานของไทยไปแลว้    

จากโครงสร้างอารมณ์พ้ืนฐานของคนไทยท่ีชอบเร่ืองสนุกสนาน ดงันั้นเน้ือหาท่ีเหมาะกบัคนกลุ่มเจน
วายจึงเป็นเน้ือหาท่ีเนน้ความบนัเทิง โดยเฉพาะเน้ือหาแนวตลกนัน่เอง     

 
ต้องให้ “อะไร” มากกว่าแค่ “เอนเตอร์เทน” (Entertain) 
แมเ้น้ือหาแนวตลกจะเป็นเน้ือหายอดนิยม แต่ด้วยความท่ีคนเจเนอเรชันวายเป็นคนช่างเลือก  ช่าง

เปรียบเทียบ เพราะมีความรู้มาก และพร้อมจะเปล่ียนใจไปหาส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าเสมอ   จึงส่งผลให้ผูผ้ลิตส่ือตอ้ง
จริงใจต่อการน าเสนอเน้ือหาของตนเอง   ไม่มุ่งเนน้แต่ขายโฆษณา หรือขายแต่ความบนัเทิงเพียงดา้นเดียว    โดย
ไม่ให้ “อะไร”  แต่ตอ้งคิดเสมอวา่จะให้ “ประโยชน์” อะไรแก่ผูรั้บสารท่ีมากกวา่แค่การให้ความรู้สึกสนุก   หรือ
แค่ความบนัเทิงท่ีหาไดอ้ยา่งง่ายดายจากคลิปวดีิโอจ านวนมหาศาลในโลกออนไลน์ปัจจุบนั        

เหมือนเช่น แนวทางการผลิตรายการของช่องโทรทัศน์อย่างเวิร์คพอยท์ ทีวี  รายการหน้ากากนักร้อง 
หรือ The Mask Singer    แมจ้ะมีเน้ือหาหลกัคือการประกวดประชันร้องเพลงท่ีเน้นความบันเทิงเป็นหลกั แต่
รายการก็ย  ้าคุณค่า แก่นความคิด (Theme) ของรายการท่ีมากกวา่การสร้างเสียงหัวเราะวา่น่ีคือรายการท่ีเพ่ิมคุณค่า
ให้คนดูผ่านความคิดวา่ ”การใส่หน้ากาก ก็คือการถอดหนา้กาก” หรือการไดเ้ปิดโอกาสให้แขกท่ีมาร่วมรายการ
ไดแ้สดงความสามารถ แสดง “ตวัตน”  อีกดา้น เปิดเผยให้คนอ่ืนไดรั้บรู้             เช่นเดียวกบัรายการท่ีมีเน้ือหา
แบบเดียวกนัอยา่ง  ไมค์หมดหน้ี  ท่ีแมจ้ะเป็นรายการร้องเพลงท่ีผูช้มอาจรู้สึกวา่ซ ้ าซาก ไม่แปลกใหม่  แต่แก่น
ของรายการก็ไม่ไดมี้แค่เพียงผลแพช้นะจากการแข่งร้องเพลงเท่านั้น  แต่ยงัสร้างความซาบซ้ึง ความประทบัใจ
ผา่นเร่ืองราวท่ีท าให้ผูช้มไดเ้รียนรู้บทเรียนชีวติ และเขา้ใจความเป็นมนุษยท่ี์มีขอ้บกพร่อง มีความโลภ และลว้น
เคยผิดพลาดไม่ต่างกนั       ดงันั้นการสร้างเน้ือหาท่ีมีทั้งเร่ืองตลก (บนัเทิง) แต่แฝงไวด้ว้ยแก่นความคิด (สาระ) 
คู่ขนานกนัไปยอ่มสร้างคุณค่าใหแ้ก่เน้ือหานั้นไดม้ากกวา่เร่ืองท่ีเนน้แต่มุ่งสร้างอารมณ์ดา้นเดียว    
 

เนือ้หา Exclusive  “ส่งตรงเฉพาะกลุ่มคนแบบคุณ” 
ความช่ืนชอบการเขา้สังคม  เพราะตอ้งการพ้ืนท่ี แสดงออกถึงตวัตน (Identity)      ท าให้การน าเสนอ

เร่ืองท่ีเป็นเน้ือหากระแสหลกั (Mass) ส าหรับคนทัว่ไป  อาจไม่เจาะเขา้ไปลึกถึงความประทบัใจของคนเจนวายได ้
แต่หากน าเสนอเร่ืองราวเฉพาะกลุ่ม (Niche)  สร้างความรู้สึก “เฉพาะกลุ่มของคุณเท่านั้น”    กลบัน่าดึงดูดมากกวา่    
จะเห็นไดจ้ากการเกิดข้ึนของ Line TV  นบัตั้งแต่ปี 2557  ท่ีมุ่งเนน้การออกแบบเน้ือหา “Exclusive”  เฉพาะกลุ่ม 
เช่นการจบัเน้ือหาเฉพาะดา้นความงาม  โดยน าบล็อกเกอร์ท่ีเป็นผูมี้อิทธิพลทางความคิด (Influencer)  ท่ีประสบ
ความส าเร็จกบัสงัคมในออนไลน์มาเป็นพิธีกรรายการ          หรือเน้ือหาประเภทซีรีส์ท่ีเจาะกลุ่ม “วาย” หรือ Yaoi  
(มาจากภาษาญ่ีปุ่น หมายถึงเร่ืองรักโรแมนติคระหวา่งผูช้ายกบัชาย)   และเน้ือหาวา่ดว้ยความรักของกลุ่ม ”เกย”์ ท่ี
สร้างกระแสไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้ง  SOTUS the Series  ไดอาร่ีตุ๊ดซ่ีส์   หรือ  Gay of Bangkok     ซ่ึงกลุ่มคนท่ีชอบ
เร่ืองเฉพาะกลุ่ม “วาย” เช่นน้ีมกัเกาะกลุ่มกนัทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมสนบัสนุนศิลปินท่ีช่ืนชอบอยา่ง
เหนียวแน่น และมี Loyalty สูงมาก เหมือนเช่นสงัคมของกลุ่ม “ต่ิง” หรือกลุ่มท่ีคลัง่ไคลศิ้ลปิน นกัร้อง และพร้อม
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จะทุ่มทุกส่ิงเพ่ือคนท่ีเป็นไอดอลของพวกเขา   จนนกัการตลาดระดบัโลกอยา่ง Seth Godin เคยกล่าวไวว้า่ (“เผย
พฤติกรรม “สาววาย” สายเปยต์วัจริง นกัการตลาดตอ้งรู้!.”, 2560)   แบรนด์แทบไม่ตอ้งลงทุนหวา่นเงินมหาศาล
เลยหากสามารถหากลุ่ม Geek หรือคนท่ีหลงใหลคลัง่ไคลใ้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้ส่ือสารกบัพวกเขาได ้เพราะ
เน้ือหานั้นจะถูกบอกต่อไปเองอยา่งกระตือรือร้น  
 

เนือ้หาไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการผลติซ ้า  
กระแสการน าคลิปวิดีโอดงัมาตดัต่อใหม่ ท่ีเรียกวา่ย  าคลิป (Remake) เลียนแบบคนดงั การหยิบเพลงดงั

มาร้องใหม่ (Cover) ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์    จนโด่งดังยิ่งกว่าต้นฉบับ  คือกระบวนการผลิตซ ้ าในมุม
วฒันธรรมศึกษา หรือ Reproduction เน้ือหาในปัจจุบนั   ซ่ึงกลายเป็นเร่ืองธรรมดาในยุคท่ีผูรั้บสารเจนวายเป็น
กลุ่มคนช่างคิด ช่างสร้างสรรค ์และบอกต่อ  ท าให้สถานะเดิมของผูรั้บสาร หรือผูเ้สพส่ือ  เปล่ียนสถานะมาเป็น
ผูส้ร้างส่ือ หรือผลิตเน้ือหาด้วยตนเอง  ผ่านการตีความใหม่จากประสบการณ์ของผูเ้สพท่ีกลายมาเป็นผูส้ร้าง
เน้ือหาท่ีต่อยอดแตกต่างกนัออกไป   เกิดนกัสร้างเน้ือหา (Creator Content)  ทางโลกออนไลน์ท่ีเรียกวา่เป็นผูรั้บ
สาร หรือผู ้เสพส่ือแบบ UGC (User generated content หรือ User generated experience)    ซ่ึงหมายถึงการท่ี
ผูใ้ชง้านส่ือเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาดว้ยวิธีการเล่าเร่ืองตามแบบของตนเองในแบบท่ีเขาจะสามารถมีประสบการณ์กบั
เร่ืองราวนั้นไดใ้นลกัษณะของกิจวตัรและวิถีชีวิตประจ าวนั ท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีของเขา ตวัตนของเขา  (ธาม 
เช้ือสถาปนศิริ, 2558: 86)           

ดงันั้นเน้ือหาท่ีไม่ยาก หรือ ซบัซอ้นเกินไป จึงเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีท าใหผู้รั้บสารน ามาตดัต่อ ปรับแต่งและ
บอกต่อจนท าให้เน้ือหาตน้ฉบับเป็นท่ีกล่าวถึงได้ เหมือนเช่นกรณีของวิดีโอเพลง Pen Pineapple Apple Pen 
(PPAP) พร้อมท่าเตน้สุดแหวกแนวจากศิลปินชาวญ่ีปุ่น ปิโก ทาโร่ (Pikotaro) ท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมคลิปวดีิโอตน้ฉบบั
ในเวบ็ไซตย์ทููปท าสถิติสูงกวา่ 67 ลา้นวิว   และมีคลิปวิดีโออ่ืนๆ ท่ีถูกเลียนแบบอีกอยา่งนอ้ย 36,000 คลิป  โดย
ใชง้บประมาณในการผลิตวิดีโอดงักล่าวเพียง 2 หม่ืนเยน หรือไม่ถึง 7,000 บาท แต่สามารถน าคลิปวิดีโอไปต่อ
ยอดในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ผลิตเป็นสินคา้ และบริการไดอี้กเป็นจ านวนมาก  (MGR Online, 2559) 

 

 
ภาพที ่1 คลิปวดีิโอเลียนแบบเพลง PPAP (Wild Clay, 2016) 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=P9JAnxzpzAA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwaNuezahYT3BOjfXsne2mg
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เนือ้หาทีเ่ตมิเตม็ “ความฝัน” (follow your passion) 
ความตอ้งการไขว่ควา้ความส าเร็จตั้งแต่อายุยงันอ้ย และมองว่า ความฝัน ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้

ลึกๆ ในใจ (Passion) ส าคญัพอๆ กบั “ค่าตอบแทน” ท าให้คนเจเนอเรชนัวายตอ้งการไปใหถึ้งความฝันของตวัเอง 
(Their Own Personal Dream)  กันแบบสุดโต่ง โดยวลีอย่าง “Follow your passion” กลายเป็น วลียอดฮิตท่ีถูก
ตีพิมพใ์นหนังสือตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา  จากการคน้หาดว้ย Google Book Ngram Viewer   (“ท าไมคน Gen Y 
ถึงไม่มีความสุข?.”, 2558) 

ทศันคติการท าตาม Passion ของตนเอง จึงกลายเป็นเหมือนแก่นแกนในการด าเนินชีวิตของคนเจนวาย
ทุกคนไม่วา่จะบริบทหรือวฒันธรรมใด   ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจวา่ท าไมเน้ือหารายการประเภทประกวดแข่งขนั 
ความสามารถ เช่น Got Talented    X Factor  หรือ The Voice   ซ่ึงมกัเต็มไปดว้ยผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีเป่ียมความฝัน จึง
ประสบความส าเร็จไปทัว่โลก     นัน่อาจเพราะเม่ือเราไดรั้บชมเร่ืองราวความพยายามของใครบางคน  การแข่งขนั
ท่ีไม่ไดข้บัเนน้แค่การแข่งขนั แต่เร่ืองราวก่อนแข่ง ทั้ งท่ีมาของผูแ้ข่ง ความมุ่งมัน่ อุปสรรคในชีวิตของพวกเขา
เหล่านั้นช่วยเติมเต็มความฝันของผูช้ม   ซ่ึงเน้ือหาท่ีว่าดว้ยประสบการณ์ชีวิตของคนธรรมดาๆ ท่ีเป็นเสมือน
ตัวแทนของผูช้มท่ีส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาๆ น่ีเองท่ีน่าสนใจไม่แพ้เร่ืองราวการแข่งขันบนเวที    เพราะ
“ประสบการณ์ชีวิต” (Life experience) ของมนุษยก์ลายมาเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีพลงัมหาศาลท่ีสุดในวนัน้ี   
(ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2558: 62)          อาจเพราะประสบการณ์ชีวิต ก็คือเร่ืองเล่าของมนุษยท่ี์มีทั้งตวัละคร มีความ
ขดัแยง้ หรืออุปสรรคขวากหนาม มีจุดวิกฤติ และหนทางแห่งการคล่ีคลายปัญหา ท่ีน าไปสู่ขอ้คิดบางอยา่งท่ีช่วย
ใหผู้เ้สพส่ือเขา้ใจตวัเองมากข้ึน  หรืออาจช่วยช้ีทางออกของปัญหาชีวิต   ซ่ึงเป็นเร่ืองราวสากลท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้ง
พบเจอ 
 จากลกัษณะของคนเจเนอเรชนัวาย ท่ีส่งผลต่อแนวทางการออกแบบเน้ือหาสารขา้งตน้ คงท าใหเ้ห็นแนว
เน้ือหา และประเด็นท่ีผูผ้ลิตส่ือควรหยิบยกมาน าเสนอให้เขา้ถึงกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย   แต่จะมีวิธีน าเสนอ
อย่างไร เพ่ือให้ Content กลายเป็น King ท่ีถูกใจประชาชนไดน้ั้น   ปัจจยัเร่ือง รูปแบบ และวิธีการน าเสนอย่อม
ส าคญัไม่แพก้นั 
 

5. กลวธีิน าเสนอเนือ้หาเพือ่เข้าถึงเจเนอเรชันวาย 
ช่องทางน าเสนอเนือ้หา (Channel): พฤตกิรรมเสพส่ือหลายจอ (Multi-Screen) 

 ปัจจุบันมีส่ือหลากหลายช่องทางมากข้ึน   มีหน้าจอทางเลือก (Alternative Media on Screen) ให้ได้
เลือกใชง้านตามความพอใจของแต่ละคน   เจเนอเรชนัวายท่ีเปิดรับเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูต่ลอดเวลาจึงเลือกใชส่ื้อ
ทางเลือกเช่น สมาร์ทโฟน หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  หรือ Twitter  มากกวา่ส่ือดั้งเดิม (Traditional 
Media) เช่นหนงัสือพิมพ ์วทิย ุหรือโทรทศัน์  เพราะสอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตของผูช้มมากกวา่ท่ีทั้งสะดวก 
รวดเร็ว สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และสามารถเขา้มามีส่วนร่วม (Interactive) กบัเร่ืองราวไดท้นัที    ดงันั้น
คนเจเนอเรชนัวายจึงมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเพ่ือเสพเน้ือหาไปพร้อมกนัในหลายหนา้จอซ่ึงผลงานวจิยั WAVE 
7 ของมีเดียเอเยนซี UM (อา้งถึงในศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2557: 109) พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจวา่ ในช่วงท่ีรับชม
โทรทัศน์นั้น ผูช้มร้อยละ 44  มกัจะแบ่งปัน (Share) หรือพูดถึงส่ิงท่ีตวัเองเห็นจากโทรทัศน์กบัผูช้มคนอ่ืน ๆ 
ต่อไปเป็นประจ า โดยร้อยละ 49 เป็นการแบ่งปันหรือบอกต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ 
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ร้อยละ 26 ส่งผา่นทางการสนทนา (Chat) กบัเพ่ือน ๆ   และร้อยละ 12 บอกเล่าเร่ืองราวท่ีตนเองเห็นหรือรู้สึกผา่น
ทาง Twitter       ซ่ึงจากพฤติกรรมการเสพเน้ือหาหลายหนา้จอท าให้ “ทุกจอ” คือ การเขา้ถึงผูช้ม  ดงันั้นผูผ้ลิตไม่
สามารถมองขา้มหน้าจอใด หรือจอใดหน่ึงไปได้ และตอ้งสามารถเขา้ถึงผูช้มให้ไดใ้น “ทุกจอ”   โดยอาจใชว้ิธี
เช่ือมโยงแต่ละส่ือผา่นเน้ือหารายการเดียวกนั     เช่น การใชส่ื้อโทรทศัน์ออกอากาศตามผงัรายการปกติ เพื่อสร้าง
การรับรู้ และความสนใจในเน้ือหารายการแก่ผูช้ม  ขณะเดียวกนัก็ใชเ้วบ็ไซต ์หรือส่ือสงัคมออนไลน์อยา่ง เฟซบุ๊ก 
น าเสนอตัวอย่างรายการในตอนถัดไป    เพ่ือกระตุ ้นให้เกิดการติดตาม     และใช้เป็นช่องทางในการรับ
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ ท่ีมีต่อรายการ    นอกจากน้ียงัอาจเพ่ิมความสะดวกในการรับชมดว้ยการใช้
แอปพลิเคชนัของรายการบนโทรศพัท์มือถือเพ่ือสามารถรับชมยอ้นหลงัได ้   และอาจเพ่ิมเน้ือหาเจาะลึกผา่นการ
สัมภาษณ์ตวัละครเด่นเพ่ือสร้างความรักและผูกพนัตวัละครมากยิ่งข้ึน    และขณะเดียวกันก็ไม่ลืมท่ีจะสร้าง
กิจกรรมท่ีท าใหผู้ช้มไดแ้บ่งปัน (Share) บอกต่อ (Post) เสนอแนะ (Comment) และแสดงความช่ืนชอบ (Like) ได้
ระหวา่งคัน่โฆษณารายการ หรือคัน่ตอน (Episode) เป็นตน้ 
 

รูปแบบการน าเสนอเนือ้หา : เล่าเร่ืองข้ามส่ือ (Transmedia Storytelling) 
ไม่เพียงแต่ผู ้ผลิตในยุคน้ีจะต้องใส่ใจกับการสร้างเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับส่ือหลากหลายจอแล้ว      

รูปแบบ (Form) ของการน าเสนอเน้ือหาก็ส าคญัไม่แพก้นั  ซ่ึงปัจจุบนัรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาท่ีไดรั้บความ
สนใจเพ่ิมข้ึนทุกขณะก็คือเน้ือหาในรูปของวิดีโอ (Video Content)  โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ETDA ไดส้ ารวจการใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559 พบวา่  ส่ือท่ีคนไทยนิยมสูง
ท่ีสุดคือ  Youtube   และเจเนอเรชนัวายก็เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดถึง 53.2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ โดยใชผ้า่น
รูปแบบของสมาร์ตโฟนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 85.5  (ETDA, 2559: 13-36)   ดงันั้นเน้ือหาท่ีส่งต่อในรูปแบบของ
วดีิโอจึงมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จในกลุ่มเจนวายตามไปดว้ย  

แต่การสร้างเน้ือหาดว้ยวดีิโอเพียงรูปแบบเดียวก็อาจไม่ใช่ค าตอบของการส่งต่อเน้ือหาไปยงัผูรั้บสารให้
มีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะการแตกประเด็นของเน้ือหาเพ่ือเล่าเร่ืองขา้มส่ือ ซ่ึงช่วยให้เน้ือหาปรากฏอยูใ่นหลาก
รูปแบบและหลายแพลตฟอร์ม  (Platform)   ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูผ้ลิตส่ือไม่ควรมองขา้ม       โดยแนวคิดการเล่า
เร่ืองขา้มส่ือนั้น มีหัวใจส าคญัคือการมีเน้ือหาท่ีแขง็แรง 1  แนวคิด (Concept) ท่ีสามารถ ขา้มส่ือ ขา้มสายพนัธ์ุ ไป
ยงัส่ือต่างๆ โดยไม่ใช่การผลิตซ ้ า แต่เป็นการตดัต่อ เติมแต่งเน้ือหาจากทั้งตวัผูผ้ลิตหรือผูเ้สพส่ือท่ีแตกต่าง แต่
สอดคลอ้งในแก่นความคิด (Theme) เดียวกนั      เหมือนเช่น “คลบัฟรายเดย”์ รายการโทรทัศน์ท่ีมีจุดเร่ิมจาก
เร่ืองราวประสบการณ์ความรักจริงท่ีแตกต่างหลากหลายของผูฟั้งรายการวทิยทุางคล่ืนกรีนเวฟ     โดยนกัวชิาการ
ส่ืออย่างธาม เช้ือสถาปนศิริ (2557)  มองว่าคลับฟรายเดย ์ ซ่ึงออกอากาศในช่องทางหลักคือ GMM25  เป็น
กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจของการเล่าเร่ืองขา้มส่ือไดอ้ยา่งทรงพลงั  เพราะคลบัฟรายเดย ์มีจุดเร่ิมตน้จากประสบการณ์
ความรักในชีวติจริงของผูค้นสู่เร่ืองเล่าแบ่งปันกบัผูฟั้งในรายการวทิย ุ  กระจายตวัไปยงับทสนทนาแลกเปล่ียนใน
เวบ็บอร์ด   ก่อนผลิตเป็นละครโทรทศัน์เพ่ือความบนัเทิงให้แง่คิด  ขณะเดียวกนัก็ยงัส่ือสารผ่านค าพูดกินใจจาก
แง่คิดของละครผา่นเฟซบุ๊กใหค้นไดบ้อกต่อ  และจบทา้ยท่ีคอนเสิร์ตเพลงประกอบละครเพ่ือสร้างความผกูพนักบั
ผูช้มใหเ้หนียวแน่นข้ึนไปอีก    
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วธีิการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนเจเนอเรชนัวายตามท่ีกล่าวขา้งตน้น่ีเองท่ีจะช่วย
ให้เน้ือหาของผูผ้ลิตเพ่ิมปริมาณเป็นชุดของเน้ือหาผ่านหลากหลายช่องทาง  และถูกกล่าวถึงอยา่งต่อเน่ือง  เพราะ
เกิดการส่งต่อ พร้อมทั้งตีความใหม่จากผูรั้บสารแบบเจเนอเรชนัวายท่ีพร้อมจะน าเน้ือหามาแตกหน่อต่อยอดเป็น
ผูผ้ลิตเน้ือหาใหม่ไดด้ว้ยตนเอง (UGC)  

 
6. สรุป 

จากพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและลกัษณะเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัคนเจเนอเรชนัวายตามท่ีกล่าวมาทั้งหมด  
คงท าใหเ้ห็นลกัษณะของเน้ือหาท่ีเหมาะกบัคนเจเนอเรชนัวายท่ีนอกจากจะช่ืนชอบความแปลก แตกต่าง  ใหค้วาม
บันเทิง เปิดประสบการณ์ใหม่ และให้ประโยชน์บางประการซ่ึงจะช่วยกระตุ ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วม 
(Engagement) เช่น การกดช่ืนชอบ แสดงความเห็น หรือบอกต่อแลว้  ผูผ้ลิตยงัตอ้งรู้จกัปรับแต่งเน้ือหาเพ่ือเล่า
เร่ืองขา้มส่ือใหมี้ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับชมทุกท่ีทุกเวลาของคนเจเนอเรชนัวายอีกดว้ย 

 ยิ่งไปกว่านั้นนักนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันควรตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงในการผลิตเน้ือหาท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนให้ทันกับพฤติกรรมผูรั้บสารเจเนอเรชันวาย ท่ีรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากข้ึนจนมีความสามารถมาก
พอท่ีจะเปล่ียนสถานะของตวัเองในฐานะผูรั้บสารมาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาไดด้ว้ยตวัเอง    ท าใหเ้กิดผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีลง
มือผลิตส่ือเพียงล าพงัคนเดียวดว้ยตน้ทุนต ่า แต่มีเน้ือหาสดใหม่ และเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงกลบักลายมาเป็นคู่แข่งคน
ส าคญัของผูผ้ลิตส่ือกระแสหลกัท่ีลงทุนไปกบัตน้ทุนการผลิตท่ีสูง ใชเ้วลานาน แตเ่น้ือหากลบัเขา้ไม่ถึงผูรั้บสาร        

ถึงเวลาแลว้ท่ีนักนิเทศศาสตร์ตอ้งตระหนักอย่างจริงจงัในการยอ้นทวนโมเดลการส่ือสารโดยทุ่มเท
ศึกษาผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะไม่หยดุเฉพาะแค่เพียงกลุ่มเจเนอเรชนัวาย  เพราะยงัมีผูรั้บสารท่ีมีวฒันธรรมยอ่ยเฉพาะ
กลุ่ม  มีอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย ท่ีอาจฉีกไปจากกรอบของคนเจนเดียวกนั   เพื่อสร้างสรรคเ์น้ือหาสารของ
ตวัเองท่ีแตกต่างอยา่งต่อเน่ือง จนก่อให้เกิดตวัตนท่ีโดดเด่น ไม่ซ ้ าใคร  และสามารถสร้างเน้ือหาท่ีสามารถเขา้ไป
นัง่อยูใ่นใจผูรั้บสาร ซ่ึงจะท าใหค้  ากล่าวท่ีวา่ Content is King  เป็นจริง 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในมุมของการศึกษาเน้ือหา น่าสนใจวา่เน้ือหาท่ีสามารถสร้าง “อารมณ์ร่วม” จากผูช้มกลุ่มใหญ่  
(Mass) ในบริบทสังคมไทยไดดี้นั้นคือเร่ืองแนวตลก (Comedy)  และ ดราม่า (หรือ Dramatic ท่ีคนไทยเรียกว่า
เร่ืองน ้ าเน่า)     ในขณะท่ีเน้ือหาในรูปแบบดนตรีท่ีเป็นสากลอยา่งมิวสิควิดีโอนั้นสามารถสร้างกระแสโด่งดงัใน
ระดบัสากลได ้(เหมือนเช่นเพลง PPAP)  เพราะเพลงเป็นเน้ือหาท่ีสร้างอารมณ์ร่วมไดดี้ และท่ีส าคญัภาษาดนตรีมี
ความเป็นสากล  ท่ีคนทุกภาษา ทุกเช้ือชาติเขา้ถึงได้ง่าย  การวิจัยเน้ือหาท่ีสร้างอารมณ์ร่วมจึงเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจศึกษาอยา่งจริงจงั 

2. ในมุมของการศึกษารูปแบบเพ่ือน าเสนอเน้ือหาผา่นช่องทางออนไลน์    ทั้งรูปแบบวดีิโอ   ภาพน่ิง    
หรือขอ้ความต่างๆ   ก็เป็นประเด็นท่ีผูผ้ลิตควรศึกษาเพ่ือสามารถผลิตเน้ือหาให้สอดคลอ้งกับธรรมชาติของ
รูปแบบส่ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  
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       3. ในแง่ของกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่งต่อเน้ือหาสารก็เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิต
ส่ือยคุใหม่ควรให้ความสนใจ   โดยควรศึกษาทั้งความถ่ี ปริมาณ รูปแบบ ช่องทาง และช่วงเวลาในการใชส่ื้อของ
กลุ่มผูเ้สพส่ือเพ่ือใหเ้น้ือหาสามารถเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด  

4. ทา้ยท่ีสุดแลว้  ในยคุท่ีส่ืออยูใ่นโลกทุนนิยม ท่ามกลางวงัวนของธุรกิจ มุมมองท่ีตอ้งผลิตส่ือเพ่ือ 
ความอยูร่อด และการมองผูรั้บสารวา่เป็นผูบ้ริโภคอาจท าใหเ้กิดการผลิตเน้ือหาสาร ท่ีมุ่งแต่ตอบโจทยใ์หผู้รั้บสาร
ช่ืนชอบ     ในฐานะนกันิเทศศาสตร์เองคงตอ้งหนัมาศึกษา หาหนทางทลายเสน้แบ่งของเน้ือหาท่ีผูช้ม “ควรดู” แต่
อาจไม่สร้างก าไร  กบัเน้ือหาท่ีผูช้ม “อยากดู” แต่สร้างก าไร  เพื่อช่วยกนัประคบัประคองใหธุ้รกิจส่ืออยูร่อดควบคู่
ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม   
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test แบบ independent 
และF-test ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาจากกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  พิจารณาแต่ละดา้น ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.2, S.D.=55) ดา้นการ

mailto:don_nakhon_4331@hotmail.com
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รับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (Mean =3.80, S.D.=55) และมีการรับรู้ทุกรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นความตั้งใจในการใชก้ระบวนการ
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (Mean =3.86, S.D.=73) ส่วน
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์ในรายวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ  ของนักศึกษาภาควิชาธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ ประสบการณ์การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยส์อน 
ซ่ึง ไดแ้ก่ การเขา้รับการอบรม สมัมนา เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใชก้ารการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา พ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่มี
ผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์ ของนกัศึกษา  ในรายวชิา
ธุรกิจการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

 
ค าส าคญั: การยอมรับ, อิเลก็ทรอนิกส์, การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
This research  aimed to study  The students’ acceptance levels of electronic teaching by using online 

media 2 )  factors affecting the acceptance of electronic teaching process using online media of the students. The 
samples of this research was  The 94 students who studied the business finance course in the Department of 
Business Administration Management, Faculty of Management Science in NakhonSiThammaratRajabhat 
University were randomly selected by stratified random sampling technique. The statistics used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for independent sample and F-test. The 
research results revealed The students had a positive opinion on the study of the electronic teaching process using 
online media. The overall picture is very high. Consider each side. Perception of the ease of use of electronic 
teaching and learning technology. The overall level was at a high level (Mean = 3.82, S.D. = 55). The perception 
of the benefits of using e-learning technology of students. The overall level was high (Mean = 3.80, S.D. = 55), 
and the perception was high. The intention of using the electronic teaching process of students as a whole. At the 
high level (Mean = 3.86, S.D. = 73)   Factors affecting the acceptance of electronic teaching process using online 
media in management information system. Students of the Department of Business Finance Management Faculty 
of Management Science NakornsrithammaratRajabhat University is the e-learning experience of the instructors, 
including the seminar on electronic teaching and learning. Experimenting with electronic teaching and creating 
electronic lessons, gender, age, The basics of computer use. The experience of using the internet and the 
perception of e-learning did not affect the acceptance of e-learning by using online media of students in financial 
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business courses. Department of Business Administration Management Faculty of Management Science Nakhon 
Si Thammarat Rajabhat University 

 
KEYWORDS: Acceptance, electronics ,learning and teaching 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลก มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน โลก
ท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกนัสามารถติดต่อกนัไดภ้ายในเวลาเส้ียววินาที
ประดุจเป็นหมู่บา้น (Global Village) ภูเขาและทะเลซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไป
มาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นบัจากน้ีต่อไปโลกก าลงักา้วเขา้สู่ระยะแห่งการเปล่ียน
ยุคเปล่ียนสมัย ซ่ึงเป็นการเปล่ียนผ่านท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของประวติัศาสตร์โลกในยุคโลกาภิวตัน์   ซ่ึงปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของคนเรามากยิ่งข้ึน อินเตอร์เน็ตท าใหเ้ราไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
หรือการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดัในเร่ืองของระยะทางและเวลา ท าให้การพฒันาของโลกไดมุ่้ง
ไปสู่ทิศทางของสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงท าให้วิธีการหาความรู้ของมนุษยมี์การปรับเปล่ียนเพ่ือใหท้นัยคุทนัสมยั
และเขา้กนัไดก้บัส่ิงแวดลอ้ม และปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีสมยัใหม่มาพฒันาการเรียนการสอน มีความส าคญัต่อ
ระบบการเรียนการสอนท่ีส าคญัมาก เพ่ือให้ทนักบัความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต และน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มา
พฒันาการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีอาจารยผ์ูส้อนสามารถจดัสภาพแวดลอ้มบรรยากาศ ส่ือการเรียน อ านวย
ความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และใชว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมๆกนั จากส่ือแลแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 การจดัการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะปัจจุบนัมีแหล่งความรู้
ใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเรียนการสอนในยคุน้ีจึงใชเ้วลานอ้ย แต่เรียนรู้ได้
เร็วและสามารถพฒันาและสร้างก าลงัคนท่ีมีคุณภาพมีความรู้รอบด้านได้มากข้ึน ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ได้
กวา้งขวาง เรียนไดเ้ร็วยิง่ข้ึน และสามารถเรียนไดทุ้กทีทุกเวลา  
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับนวตักรรมใหม่ท่ีมหาวิทยาลยั
น ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนซ่ึงผลวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ใชส่ื้อออนไลน์ของนกัศึกษา   ในรายวชิาการเงินธุรกิจ   ภาควชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการ  
คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  จะเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาการการเรียนการ
สอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของมหาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับต่อกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์ 
ในทศันะของนกัศึกษา รายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือ
ออนไลน์ของนกัศึกษา   ในรายวชิาการเงินธุรกิจ ภาควชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการ  คณะวทิยาการจดัการ   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
ผูว้จิยัขอน าเสนอเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เร่ือง การศึกษาการยอมรับกระบวนการการ

เรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใชส่ื้อออนไลน์ของนกัศึกษา ในรายวชิาการเงินธุรกิจ ภาควชิาบริหารธุรกิจ  
สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ตามล าดบั ต่อไปน้ี 

1. การเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. แนวคิดการยอมรับทฤษฎี TRA เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM 
3. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยแีละการใชน้วตักรรม 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
-อาย ุ
-วฒิุการศึกษา 
-พ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
-ประสบการณ์เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
-ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การยอมรับ กระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ 
-การรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลย ี
 (Perceived ease of use) 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลย ี 
(Perceived usefulness) 
- ความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-learning)(Intention to e-Learning using) 

การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของ
นักศึกษา   ในรายวชิาการเงนิธุรกจิ  ภาควิชาบริหารธุรกจิ  สาขาวชิาการจดัการ  

 คณะวทิยาการจัดการ   มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประเภทการวจิยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  จ านวน 458 คน ในภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  เลือกแบบเจาะจงเพราะใช้ในรายวิชานักศึกษาท่ีเรียน

รายวิชาการเงินธุรกิจ   ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช จ านวน 94 คน  ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2559 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
(2.1) ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ดา้นสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 
 (2.1.1) เพศ 
 (2.1.2) อาย ุ
 (2.1.3) วฒิุการศึกษา 

   (2.1.4) พ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
 (2.1.5) ประสบการณ์เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 (2.1.6) ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(2.2) ตวัแปรตามท่ีเก่ียวขอ้งการยอมรับ กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (2.2.1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลย ี(Perceived ease of use) 
 (2.2.2) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลย ี(Perceived usefulness) 
 (2.2.3) ความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์   

(e-learning)(Intention to e-Learning using) 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้จิยัก าหนดท่ีจะใชเ้คร่ืองมือคือแบบ สอบถามแบบผสม(Questionnaire) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ แบ่งเป็น 6 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับด้านสถานะภาพและขอ้มูลทั่วไป 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 
ตอนที ่2 ระดบัการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์   

-พ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
-ประสบการณ์เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
-ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1458 

มีค าถามใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั (Rating scale) 
 ตอนที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ
ประเมินค่า มีค  าถามใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั (Rating scale) 

ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบ
ประเมินค่า มีค  าถามใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั (Rating scale) จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่5 ความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินค่า มี
ค าถามใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั (Rating scale) จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่6 ขอ้เสนอแนะ 
      4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุ, วฒิุการศึกษา  ,  พ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ ,  ประสบการณ์เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์  วเิคราะห์สถิติโดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ   
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา 
วเิคราะห์สถิติโดยใช ้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test แบบ independent และF-test 
  โดยมีรูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1.ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา ตามทฤษฎี TAM ของ Davis (1989) คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
เทคโนโลยีในการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Perceived ease of use) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยใีน
การเรียนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Perceived usefulness) และ ความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการ
เรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning)(Intention to e-Learning using) 

2.น าแบบสอบถาม เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 
3.น าแบบสอบถามท่ีสร้างและผา่นผูท้รงคุณวฒิุ การพิจารณาแลว้ไปตรวจสอบความเท่ียงตรง ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
4.น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 

ซ่ึงมีค่าดชันี ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.99 
5.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบน าไป

ทดลองใช ้(Try Out) กบันกัศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช เป็นจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ค าถามและการใชส้ านวนภาษา 

6.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยใช้สูตรของครอนบาค จากการ
ทดสอบไดพ้บวา่ ความเช่ือมัน่(Reliability) โดยวธีิสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .938 จ าแนก
ตามรายดา้นไดด้งัน้ี 

-ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค เท่ากบั .874 
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-ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค เท่ากบั .885 

-ดา้นความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  ค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า ของครอนบาค เท่ากบั .894 

7.น าแบบสอบถามไปใชเ้ป็นแบบสอบถามในวจิยั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
1.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.00  มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากท่ีสุด  จาก

การศึกษาขอ้มูลสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 79.00 มีประสบการณ์เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ปี
เป็นตน้ไป คิดเป็นร้อยละ 100 และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 100 เคยเขา้รับการอบรม สัมมนา เก่ียวกบั
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เคยทดลองใชเ้ก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 69   

2.ระดบัการยอมรับเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา รายวิชาการเงินธุรกิจ 
ภาควชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

2.1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x=3.61, S.D.=50)  
2.2  สามารถพิจารณาเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 

             2.2.1 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา
การเงินธุรกิจ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช มีการรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X=3.82, S.D.=55) โดยมีการรับรู้วา่ การเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ท าใหเ้กิดความง่ายในการ
น าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการสอนอยูใ่นระดบัมาก (X=3.89,S.D.=65) 

          2.2.2 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
นกัศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
มีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X=3.80, S.D.=55) และมีการรับรู้ทุกรายขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการ
จัดการ  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   มีการรับรู้ว่า การเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหมี้ความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยทีางการสอนต่างๆ (X=3.91, S.D.=59) 

2.2.3 ความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  มีความ
ตั้ งใจในการใช้กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X=3.86, 
S.D.=73)โดยมีความตอ้งการท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบั
มาก (X=3.95, S.D.=.84) 
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3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการการยอมรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา ภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ 

3.1 เพศ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2 อายุ พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3.3 วฒิุการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการ
เรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.4 พ้ืนฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานเบ้ืองตน้กบัการใช้
คอมพิวเตอร์ต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.5 ประสบการณ์เก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการใช้
อินเทอร์เน็ต ต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.6 ประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจ าแนกเป็นรายดา้น 
ดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ดา้นการเขา้รับการอบรม สัมมนา เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเคยมี
การเขา้รับการอบรม สัมมนา เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการยอมรับกระบวนการ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเม่ือไดท้ดสอบเป็นรายดา้น
จะพบว่าดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนความตั้งใจในการใชก้ระบวนการการ
เรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ดา้นการทดลองใชก้ารเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเคยทดลองใชก้ารเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

ดา้นการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาท่ีเคยเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการ
ยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเม่ือไดท้ดสอบ
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการยอมรับ
กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1461 

6. อภิปรายผล  
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาการศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
ส่ือออนไลน์  ของนกัศึกษา   ในรายวิชาการเงินธุรกิจ  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการ
จดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช สามารถน ามาอภิปรายผล ในประเด็นต่างๆ ตามวตัถุประสงคก์าร
วจิยัได ้ดงัน้ี 
 ระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของนักศึกษา ใน
รายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีน าการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จึงท าให้ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  จ าเป็นตอ้งพฒันาบทบาทภาระหน้าท่ีและปรับเปล่ียนวิธีการท างาน และ 
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพข้ึน จะเห็นได้จากคู่มือประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2.1 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์จริง ท่ีกล่าวถึง
การจดัการเรียนการสอน โดยให้ค  านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของผูเ้รียน และมีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet)ซ่ึงจากตวับ่งช้ีน้ีไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ
เรียนการสอน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ เร่ืองการศึกษาการยอมรับการจดัการเรียนรู้
แบบอีเลิร์นนิงของอาจารยแ์ละนิสิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตก าแพงแสน  พบวา่ ผูส้อนยอมรับท่ีจะใช้
อีเลิร์นนิงในรูปแบบของส่ือเสริม ร่วมกบัการใชก้ารสอนหนา้ชั้นเป็นหลกั เพ่ือช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
เพ่ิมแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาการสอนของผูส้อนให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน
และเกิดประโยชน์ ซ่ึงผลจากการท่ีผูส้อนไดน้ าอีเลิร์นนิงมาสอนในรูปแบบของส่ือเสริมนั้น ท าให้นิสิตมีระดบั
การยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของ
นักศึกษา   ในรายวิชาการเงินธุรกิจ  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ไดแ้ก่ ประสบการณ์การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยส์อน 
ซ่ึงไดแ้ก่ การเขา้รับการอบรม สัมมนา เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ การทดลองใชก้ารการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา พ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่มี
ผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชส่ื้อออนไลน์ ของนกัศึกษา ในรายวชิา
การเงินธุรกิจ   ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา จิตบรรเทา (2547 :95) พบว่า ประสบการณ์การใช้งาน
คอมพิวเตอร์มีผลต่อการยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) ท าใหนิ้สิตมีการรับรู้วา่อีเลิร์นนิงใชง้านง่าย 
และมีประโยชน์ท าให้นิสิตเกิดความตั้งใจท่ีจะใชอี้เลิร์นนิง และเขา้ใจกระบวนการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
มากกว่า ซ่ึงมอสทีย์และคณะ (Mostey and others 1996: 58) กล่าวไวว้่า การยอมรับส่ิงใหม่ๆ ของบุคคลกับ
ความรู้สึก ความเข้าใจ หรือความเป็นไปได้ในส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี                 
(The technology acceptance Model หรือ TAM) ของ (Davis.1989 and Philips.1994) การ ท่ี บุคคลจะยอมรับ
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เทคโนโลยีเกิดมาจากการรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (Perceived ease 
of use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived use fullness) จึงเป็นการกล่าวเก่ียวกบัดา้นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อ
เทคโนโลย ี(Technology Attitude Model) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไปจากผลการวจิยั 

7.1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดหน่วยงานฝึกอบรมหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้แก่อาจารย์และ
บุคลากร โดยน าผลการวจิยัน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

7.1.2 ระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลยัยงัไม่สามารถรองรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กซ์ทรอนิกส์
ได ้ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ มหาวทิยาลยัควรจดัสรรพทรัพยากรใหพ้อกบัจ านวนนกัศึกษา 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรศึกษาแรงจูงใจในการเรียนการสอนแบบอิเลก็ซ์ทรอนิกส์ของอาจารย ์
7.2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการเรียนการสอนแบบอิเลก็ซ์ทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัในวทิยาเขตๆ อ่ืน เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนแบบแบบอิเลก็ซ์ทรอนิกส์ 
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและผลการเรียนรู้ 
ในรายวชิา POL7096 การค้นคว้าอสิระทางรัฐศาสตร์ 

INFORMATION SEEKING BEHAVIOR AND THE LEARNING OUTCOME 
IN POL7096 INDEPENDENT STUDY IN POLITICAL SCIENCE 

 

อุไร ทองหัวไผ่ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

E-mail: thnghph@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในรายวชิา POL7096 
การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์  และ (2) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา POL7096 การคน้ควา้อิสระทาง
รัฐศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง
จ านวน 14 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา POL7096 ในภาคการศึกษาท่ี  2/2559 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยายไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในรายวิชา POL7096 การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ 
ส่วนใหญ่ใชค้  าส าคญัไปสืบคน้ขอ้มูลจากโปรแกรมเคร่ืองมือคน้หา (2) ผลการเรียนรู้ในรายวิชา POL7096 การ
คน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
 
ค าส าคญั: พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ, ผลการเรียนรู้, การคน้ควา้อิสระ 
 

ABSTRACT 
The main objectives of this research were: (1) to study information seeking behavior in the course 

POL7096 independent study in Political Science, and (2) to evaluate the learning outcome in the course 
POL7096 independent study in Political Science. The sample of the study consisted of 14 Master of  Political 
Science in  Ramkhamhaeng University students enrolling the subject “POL7096” in the second semester of the 
academic year 2016 . Data was gathered by questionnaires. The descriptive statistics were used in this research 
consist of frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The research finding were as follows 
(1)  information seeking behavior in POL7096 showed that most students used keywords to search data from 
search engine programs, and (2) the overall learning outcomes in the course POL7096 independent study in 
Political Science were at a high level. 

 

KEYWORDS: information seeking behavior, the learning outcome, independent study 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถาบนัการศึกษาและวิจยัแบบตลาดวชิา มีวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารศึกษา

ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจยั ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม(พระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2541)  คณะรัฐศาสตร์ เป็นคณะหน่ึงท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบนัเปิดหลกัสูตรทั้งระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีวิสัยทศัน์เพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้
มาตรฐาน ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิตหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็น
หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงไดเ้ปิดใหน้กัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศสามารถเขา้ศึกษาไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงปัญหาระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง พรรคการเมือง ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ การบริหารธุรกิจ และเร่ืองทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและอารยประเทศ เป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชาชนไดพ้ฒันาตนเองตามเจตนารมณ์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ีก าหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วโ้ดยเนน้การใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนชาวไทย
อยา่งทัว่ถึง 

รายวิชา POL7096 การคน้ควา้อิสระ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาการคน้ควา้อิสระท่ีนักศึกษาปริญญาโท 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกคนตอ้งศึกษา  นกัศึกษาตอ้งเสนอโครงการการศึกษาคน้ควา้และเสนอ
ผลของการศึกษาภายใตห้ัวขอ้โครงงานการคน้ควา้อิสระท่ีนักศึกษาก าหนดในสาขาวิชารัฐศาสตร์  โดยตอ้งได้
รับค ายนิยอมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ปัญหาท่ีพบในมุมมองของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดแ้ก่ จุดอ่อนดา้นความรู้เก่ียวกบั
การวจิยั และขาดทกัษะประสบการณ์ในการท าการวจิยั (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา POL7096 ภาคท่ี 1 
ปีการศึกษา 2555) ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บยงัไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงวิธีการและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี เน่ืองจากการประเมินผลโครงงานกระท าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาเพียงฝ่ายเดียวโดย
ประเมินจากการน าเสนอความกา้วหนา้ในชั้นเรียน  รายงานโครงการการศึกษาคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์ และการสอบ
ปลายภาค 

ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชา 
POL7096 การค้นควา้อิสระทางรัฐศาสตร์  จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมากส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยเน้น
ความส าคญัท่ีนกัศึกษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานโครงงานเป็นผูป้ระเมินตนเองหลงัจากโครงงานส้ินสุดแลว้  ผลของการ
วิจยัสามารถช่วยตรวจสอบและช้ีบ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการ ซ่ึงสามารถช่วยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือการ
ตดัสินใจในการปรับปรุงวิธีการและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ งการก ากับดูแลทรัพยากร 
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถไดรั้บประโยชน์ทั้งทางวชิาการและการปฏิบติังานต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษาในรายวชิา POL7096 การคน้ควา้อิสระ
ทางรัฐศาสตร์ 
 (2) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในรายวชิา POL7096 การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ โดยการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ

นกัศึกษา ใชต้วัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส (Ellis, 1989) ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้  การเช่ือมโยง
ร้อยเรียง การส ารวจเลือกดู การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ซ่ึง
เป็นตวัแบบท่ีเหมาะสมส าหรับรายวชิาการคน้ควา้อิสระ ส าหรับการศึกษาผลการเรียนรู้ในรายวชิา POL7096 การ
คน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ ใชรู้ปแบบการประเมินซิป ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของการตดัสินใจและการประเมิน
เพื่อการบริหารและวางแผน จ าแนกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ คือ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม  การ
ประเมินปัจจยัป้อนหรือทรัพยากร การประเมินกระบวนการ  และการประเมินผลผลิต (Fitzpatrick, Sanders and 
Worthen, 2004 : 89)  

                                                
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณใชข้อ้มูลจากแบบสอบถาม การวเิคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติภาคพรรณนา(Descriptive Statistics) ใชร้ะยะเวลาในการวจิยัรวม 12 เดือน 
 4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดั
ปราจีนบุรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา POL7096 การคน้ควา้อิสระ ในภาคเรียนท่ี 2/2559 
จ านวน 70 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จ านวน 14 คน 
เน่ืองจากขอ้ก าหนดของอาจารยท่ี์ปรึกษาในระดบัปริญญาโท ซ่ึงก าหนดให้อาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คนสามารถดูแล
นกัศึกษาไดไ้ม่เกิน 15 คน 
       4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ตวัแปรอิสระ มี 13 ตวัแปร คือ การเร่ิมตน้  การเช่ือมโยงร้อยเรียง การส ารวจ
เลือกดู การคน้หา การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ การจบ  บริบท   ปัจจยัป้อน 
กระบวนการ  ผลผลิต และปัญหาในการจัดท าโครงงาน ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรคือ พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชา POL7096 การค้นควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ และผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
POL7096 การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์  
 

พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและ

ผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา

ตวัแบบพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ

ของเอลลิส

รูปแบบการประเมินซิป 
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  4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม วธีิการตรวจสอบคุณภาพของ 
เคร่ืองมือโดยเนน้ท่ีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่า IOC โดยเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.51 ข้ึนไปมาใช ้
ประกอบดว้ย  

ตอนที ่1 แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษา จ านวน 9 ขอ้ 
ตอนที ่2 แบบประเมินระดบัความคิดเห็นของผลการเรียนรู้ในรายวชิา POL7096 ในดา้นบริบท ดา้น

ปัจจยัป้อน  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตผล และปัญหาในการจดัท าโครงงาน จ านวน 26 ขอ้ เป็นแบบสอบถาม
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเกอร์ท(Likert) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
ตารางที ่1  แสดงระดบัความคิดเห็นในการเรียนรู้ ในรายวชิา POL7096 ในดา้นต่างๆ 

ระดบัความคิดเห็น ค่าน ้ าหนกัคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
  
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  อาจารยท่ี์ปรึกษาแจกแบบสอบถามท่ีเขา้สอบวชิา POL7096 การคน้ควา้

อิสระ ในวนัเสาร์ท่ี 8 เมษายน 2560 จ านวน 14 คนและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีส่งเล่มสมบูรณ์ทาง
ไปรษณียซ่ึ์งไดรั้บกลบัมาเพียง 14 คน ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดคื้นมา น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อ
ด าเนินการลงรหสั (Coding Form) ตามท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ ดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษา วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา เพ่ือบรรยายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาใชว้ธีิการหาค่าความถ่ี และสรุปเป็นค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดบัความคิดเห็นในการเรียนรู้ในรายวิชา POL7096 ในดา้นบริบท ดา้นปัจจยั

ป้อน  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตผล และปัญหาในการจดัท าโครงงาน ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การแปลผลใชค้ะแนนเฉล่ีย โดยมีเกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 
     คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
      คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง นอ้ย 
      คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
      คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
     คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
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5. สรุปผลการวจัิย 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 14 คน ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
5.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษา ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษา 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม จ านวน ร้อยละ 
1 
 

การเร่ิมตน้โครงงานการคน้ควา้อิสระ 
ก. เร่ิมตน้ดว้ยการพูดคุยกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ข. เร่ิมตน้แสวงหาสารสนเทศจากการอ่านคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆจนเกิดแนวคิด 
ค. เร่ิมตน้แสวงหาสารสนเทศจากความสนใจตนเอง 

 
6 
5 
 
3 

 
42.86 
35.71 

 
21.43 

                                                รวม 14 100.00 
2 
 

การเช่ือมโยงร้อยเรียง 
ก. นกัศึกษาใชค้วามรู้เดิมท่ีเคยเรียนมาเช่ือมโยงเพื่อจดัท า

โครงงาน 
ข. นกัศึกษาใชค้  าส าคญัท่ีสนใจไปคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อจดัท า

โครงงาน 
ค. นกัศึกษาเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีสนใจไปยงั

แหล่งขอ้มูลตน้ฉบบั 
ง. นกัศึกษาเช่ือมโยงการคน้ควา้ขอ้มูลจากการบรรณานุกรม การ

อา้งอิงจากเอกสารต่างๆ 

 
4 
 
5 
 
3 
 
2 
 

28.57 
 

35.71 
 

21.43 
 

14.29 

                                                รวม 14 100.00 
3 
 

การส ารวจเลือกดูสารสนเทศส่วนใหญ่จากท่ีใด 
ก. ทรัพยากรส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร วทิยานิพนธ์  
ข. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book E-journal 

 
1 
13 

 
7.14 
92.86 

                                                รวม 14 100.00 
4 
 

วธีิการคน้หาสารสนเทศ 
ก. ใชค้  าส าคญัในการคน้หา จากระบบสืบคน้ขอ้มูลในหอ้งสมุด

มหาวทิยาลยั 
ข. คน้หาจากโปรแกรมเคร่ืองมือคน้หา เช่น Google Yahoo ฯลฯ 
ค. คน้หาจากระบบสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากต่างประเทศท่ี

มหาวทิยาลยัเป็นสมาชิก 

 
3 
8 
3 

 
21.43 
57.14 
21.43 

                                                รวม 14 100.00 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม จ านวน ร้อยละ 
5 
 

การแยกแยะ กลัน่กรองสารสนเทศท่ีหามาไดพิ้จารณาจาก 
ก. ความน่าเช่ือถือของผูจ้ดัท าสารสนเทศ 
ข. เน้ือหาตรงกบัวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้

 
4 
10 

 
28.57 
71.43 

                                                รวม 14 100.00 
6 
 

การตรวจตรา หรือติดตามความเคล่ือนไหวของสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก. น าสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ข. น าสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งปรึกษากบัเพ่ือนๆในชั้นเรียน 
ค. ติดตามความเคล่ือนไหวของสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต 
ง. ติดตามความเคล่ือนไหวของสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจากการเขา้

ร่วมการอบรม สมัมนา 

9 
3 
1 
 
1 

64.29 
21.43 
7.14 

 
7.14 

                                                รวม 14 100.00 
7 
 

การดึงสารสนเทศท่ีไดอ้อกมาใชป้ระโยชน์ 
ก. น าสารสนเทศท่ีหาไดน้ ามาถ่ายส าเนา และบนัทึกแหล่งท่ีมา

ของสารสนเทศ 
ข. อา้งอิงจากอินเทอร์เน็ต 

 
 
2 
12 

 
 

14.29 
85.71 

                                                รวม 14 100.00 
8 
 

การตรวจสอบสารสนเทศท่ีแสวงหามาได ้
ก. เปรียบเทียบสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดก้บัแหล่งสารสนเทศ

อ่ืนๆอีกหลายๆแหล่ง 
ข. เปรียบเทียบจากการทดลอง หรือจากการปฏิบติัจริง 

 
 
13 
1 

 
 

92.86 
7.14 

                                                รวม 14 100.00 
9 
 

การส้ินสุด 
ก. สารสนเทศท่ีแสวงหามาไดม้ากเพียงพอตามวตัถุประสงค ์
ข. สารสนเทศท่ีแสวงหามาไม่เพียงพอตามวตัถุประสงค ์

 
10 
4 

 
71.43 
28.57 

                                                รวม 14 100.00 
 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 2 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เร่ิมตน้โครงงานดว้ยการพูดคุย
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  เช่ือมโยงร้อยเรียงโดยใชค้  าส าคญัท่ีสนใจไปคน้ควา้หา
ขอ้มูลต่อไป มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ส่วนมากส ารวจเลือกดูจากทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 โดยคน้หาจากโปรแกรม Search Engine จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
แยกแยะกลัน่กรองสารสนเทศท่ีหามาได้โดยพิจารณาจากเน้ือหาท่ีตรงกับวตัถุประสงค์ตามความต้องการ มี
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.43 ตรวจตราหรือติดตามความเคล่ือนไหวสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งโดยน าไปปรึกษา
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กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 การดึงสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่อา้งอิงมา
จากอินเทอร์เน็ต มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 การตรวจสอบสารสนเทศท่ีแสวงหามาได้ส่วนใหญ่
เปรียบเทียบกบัแหล่งอ่ืนๆอีกหลายแหล่ง มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 สารสนเทศท่ีแสวงหามาไดมี้มาก
เพียงพอตามวตัถุประสงค ์มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 
  5.2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อโครงงานการศึกษาอิสระท่ีจดัท าในดา้น
บริบท ดา้นปัจจยัป้อน  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตผล และปัญหาในการจดัท าโครงงาน ไดผ้ลวเิคราะห์ ดงัตาราง
ท่ี 3 

 
ตารางที ่3  แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

POL7096 การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ ในดา้นต่างๆ 
 

ดา้น ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 
1 ดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม 

         1.1 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์ดี 
         1.2 มีกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 
         1.3 การรวบรวมขอ้มูลเหมาะสม ตรงความตอ้งการ 
         1.4 วธีิด าเนินการวจิยัมีความถูกตอ้ง 
         1.5 การสรุปผลโครงงานมีความชดัเจน                 

 
3.86 
4.07 
4.07 
4.00 
4.07 

 
0.66 
0.47 
0.62 
0.55 
0.73 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

                                              รวม 4.01 0.43 มาก 
2 ดา้นกระบวนการ 

         2.1  มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
         2.2  มีการด าเนินงานตามแผน ติดตามความกา้วหนา้ได ้
                 อยา่งต่อเน่ือง 
         2.3  มีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานให้ 
                 สามารถเสร็จตามแผนท่ีก าหนดไดท้นัเวลา 

4.07 
4.07 

 
4.14 

0.62 
0.73 

 
0.77 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

                                              รวม 4.10 0.58 มาก 
3 ดา้นผลผลิต 

         3.1 รายงานท่ีน าส่งจดัท าตามขอ้ก าหนดไดถู้กตอ้ง 
         3.2 รายงานมีการบรรยายท่ีสามารถส่ือความหมาย 
               ไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 
         3.3 รายงานท่ีน าส่งมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ เช่น    
                ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
         3.4 ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
4.07 
4.00 

 
3.86 

 
4.36 

 
0.62 
0.55 

 
0.66 

 
0.50 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

                                              รวม 4.07 0.48 มาก 
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ดา้น ขอ้ค าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 
4 ดา้นปัจจยัป้อนหรือทรัพยากร 

         4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนส าคญัในการสนบัสนุน ให้ 
                ค  าแนะน า ก าหนดทิศทางในการท างาน  
         4.2 เพ่ือนมีส่วนส าคญัท่ีช่วยแนะน า หรือร่วมช่วย 
                แกปั้ญหาการท างาน  
         4.3 ผูป้ระเมินไดรั้บทกัษะ ประสบการณ์ในการ 
                แกปั้ญหา  

 
4.93 

 
3.93 

 
4.43 

 

 
0.27 

 
0.83 

 
0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

                                              รวม 4.43 0.42 มาก 
5 ปัญหาในการจดัท าโครงงาน 

         5.1 ปัญหาเร่ืองความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
         5.2 ปัญหาความพร้อมของฮาร์ตแวร์และซอฟตแ์วร์  
         5.3  ปัญหาเน่ืองจากงบประมาณ 
         5.4  ปัญหาจากระยะเวลา 
         5.5  ปัญหาแหล่งความรู้  
         5.6  ปัญหาจากการวางแผนงานและการควบคุม 
          5.7 ปัญหาจากขอบเขตของโครงงาน 
          5.8 ปัญหาจากความปลอดภยั ในดา้นการด ารงชีวติ  
         5.9  ปัญหาการสรุปผลและการอภิปรายผล 
         5.10 ปัญหาการจดัท าเล่มรายงานผิดพลาดไม่เป็นไป 
                  มาตรฐานตามท่ีก าหนด    
         5.11 ปัญหาการน าเสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ไม่ 
                  ตรงเวลาหรือไม่ถูกตอ้ง 

   4.14 
4.14 
3.79 
3.50 
4.21 
4.00 
4.21 
4.36 
4.36 
4.14 

 
4.29 

 
0.53 
0.77 
1.12 
1.09 
0.58 
0.78 
0.80 
0.84 
0.50 
0.77 

 
0.61 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

                                              รวม 4.10 0.64 มาก 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นปัจจยัป้อนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (𝜇=4.43, 𝜎=0.42) รองลงมาไดแ้ก่
ดา้นกระบวนการ (𝜇=4.10, 𝜎=0.58) และดา้นผลผลิต (𝜇=4.07, 𝜎=0.48) ตามล าดบั ปัญหาในการจดัท า
โครงงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝜇=4.10, 𝜎=0.64)  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ปัญหาจากความปลอดภยั
(𝜇=4.36, 𝜎=0.84)และปัญหาการสรุปและอภิปรายผล มากท่ีสุด(𝜇=4.36, 𝜎=0.50) รองลงมาเป็นปัญหาการ
น าเสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ไม่ตรงเวลาหรือไม่ถูกตอ้ง (𝜇=4.29, 𝜎=0.61) และปัญหาท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ
ปัญหาจากระยะเวลา(𝜇=3.50, 𝜎=1.09) 
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6. อภิปรายผล  
 จากการวจิยั พบวา่ ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 6.1 จากผลการวิจยัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชา POL7096 การคน้ควา้
อิสระทางรัฐศาสตร์ พบวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่เร่ิมตน้โครงงานดว้ยการพูดคุยกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เช่ือมโยงร้อย
เรียงโดยใชค้  าส าคญัท่ีสนใจไปคน้ควา้หาขอ้มูลโดยคน้หาจากโปรแกรม Search Engine โดยเปรียบเทียบขอ้มูลกบั
แหล่งอ่ืนๆอีกหลายแหล่ง การอา้งอิงสารสนเทศส่วนมากจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีมากเพียงพอตามวตัถุประสงค์ท่ี
ต้องการ อาจสืบเน่ืองมาจาก เทคโนโลยีในปัจจุบันทันสมัย  อีกทั้ งมีเอกสารงานวิจัยในรูปแบบข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์มากมายท่ีนกัศึกษาสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งมหาวทิยาลยัรามค าแหงไดจ้ดัเตรียม
เจา้หน้าท่ีส าหรับช่วยนักศึกษาสืบคน้ขอ้มูล รวมทั้ งอ านวยความสะดวก WIFI ความเร็วสูงท าให้การแสวงหา
สารสนเทศของนกัศึกษากระท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภนิจ ศรีรักษ ์(2555) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พบวา่ 
นกัศึกษามีวธีิการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชโ้ปรแกรมคน้หา(Search Engine)
โดยใชค้  าคน้(Keywords)ส าหรับสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฝนทิพย ์ก าลงัยิ่ง 
(2556) พบวา่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนหลงัเกษียณอายผุา่นอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
 6.2 จากการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา POL7096 การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ ในดา้นต่างๆ
พบวา่ นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นปัจจยัป้อนมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล าดับ อาจสืบเน่ืองมาจาก อาจารยท่ี์
ปรึกษามีส่วนส าคญัในการสนบัสนุน ให้ค  าแนะน า ก ากบัดูแลและก าหนดทิศทางในการด าเนินงานอยา่งเขม้งวด 
ท าให้โครงงานของนกัศึกษาประสบความส าเร็จ  ส าหรับความปลอดภยั  การสรุปและอภิปรายผล เป็นปัญหาใน
การคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัญหาการน าเสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ไม่ตรงเวลา
หรือไม่ถูกตอ้ง อาจสืบเน่ืองมาจาก งานวจิยัทางดา้นรัฐศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง 
พรรคการเมือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ เร่ืองทางเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นความแตกต่างทางดา้นความคิด
ของกลุ่มตวัอยา่งอาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล การอภิปรายผลและการด ารงชีวติของนกัศึกษาหากผลท่ีไดส่้งผล
ทางลบแก่บุคคลหรือองคก์รท่ีนกัศึกษาท างานอยูปั่จจุบนั 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) การแสวงหาสารสนเทศของนกัศึกษาส่วนใหญ่คน้หาผา่นโปรแกรม Search Engine โดยคน้หา
ผา่นระบบสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากต่างประเทศ หรือขอ้มูลจากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ นอ้ยมากดงันั้น
อาจารยท่ี์ปรึกษาควรแนะน าใหแ้ก่นกัศึกษาถึงประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บใหม้ากข้ึน 

(2)  ความปลอดภยัในการคน้ควา้อิสระทางรัฐศาสตร์ รวมทั้งการสรุปและอภิปรายผล อาจารยท่ี์
ปรึกษาตอ้งใหค้  าแนะน า ก ากบั ดูแล ใหม้ากข้ึน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียน     
(2) ควรศึกษาผลของการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ของ
นักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG111 หรือไม่ และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG111 ของนกัศึกษาระหวา่งการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้กบัการ
สอนตามปกติ มีผลแตกต่างกนัหรือไม่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชา ENG 111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  ปีการศึกษา 1/2559 จ านวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ 
ละ 50 คน โดยนักศึกษาถูกจดัเป็นกลุ่มสไตล์การเรียนรู้โดยการฟัง  กลุ่มสไตล์การเรียนรู้โดยการมองเห็น และ
กลุ่มสไตล์การเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหวร่างกาย โดยใช้ผลการตอบแบบสอบถาม  Perceptual Learning Style 
Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 1987) ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้ง 3 กลุ่มน้ีสอนสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้
ของนกัศึกษา ส่วนกลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มท่ีรวมทุกสไตลก์ารเรียนรู้ สอนตามวธีิปกติ   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิเก็บขอ้มูลวดั
ระดบัความรู้ก่อนและภายหลงัการเรียนตามเง่ือนไขการทดลองทั้ง 4 กลุ่ม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติใชส้ถิติ
ทดสอบค่า t (paired sample t-test) และ ค่า F (F-test) ผลการวจิยัพบวา่ (1) คะแนนค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ วดัหลังการเรียนของกลุ่มตวัอย่างทั้ ง 3 กลุ่มสไตล์การเรียนรู้ มีค่าสูงกว่าคะแนนค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.01)  (2) คะแนนค่าเฉล่ีย
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้และ
กลุ่มการสอนตามปกติ พบว่า คะแนนค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างทุกเง่ือนไขไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (F 
(3,196) = 1.90, p>.05)  

 

ค าส าคญั: สไตลก์ารเรียนรู้  สไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง  สไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น  สไตลก์ารเรียนรู้โดย 
                 การเคล่ือนไหวร่างกาย  การสอนตามวธีิปกติ 
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ABSTRACT 
 This experimental study was aimed at 1) determining whether learning style-based teaching method had 
an effect on the students’ learning achievement in English, and 2) comparing the learning achievement of students 
taught by learning style-based method and those by regular method.  The samples consisted of 200 Sripatum 
Universsity students who were enrolled in a course ENG 111 (Everyday English) in the first semester of the 
academic year 2017 were divided into 4 groups of 50 students. Based on the results of the Perceptual Learning 
Style Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 1987), the students were assigned to an auditory learning style 
group, a visual learning style group, and a kinesthetic learning style group, respectively. These three groups were 
taught with the method of which the focus matched the learning styles of the students in each group. The fourth 
group was composed of students with different learning styles mixed together and was taught by regular method. 
. The instruments used were English achievement tests in multiple-choice type consisting of 40 questions. Data 
were statistically analyzed by mean score, standard deviation, paired sample t-test and F-test. The results showed 
that (1) The average scores of the post achievement test of all 3 learner groups' learning styles were statistically-
significant higher than the pretest achievement test (p<.01). (2) The average scores of the post achievement test 
of each 3 learner groups' learning styles and the students in regular method group were not significantly different  
(F (3,196) = 1.90, p>.05).  
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในปัจจุบัน ยงัมิได้หมดไป  แต่ยงัคงมีให้เห็นอย่าง

ต่อเน่ือง ถึงแมว้่านักศึกษาจะมีทศันคติท่ีดีข้ึนต่อการเรียนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในแง่ของความส าคญัของ
ภาษาองักฤษในการเรียน การท างานในอนาคต และการติดต่อส่ือสาร แต่นักศึกษาจ านวนมากยงัแสดงความ
คิดเห็นว่าไม่ชอบภาษาองักฤษและไม่สนุกในการเรียนภาษาองักฤษ (กิจจา เทพศิริ และ ปัญจพร พจนปัญญา, 
2555) ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากนักศึกษาการขาดความมั่นใจในตนเอง มีความกังวลและความกลัวเม่ือต้องพูด
ภาษาองักฤษ สืบเน่ืองมาจากมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นภาษาองักฤษไม่เพียงพอส าหรับการส่ือสาร รู้ค  าศพัท์นอ้ย 
ไม่ชอบเรียนรายวิชาท่ีเน้นทกัษะการพูดภาษาองักฤษ ขาดทกัษะการใชภ้าษาในการส่ือสารในสภาพจริง และ
นกัศึกษาตอ้งนึกเป็นภาษาไทยก่อนเสมอเม่ือตอ้งพดูภาษาองักฤษ  (นงสมร พงษพ์านิช, 2554, ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ 
และธญัภา ชิระมณี, 2557)  รวมถึงนกัศึกษามีความวติกกงัวลหากสอบไม่ผา่นรายวิชาการพดูภาษาองักฤษ (เจนจิ-
รา ชยัปาน, ทรายขวญั พรมแกว้ และ สิทธิ ศรีนาค, 2556) 

ในการสอนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG 111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั ของคณะศิลปะ
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทุมนั้น  ก็พบปัญหาของนกัศึกษาในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีกล่าวขา้งตน้ การศึกษา
สไตลก์ารเรียนภาษาองักฤษ จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะท าใหผู้ส้อนไดรู้้และเขา้ใจสไตลก์ารเรียนภาษาองักฤษของ
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ผูเ้รียนสามารถน าผลการศึกษามาปรับปรุงและพฒันากิจกรรมในชั้นเรียน และปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสไตลก์ารเรียนของผูเ้รียนซ่ึงสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพื่อศึกษาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

ENG111 เป็นอยา่งไรเม่ือไดรั้บการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสไตลก์ารเรียนรู้ของตน 
2) เพื่อศึกษาวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสไตลก์ารเรียนรู้ของตนกบันกัศึกษาท่ีไดรั้บการ

สอนสอนแบบปกติมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายรายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG111แตกต่างกนัหรือไม่ 
 

3. สมมติฐานการวจัิย 
 1) นกัศึกษาท่ีไดเ้รียนตามการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของตนเอง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการ
ทดสอบก่อนและหลงัแตกต่างกนั 
 2) นกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิา ENG111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั ตามการสอนตามสไตลก์าร
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั และกลุ่มท่ีเรียนตามการสอนปกติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการทดสอบหลงัแตกต่างกนั 
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
สไตล์การเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้การเรียน

ภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรียน  ถา้ผูส้อนสามารถรู้สไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้
ผูส้อนก็สามารถออกแบบการสอนให้สอดคลอ้งกบัสไตล์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนภาษาองักฤษมากยิง่ข้ึน (Reid, 1987; Oxford & Ehrman, 1988; Ehrman & Oxford, 1990; Reid 1995; Oxford, 
2003) ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจทฤษฎีสไตลก์ารเรียนรู้ตามแนวคิดของ Reid (1995)  Reid ไดเ้สนอ
สมมติฐานท่ีส าคญัเก่ียวกบัสไตลก์ารเรียนรู้ไว ้2 ประการคือ 1) ผูเ้รียนทั้งหมดมีสไตลก์ารเรียนรู้ของตนเอง และมี
จุดเด่นและจุดด้อยในการเรียนรู้  2) การจับคู่ผิดระหว่างสไตล์การสอนและสไตล์การเรียนรู้ น ามาซ่ึงความ
ลม้เหลว ความคบัขอ้งใจและ การขาดแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียน  

Reid (1987) ไดเ้สนอแนวคิดสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท่ี
สอง วา่สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

(1) สไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น  ผูเ้รียนสไตลน้ี์มกัชอบการอ่านขอ้ความในหนงัสือ บนกระดานด า 
และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ผา่นการมองเห็น  ผูเ้รียนเหล่าน้ีชอบเรียนรู้ผา่นรูปภาพ จินตนาการ และการ
รับรู้วตัถุในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

(2) สไตลก์ารเรียนรู้โดยการไดย้นิ ผูเ้รียนสไตลน้ี์มกัชอบการฟังค าพดูสนทนา และการอธิบายปากเปล่า 
ผูเ้รียนเหล่าน้ีสามารถเรียนรู้โดยไม่ตอ้งอาศยัขอ้มูลทางสายตา โดยเรียนจากการฟังค าสนทนา การพดูคุยโดยตรง 
และฟังค าบรรยายโดยไม่ตอ้งมีภาพประกอบ  

(3) สไตลก์ารเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหวร่างกาย ผูเ้รียนสไตลน้ี์มกัชอบการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์โดย
การลงมือปฏิบติัจริง ผูเ้รียนเหล่าน้ีชอบเรียนรู้โดยการกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมปฏิบติัโดยตรง 
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(4) สไตลก์ารเรียนรู้โดยการเรียนเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนสไตลน้ี์มกัชอบการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม ผูเ้รียนเหล่าน้ี
ชอบเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือนคนอ่ืน 

(5) สไตลก์ารเรียนรู้โดยการเรียนโดยล าพงั ผูเ้รียนสไตลน้ี์มกัเรียนไดดี้ เม่ือเรียนคนเดียว ผูเ้รียนเหล่าน้ี
ชอบ คิด ท างาน และจดจ าขอ้มูลต่างๆ ไดดี้ เม่ือเรียนเพียงล าพงั 

งานวิจยัในต่างประเทศเก่ียวกบัสไตล์การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Reid นั้น Barman, Aziz, and Yusoff 
(2014) ไดว้ิจยัพบวา่ เม่ือนกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงจุดแข็งในการเรียนของพวกเขา เช่น รูปแบบในการเรียนรู้ และ
รู้จกัใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของตนเอง พวกเขาก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และท าใหผ้ลการเรียนดี
ข้ึน ขณะท่ี Moayyeri (2015) พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งสาขาวิชาท่ีเรียนกบัสไตลก์ารเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  

ส่วนงานวิจยัในประเทศไทย พบว่า สไตล์การเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา มี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามความถนดัของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมแลว้นกัเรียนนกัศึกษาชอบสไตลก์ารเรียนรู้
เป็นกลุ่มมากกวา่การเรียนตามล าพงัคนเดียว ชอบเรียนแบบใชต้าดู หูฟัง และเคล่ือนไหว มากกวา่การอ่านและการ
เขียน(ด ารงค ์นิมมานพิสุทธ์ิ, 2536; พชัรีพรรณ ม. รัตนพล, 2541: ปัญชลี วาสนสมสิทธ์ิ, 2542; ณฎัฐนุช มัน่สาคร, 
2553; อญัชลี ตนัวนิิจ, 2553;  อรุณี อรุณเรือง วนีา สงวนพงษ ์และทรงสิริ วชิิรานนท,์ 2556) 
 จากการรวบรวมแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับการศึกษาหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ 3 รูปแบบ และการโดยการสอนตามวธีิปกติ 
ส่วนตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยได้ก าหนดความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ออกแบบโดยใชก้ารวดัผลก่อนและการวดัผลภายหลงัการเรียน 

(Pretest-Posttest Design)  มีวตัถุประสงค์ในการจดัการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อ
ศึกษาผลท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  ดงัตารางท่ี 1 

ตวัแปรอสิระ  
การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง   
การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
มองเห็น   
การสอนสไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
เคล่ือนไหวร่างกาย   
การสอนตามวธีิปกติ 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม 

 

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
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ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยั  ใชก้ารวดัผลก่อนและการวดัผลภายหลงัการเรียน 
กลุ่มตวัอยา่งตามเง่ือนไขการทดลอง การวดัผลก่อน ด าเนินการทดลอง การวดัผลหลงั 
1. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง O1 X1 O2 
2. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น O1 X2 O2 
3. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหว  
    ร่างกาย 

O1 X3 O2 

4. กลุ่มการสอนตามวธีิปกติ      O1 X4 O2 
 
5.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา ENG 111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั ปี

การศึกษา ท่ี 1/2559  และไดท้ าแบบสอบถาม  Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) ของ 
Reid (1987) จ านวน 1,246 คน โดยแบ่งนกัศึกษาตามเกณฑข์องแบบสอบถาม  เป็นกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
ฟัง จ านวน 408 คน กลุ่มสไตล์การเรียนรู้โดยการมองเห็น จ านวน 357 คน และกลุ่มสไตล์การเรียนรู้โดยการ
เคล่ือนไหวร่างกายจ านวน 481  คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา ENG 111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  ปี
การศึกษา 1/2559  จ านวน 200 คน แบ่งตามสไตลก์ารเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน โดยการสุ่มเลือกตวัอยา่งแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยกลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ 3 กลุ่มสุ่มตามเพศ และคณะท่ีนกัศึกษาเรียน 
จากกลุ่มประชากร  ส่วนกลุ่มท่ี 4 จ านวน 50 คนเป็นกลุ่มท่ีรวมทุกสไตลก์ารเรียนรู้ สอนตามวิธีปกติ สุ่มตามกลุ่ม
สไตลก์ารเรียนรู้ เพศ และคณะท่ีนกัศึกษาเรียน จากกลุ่มประชากร 

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ คือ การจดัการสอนรายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG111 ตามสไตลก์ารเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 

การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ 3 รูปแบบ และการสอนตามวธีิปกติ   ตวัแปรตาม คือ คะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้
รายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG111 วดัจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการเรียน  

5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย   
 1) แบบสอบถาม PLSPQ ของ Reid (1987)   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสไตล์การเรียนรู้ ท่ีผูต้อบ

ชอบใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ จ านวน 30 ขอ้ โดยให้ผูต้อบประเมินวา่เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ความทั้ง 30 ขอ้ แลว้
น าคะแนนของผูต้อบมาคิดคะแนนตามเกณฑ ์เพื่อจดันกัศึกษาตามกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้ 3 กลุ่ม 

 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ใชใ้นการวดัระดบัความรู้ก่อนและ
ภายหลงัการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยผูว้จิยั ตาม
รายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตรวิชา ENG111 Everyday English ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบน้ี ให้นกัศึกษาจ านวน 114 คน 
(ซ่ึงท าแบบสอบถาม PLSPQ และเป็นนกัศึกษาท่ีมีสไตลก์ารเรียนรู้แตกต่างกนัครบทั้ง 3 กลุ่ม) ท าการทดสอบ เพื่อ
หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ขอ้สอบท่ีใชว้ดัก่อนและภายหลงัการเรียน มีค่าความยากง่าย (P)               
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ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความความเช่ือมัน่ โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธิความเช่ือมัน่ภายใน หรือค่าอลัฟาของครอ
นบาค ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.56, 0.55 และ0.87 ตามล าดบั 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การจดัท าแผนการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มท่ีสอนตามปกติ  
 2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบ Pre-test 
 3. จดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน ในแต่ละกลุ่มเรียน ใน

ระหวา่งช่วงระยะเวลาท าการทดลอง (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2559) ตามเง่ือนไขกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 4 กลุ่ม โดยสอน
จ านวน 8 คร้ังๆ ละ 90 นาที 

 4. เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเรียนการสอน ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบ Post-test เพื่อน าคะแนนไป
วเิคราะห์ตอ่ไป 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใช้

สถิติทดสอบค่า t (Paired sample t-test) 
2. วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนและ

ภายหลงัการเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) โดยการใชส้ถิติทดสอบค่า F (F-test) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
ในการวเิคราะห์ผลทางสถิตในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค า

บรรยาย ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนและภายหลงั
การเรียน จ าแนกตามเง่ือนไขการทดลอง 

เง่ือนไขการทดลอง 
จ านวน
นกัศึกษา 

คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิวดั
ก่อนเรียน 

คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิวดั
หลงัเรียน 

 
 

t 

 
 

df 

 
 

P-value 
    X  S.D.    X  S.D.    
 
1. กลุ่มการสอนตาม
สไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
ฟัง 

 
50 
 

18.22 5.86 31.92 
 

5.54 
 

 
52.24 

 
49 

 
.000** 

2. กลุ่มการสอนตาม
สไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
มองเห็น 

50 
 19.20 5.83 32.18 5.20 

60.98 49 .000** 

3.กลุ่มการสอนตามสไตล์
การเรียนรู้โดยการ
เคล่ือนไหว    ร่างกาย 

 
50 18.14 5.31 31.42 5.22 

 
83.42 

 
49 

 
.000** 

         
**ค่า p<.01 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนและภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มท่ีเรียนตามการ
สอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของตนเองพบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัก่อนและ
ภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอย่างทุกเง่ือนไข มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั (p<.01) แสดงว่า              
การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้แต่ละเง่ือนไข มีผลท าใหค้ะแนนวดัภายหลงัสูงข้ึนอยา่งชดัเจน 
 
ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดั

ภายหลงัการเรียน จ าแนกตามเง่ือนไขการทดลอง 

เง่ือนไขการทดลอง 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิวดัหลงั

เรียน 

X  S.D. 
1. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง 31.92 5.54 
2. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น 32.18 5.20 
3. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหวร่างกาย 31.42 5.22 
4.  กลุ่มการสอนตามวิธีปกติ 29.78 6.10 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ภาษาองักฤษ วดัภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่มตามเง่ือนไขการทดลอง 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P-value 

ระหวา่งกลุ่ม 3 44.98 58.12 1.90 0.13 

ภายในกลุ่ม 196 5989.82 30.56   

รวมทั้งหมด 199 6163.80    

 
จากตารางท่ี 3 และ 4 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวของคะแนนค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัภายหลงัการเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่มตามเง่ือนไขการทดลองพบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งทุกเง่ือนไข ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (F (3,196) = 1.90, p>.05) แสดงว่ากลุ่มการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ ง 3 กลุ่มนั้น 
นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ทางภาษาองักฤษไม่แตกต่างจากกลุ่มการสอนตามวธีิการปกติ 
 

7. อภิปรายผล  
1. จากสมมติฐานท่ี 1 “นักศึกษาท่ีไดเ้รียนตามการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในการทดสอบก่อนและหลงัแตกต่างกนั”  ผลการวิจยัคร้ังน้ี สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
Yasmin, Akbar,and Hussain (2016) ท่ีพบว่า สไตล์การเรียนรู้มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนรู้ 
และตรงกบัท่ี เสน่ห์ เดชะวงศ์ และสมพร โกมารทตั (2559)  พบวา่ การใชส้ไตลก์ารเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษามีความสมัพนัธ์กบัผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
             2. จากสมมติฐานท่ี 2 “นกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชา ENG111 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารประจ าวนั ตามการ
สอนตามสไตล์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน และกลุ่มท่ีเรียนตามการสอนปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการ
ทดสอบหลงัแตกต่างกนั”  ผลการวจิยัคร้ังน้ี ไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษภายภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 กลุ่ม พบว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษวดัภายภายหลงั
การเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดแตกต่างกนั ดงันั้นตอ้งถือวา่การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของนกัศึกษา ไดผ้ล
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกับการสอนตามปกติ ซ่ึงสนับสนุนงานวิจัยของ Yilmaz-Soylu and Akkoyunlu (2009);  
Veena, and Shastri (2013); Biçer (2014); Chaudhary, et al. (2015); Arbabisarjou, et al. (2016); Khan and Iqbal 
(2016) ท่ีสรุปว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่างรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกันและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ การสอนภาษาองักฤษตามสไตลก์ารเรียนรู้ท าใหน้กัศึกษาท าใหน้กัศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน  ท าใหอ้าจารยผ์ูส้อนสามารถเพ่ิมช่องทางในการสอนภาษาองักฤษตามสไตลก์าร
เรียนรู้ของนกัศึกษาไดเ้พ่ิมข้ึน   

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาวจิยัการจดัการเรียนการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ ตามแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ (Gregorc, 

1985; Kolb , 1984; Felder and Silverman,1988; Dunn and Dunn, 1989; Fleming, 2001) เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาและการสอนของอาจารยผ์ูส้อนใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

 

9. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีปทุม ส าหรับทุนอุดหนุนการวจิยั 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 250 คน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวัแปรตาม 
โดยวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ดว้ยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
โดยภาพรวมและรายดา้ยอยูใ่นระดบั “มาก” และความมีประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก”  
ทั้งน้ีเม่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาและความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน พบวา่ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .975 (R = .975) ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ท านายหรืออ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 95.1 (R2 = .951) บ่งช้ีวา่ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
4  ไดแ้ก่ ดา้นการท างานเป็นทีม 
 

ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค,์ ประสิทธิผลของโรงเรียน, โรงเรียนขยายโอกาส 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to investigate the correlation between creative leadership of school 
principals and the effectiveness of the schools. The participants were 250 teachers and school principals of the 
extended schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The data were analyzed with 
mean, percentage, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple 
Regression. The result revealed that the extended schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area 
Office 4 maintain high level of creative leadership. Similarly, the effectiveness of the schools are on the high 
level as well.  Furthermore, Pearson Product Moment Correlation Coefficient indicated that all aspects the 
creative leadership and the effectiveness of the school were significantly positive correlated at the .01 level. 
This means the creative leadership of the principals was related to the effectiveness of the school. Finally, the 
coefficient of correlation was .975 (R = .975), with statistical significance at .05 and predictive power 
coefficient or predictive power was 95.1 (R2 = .951). This shows that the creative leadership of the principals 
influences the effectiveness of the extended schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 
4. Namely teamwork 

 
KEYWORDS: Creative leadership, Effectiveness of the schools, The extended schools 
 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
      ปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จากการเติบโตของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวตักรรมต่างๆ ท่ีท าให้สังคมกลายเป็นโลกแห่งขอ้มูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปล่ียนไปไม่วา่จะเป็นดา้น
บุคคล  วฒันธรรม  ค่านิยม  ความเช่ือ  แนวทางการด าเนินชีวิต รวมถึงระดบัการศึกษา  ความตอ้งการของบุคคล 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีผลกัดนัให้ผูบ้ริหารองค์กรในปัจจุบนัตอ้งเตรียมตวัรับมือหรือเตรียมความพร้อมให้
สามารถบริหารจัดการและด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ (มัทนา  วงัถนอมศักด์ิ, 2550) ในขณะท่ี
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555–2559) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพ่ือร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี  นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถบริหาร
จดัการและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนมากท่ีสุด และเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายภารกิจดงักล่าวจึงข้ึนอยูก่บั “ภาวะผูน้ า” ของผูบ้ริหารเป็นส าคญั  ซ่ึงในปัจจุบนัการบริหารองคก์ร ไม่วา่
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างเล็งเห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการพฒันา หรือปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและประหยดัสูงสุด เพ่ือจะได้เพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารงานแก่องค์กรให้มากข้ึน  เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อองค์กรนั้นโดยตรงแลว้ ยงัท าให้องคก์รสามารถ
ปรับตวัรองรับตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบนั 
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2533 สังกดัส านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติ โดยเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในพ้ืนท่ีห่างไกลจากโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา
สงักดักรมสามญัศึกษาในขณะนั้น  ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด  ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เยาวชน
ท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญั
ศึกษา ไดมี้โอกาสเรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นการเปิดโอกาสหรือขยายโอกาสใหเ้ยาวชนท่ีอยูใ่น
เขตพ้ืนท่ีห่างไกลไดมี้พ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูงข้ึน  ในการด าเนินการดังกล่าวใชอ้าคารสถานท่ีและบุคลากรของ
โรงเรียนประถมศึกษา  จากการด าเนินของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จนถึงปี
การศึกษา 2544 มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทัว่ประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 6,663 โรง และในปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทัว่ประเทศ มีจ านวนถึง 
7,083 โรงเรียน  

จากสภาพปัญหาและความส าคญัดงักล่าว  ท าให้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดป้รับเปล่ียนกระบวนการบริหารจดัการ และ
พฒันาตนเองให้มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ให้ทนัต่อสภาวะความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  ส่งผลต่อการพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการ
ด าเนินงาน ส่งเสริมประสิทธิผลของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีมากข้ึน  อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา การพฒันา
ในหน่วยงานและองคก์รทางการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ให้สถานศึกษามีศกัยภาพท่ีจะผลิตทรัพยากรมนุษยใ์ห้
สามารถอยูร่่วมกนัและแข่งขนัอยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลกอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาและความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษากับความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 3. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4        

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 45 โรงเรียน จ านวน 667 คน ซ่ึงประกอบ 
 - ผูบ้ริหารโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  

จ านวน  45  คน 
 - ครูผูส้อนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  

จ านวน 622 คน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน  250  คน  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 - ผูบ้ริหารโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

จ านวน 45 คน  
 - ครูผูส้อนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  

จ านวน 205 คน 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีวสิยัทศัน์  
2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
3. การมีความยดืหยุน่และปรับตวั 
4. การมีความคิดสร้างสรรค ์
5. การท างานเป็นทีม 

ความมปีระสิทธิผล 
ของโรงเรียน 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. คุณลกัษณะของผูเ้รียน                           
3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
4. ความสามารถในการปรับตวัและพฒันาโรงเรียน                                  
5. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ตวัแปรต้น คือ กลุ่มตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  5 ตวัแปร คือ 

1. การมีวสิยัทศัน์  
2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
3. การมีความยดืหยุน่และปรับตวั 
4. การมีความคิดสร้างสรรค ์
5. การท างานเป็นทีม  

 ตวัแปรตาม มี  1 กลุ่มตวัแปร คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน  คือ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. คุณลกัษณะของผูเ้รียน                          
3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร       
4. ความสามารถในการปรับตวัและพฒันาโรงเรียน                  
5. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดย

ศึกษาจากต ารา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ น ามาสร้าง
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต์ามการรับรู้ของตนเอง  ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดั
แบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  จ าแนกเน้ือหาตามตวั
แปรย่อย 5 ตวั คือ การมีวิสัยทศัน์  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การมีความยืดหยุ่นและปรับตวั  การมี
ความคิดสร้างสรรค ์ และการท างานเป็นทีม 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า 
(rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  คุณลกัษณะของผูเ้รียน  ความพึงพอใจในงานของบุคลากร  ความสามารถในการปรับตวัและพฒันา
โรงเรียน  และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้       

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยท าหนังสือขอความร่วมมือ ในการเก็บขอ้มูล

จาก มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของ
โรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 45 โรงเรียน 

2. ผูว้ิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถามถึง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการด าเนินการ 3 วธีิ ดงัน้ี 
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2.1 โดยตวัแทนเก็บรวบรวมให ้
2.2 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมเอง 
2.3 จดัส่งทางไปรษณีย ์

ทางไปรษณีย ์และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบั ภายใน 2 สัปดาห์ โดยทางไปรษณีย ์ในกรณีท่ี
ไม่ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาตามก าหนด ผูว้จิยัจะติดตามเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

3. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน  และแจกแบบสอบถามอีกคร้ังในรายท่ี
แบบสอบถามสูญหายหรือไม่ไดรั้บคืน โดยขยายเวลาอีก 5 วนั จากแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมดจ านวน  250 
ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชค้่าร้อยละ 
2. ข้อมูลระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษากับความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Coefficient) 

4. ขอ้มูลภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
1. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส  

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    เขต 4   
 1)  ภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบั “มาก” เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น อยูใ่น
ระดบั “มาก” ทุกดา้น โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุด ตามล าดบั ไดแ้ก่  ดา้นการท างานเป็นทีม  ดา้นการมีความคิด
สร้างสรรค ์ ดา้นการมีความยดืหยุน่และปรับตวั  ดา้นการมีวิสยัทศัน์  และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย           
 2)  ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบั “มาก” 
ทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุด ตามล าดับ ได้แก่ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ด้านความสามารถในการ
ปรับตวัและพฒันาโรงเรียน  ดา้นความพึงพอใจในงานของบุคลากร  และดา้นการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย          
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2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกดา้น
มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก โดยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ดา้นวิสัยทัศน์มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลดา้น
ความพึงพอใจ (r = .944)  ดา้นการเป็นองค์กร (r = .948) และดา้นการปรับตวั (r = .946) มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคด์า้นปัจเจคบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นผลสมัฤทธ์ิ (r = .927) มากท่ีสุด และ ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคด์า้นการยืดหยุน่และดา้นการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
(r = .793) มากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผล  ของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก โดยภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคด์า้นวสิยัทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจ (r = .944) ดา้นการเป็นองคก์ร (r = 
.948) และด้านการปรับตัว (r = .946) มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ด้านปัจเจคบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลดา้นผลสัมฤทธ์ิ (r = .927) มากท่ีสุด และ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคด์า้นการยดืหยุน่และดา้นการท างาน
เป็นทีมมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน (r = .793) มากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01           

               

6. อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนขยายโอกาส  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  สามารถอภิปรายผลท่ีได้
จากการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมทั้ ง 5 ด้าน  อยู่ในระดับ  “มาก” ทั้ งน้ี                    
อาจเน่ืองมาจากการท่ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้จัดอบรม ประชุม 
สัมมนา ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเนน้การปฏิบติังานเชิงบูรณาการ มีการกระจาย
อ านาจและบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ภาวะผูน้ าในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงจากภาวะ
ผูน้ าในอดีต ผูน้ าไม่ใช่บุคคลท่ีเก่งเพียงคนเดียว แต่คณะทีมตอ้งกา้วไปพร้อมกนั และตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถ
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สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ บรรยากาศการท างานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์กรไดแ้สดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระ 

ส าหรับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 

จากผลการวิจยั พบวา่ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น อยูใ่น
ระดับ  “มาก” ทุกด้าน  โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุด  ตามล าดับ  ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ด้าน
ความสามารถในการปรับตวัและพฒันาโรงเรียน  ดา้นความพึงพอใจในงานของบุคลากร  ดา้นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน  และด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดท้าย ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหาร
โรงเรียนในปัจจุบันเป็นการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยใช้ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเป็น
เป้าหมายสูงสุดและเป็นตวัช้ีวดัความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน  

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก โดยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคด์า้นวสิัยทศัน์มีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจ (r = .944) ดา้นการเป็นองคก์ร (r = .948) และดา้นการปรับตวั (r = .946) มาก
ท่ีสุด ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคด์า้นปัจเจคบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นผลสมัฤทธ์ิ (r = .927) มากท่ีสุด 
และ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ดา้นการยืดหยุ่นและดา้นการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลด้าน
คุณลกัษณะของผูเ้รียน (r = .793) มากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผล  ของโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นทั้ ง 5 ตัว ดีและเหมาะสมท่ีจะท า ให้สถานศึกษาขยายโอกาส สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีประสิทธิผล  ตวัแปรทั้ง 5 ตวั ซ่ึงประกอบดว้ยผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ (X1) ด้านปัจเจคบุคคล (X2) ด้านการยืดหยุ่น (X3) ด้าน
ความคิดสร้างสรรค ์(X4) และดา้นการท างานเป็นทีม (X5) 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรไดรั้บการพฒันาในดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เพื่อจะได้
มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและท าใหผู้ต้ามรู้สึกมี
คุณค่าและมีความส าคญั  ผูน้ าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor)ของผูต้ามแต่ละคน เพื่อการพฒันา
ผูต้ามผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล  เพ่ือความสัมฤทธ์ิผลและเติบโตของแต่ละ
คน  ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพ่ือนร่วมงานใหสู้งข้ึน   
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(2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคญัและเอาใจใส่ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในดา้น
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มากข้ึน เพ่ือเป็นแนวคิดในการพฒันาองค์การโดยเน้นการพฒันาการเรียนรู้
สภาวะของการเป็นผู ้น าในองค์การ (Leadership) และการเรียน รู้ ร่วมกันของคนในองค์การ (Team 
Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะร่วมกนั และพฒันาองค์การ
อยา่งต่อเน่ืองทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัการมีองคก์ารแห่งการเรียนรู้น้ีจะท าให้องคก์ารและ
บุคลากร มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล 

  (3) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ควรจดัท ายุทธศาสตร์การอบรม
เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ตระหนกัถึงความส าคญัของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท์ั้ง 5 ดา้น ท่ีส่งผลน าไปสู่
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาและปรับปรุงตนเองทั้งใน
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีวิสัยทศัน์ การมีความยืดหยุ่นและปรับตวั และการมีความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความรู้ 
ความสามารถ และร่วมกนัท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการ
พฒันามากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ  มีผลงานเป็นท่ีประจกัษไ์ดรั้บการยอมรับจากชุมชน  สามารถพฒันา
สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริงโดยศึกษาในรูปของกรณีศึกษา 

(2) ควรศึกษาตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามา
พิจารณา เช่น การมุ่งท างานให้ส าเร็จ  การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง   การมีจินตนาการเป็นต้น  ทั้ งน้ีเพ่ือให้
การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคมี์ความสมบูรณ์และมีความหลากหลายมากข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จาก   

ดร.จกัรพนัธ์ุ  จันทร์เจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ อบรม สั่งสอน และให้
ค  าแนะน า ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่องในการท างานน ามาซ่ึงคุณภาพของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งจุดประกายแนวคิด
ทางการบริหารใหแ้ก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  ชารี  มณีศ รี  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพน ธ์                    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ จนกระทัง่วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ผูส้อนประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านประกอบด้วย      
ดร.สุภทัร พนัธ์พฒันกุล  ดร.ศิริ  ถีอาสนา  ดร.จกัรพนัธ์ุ  จนัทร์เจริญ  ดร.นวรัตน์ แซ่โคว้  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อ านาจ  วงัจีน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษา สนับสนุนให้ก าลงัใจ
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีมาโดยตลอด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1494 

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.สมชาย จนัใหญ่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนหนองกงุ
วิทยา  นายพงษศ์กัดิ ทายิดา  นางวรรณรัตน์ ทายิดา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ท่ีกรุณา
เสียสละเวลาอนัมีค่ายิง่เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั จนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการ
ท าวิจยัในคร้ังน้ี รวมทั้ งคณะครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง ท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารและ
เพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนชุมชนหนองกงุวทิยา ตลอดจนเพื่อนๆ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา ท่ีคอยใหก้ าลงัใจดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณ ร.ต.อ.จกัรพล สมสุข และน้องสาว ท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลงัใจท่ีดียิ่ง ขอ
กราบขอบพระคุณคุณแม่ราตรี เท่ียงประเทศ มารดา ท่ีคอยเป็นพลงัและก าลงัใจจนท าให้ลูกประสบความส าเร็จ
ทางการศึกษา คุณค่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน จากวทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เล่มน้ี ผูว้จิยัร าลึกและบูชา
พระคุณแก่บุพการี ของผูว้จิยั และบูรพาจารยทุ์กท่านตลอดจนผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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การศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ENG339 ภาษาองักฤษเพือ่การ
เตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ของนักศึกษามหามทิยาลยัศรีปทุมทีไ่ด้รับการสอนตาม 

สไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนและโดยการสอนแบบปกติ 
A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH ACHIEVEMENT IN ENG 339 

ENGLISH FOR CAREER PREPARATION OF SRIPATUM OF UNIVERSITY 
STUDENTS TAUGHT BY LEARNING STYLE-BASED METHOD  

AND REGULAR METHOD 
 

สุพกัตรา ศรีเจริญ 
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: supuktra.sr@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์การวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัสไตลก์ารเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาของ
นักศึกษาตามการจดัการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ 3 เง่ือนไข และการสอนตามปกติมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัหรือไม่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวชิา ENG339 ภาษาองักฤษเพื่อ
การเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2559 จ านวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 50 คน โดยนักศึกษาท า
แบบสอบถาม  Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 1987) เพื่อจดัเป็นกลุ่มสไตล์
การเรียนรู้โดยการฟัง  กลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น และกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหวร่างกาย  
ทั้ง 3 กลุ่มน้ีสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของนกัศึกษา ส่วนกลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มท่ีรวมทุกสไตลก์ารเรียนรู้ สอนตามวิธี
ปกติ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม PLSPQ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ โดยใชว้ดัก่อนและหลงัการ
เรียนการสอน  และน าขอ้มูลคะแนนท่ีวดัได้ มาทดสอบสถิติด้วยค่า t  และ ค่า F  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
คะแนนค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัก่อนและวดัหลงัการเรียนของนกัศึกษาตามเง่ือนไข
สไตล์การเรียนรู้ ทั้ ง 3 เง่ือนไขมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัของคะแนนค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัหลงัการเรียนของนกัศึกษาตามเง่ือนไข
สไตลก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 เง่ือนไข และการสอนตามปกติ 
 
ค าส าคญั: สไตลก์ารเรียนรู้  สไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง  สไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น   สไตลก์ารเรียนรู้โดย 
                การเคล่ือนไหวร่างกาย  การสอนตามวธีิปกติ 

mailto:supuktra.sr@spu.ac.th
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ABSTRACT 
             The objectives of this research are (1) to examine if students' English achievements have any 
significant relationship with their learning styles; (2) to determine if  there are any significant differences in the 
students’  achievement in English between those taught by learning style-based method and those taught by a 
regular method. The samples consisted of 200 Sripatum University students who were enrolled in a course ENG 
339 English for Career Preparation in the first semester of the academic year 2016 were divided into 4 groups 

of 50 students. The students completed a Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 

1987) to determine if their learning styles are auditory, visual, or kinesthetic respectively. These three groups 
were taught with the methods applied to the students according to their learning styles in each group. The fourth 

group was composed of all three learning styles students and was taught by regular method. The instruments 

used in this study were a PLSPQ and a 30–item multiple choice English Achievement Test (as pretest and 
posttest).  The t-test and F-test were used to answer the research question. The findings indicated that there were 
statistically significant differences in the students’  mean scores between pretest and posttest of the students in 
the 3 types of teaching according to students’ learning styles and there is no significant difference in the 
students’ posttest mean scores of the English achievement that correspond to the 3 types of teaching according 

to students’ learning styles and the regular teaching style.  
 
KEYWORDS: Learning Style, Visual Style, Auditory Style, Kinesthetic Style, Regular Method  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาไทยเป็นปัญหาท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

พบไดต้ั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัปริญญาเอก รวมตลอดจนเม่ือจบการศึกษาไปประกอบอาชีพแลว้ก็ตาม  
ถึงแมน้ักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษในแง่ของความส าคญัของภาษาองักฤษในการเรียน การ
ท างานในอนาคต และการติดต่อส่ือสาร แต่นกัศึกษาจ านวนมากแสดงความคิดเห็นวา่ไม่ชอบภาษาองักฤษและไม่
สนุกในการเรียนภาษาองักฤษ (กิจจา เทพศิริ และ ปัญจพร พจนปัญญา, 2555) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดับปานกลาง  มีเพียงส่วนน้อยท่ีมีความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอยู่ใน
ระดบัสูง และระดบัต ่า (ธีราภรณ์ พลายเลก็, 2554) สาเหตุท่ีท าให้เกิดความกลวัการสนทนาภาษาองักฤษมากท่ีสุด
คือ ไม่ค่อยรู้ศัพท์ ท าให้ไม่สามารถสร้างประโยคให้ตรงกับส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร  (เมธาวี ตนัวฒันะพงษ์ และ
วิสรุตม ์จางศิริกุล, 2557)  และปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษพบวา่ ปัญหาในดา้นค าศพัท์เป็นปัญหาท่ีพบมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นความเขา้ใจ ดา้นไวยากรณ์ และดา้นประสบการณ์ส่วนตวั ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัท่ี
พบว่ามีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านการเรียนการสอน ปัจจัยส่วนตวัของ
นกัศึกษา และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางบา้นตามล าดบั (มนสัว ีดวงลอย, 2558) 
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งานวิจยัในต่างประเทศพบวา่ ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศในทุกระดบัชั้น ตอ้งใชค้วาม
พยายามเป็นอย่างยิ่งในชั้นเรียนภาษาองักฤษ พวกเขามกัรู้สึกวา่วิชาภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก ไกลตวั และไม่มี
ประโยชน์  อย่างไรก็ดีพวกเขาไดก็้ไดเ้ตรียมตวัอย่างหนักโดยพยายามจดจ าขอ้ความต่างๆ ในต าราส าหรับการ
สอบให้ผ่านวิชาภาษาองักฤษ (Fahim and Samadian, 2011) โดยปกติแลว้ผูเ้รียนภาษาองักฤษมกัเรียนและจดัการ
ขอ้มูลท่ีรับรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ กนั เช่น ใชว้ิธีการดู การฟัง การสัมผสั การแสดงบทบาท การใชเ้หตุผล และการ
วเิคราะห์ เป็นตน้ สไตลก์ารสอนจึงควรปรับไปตามสไตลก์ารเรียนของผูเ้รียน (Zhou, 2011)  การศึกษาสไตลก์าร
เรียนรู้มีความส าคญั เน่ืองจากการไดรู้้สไตล์การเรียนรู้ของตนเอง ท าให้นักศึกษารู้ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน และ
สามารถก าหนดลกัษณะวธีิการเรียนท่ีเหมาะสมของตนเองได ้ การปรับการสอนให้สอดคลอ้งกบัสไตลก์ารเรียนรู้
ของผูเ้รียน ช่วยให้ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนโดยรวมของนกัศึกษาดีข้ึน ท าใหเ้กิดแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
เรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสร้างเจตคติทางบวกต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ (Gilakjani, 2012) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาวา่นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุมมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้รายวชิา ENG339 ภาษาองักฤษเพื่อ
การเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ เป็นอยา่งไรเม่ือไดรั้บการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสไตลก์ารเรียนรู้ของนกัศึกษา 

(2) เพื่อศึกษาวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสไตลก์ารเรียนรู้ของตนกบันกัศึกษาท่ีไดรั้บ
การสอนตามปกติมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
งานวิจยัจ านวนมากแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง หรือภาษาต่างประเทศ มกัใช้

สไตล ์และกลวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของพวกเขา (Oxford, 1990; Reid, 
1995; Rubin, 1975)  การวิจัยในคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาถึงบทบาทของสไตล์การเรียนรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ของ Reid (1995)  โดย Reid ได้เสนอ
หลกัการเก่ียวกบัสไตลก์ารเรียนรู้ไว ้2 ประการคือ 1. ผูเ้รียนทุกคนมีสไตลก์ารเรียน และในการเรียนรู้ของแต่ละ
คนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน  2. การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคลอ้งระหวา่งสไตลก์ารสอนผูส้อนและสไตล์
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความคบัขอ้งใจและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ น าไปสู่การไม่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  

Reid (1987) ไดแ้บ่งสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองไว้
ดงัน้ี       

1. สไตลก์ารเรียนรู้โดยอาศยัการมองเห็น  คือสไตลก์ารเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนไดดี้ เม่ือไดเ้ห็นขอ้มูลความรู้
ต่างๆ ในต ารา บนกระดานด า หรือในสมุดแบบฝึกหดั 

2. สไตล์การเรียนรู้โดยอาศัยการฟัง คือสไตล์การเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนได้ดี เม่ือได้ฟังค าพูด หรือการ
อธิบายดว้ยเสียงในสไตลต์่างๆ ของบุคคล หรือส่ืออ่ืนใดๆ 

3. สไตลก์ารเรียนรู้โดยอาศยัการเคล่ือนไหวร่างกายและการสมัผสั คือสไตลก์ารเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนไดดี้ 
เม่ือไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในชั้นเรียน หรือมีร่วมดว้ยในการเรียนรู้  
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4. สไตลก์ารเรียนรู้โดยอาศยัการเรียนเป็นกลุ่ม คือสไตลก์ารเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนไดดี้ เม่ือไดเ้รียนร่วมกบั
ผูเ้รียนอ่ืนอยา่งนอ้ย 1คนข้ึนไป และท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้สูงเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 

5. สไตลก์ารเรียนรู้โดยอาศยัการเรียนโดยล าพงั คือสไตลก์ารเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนไดดี้ เม่ือเรียนเพียงล าพงั 
ผูเ้รียนประเภทน้ีเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตนเอง  

Zayeed (2007) พบวา่ ผูเ้รียนใชส้ไตล์การเรียนรู้ทุกสไตล์ แตกต่างกนัไป และผูส้อนก็พยายามจดัการ
สอนให้เหมาะสมกบัสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน  ส่วน  Wai Lam (2015)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสไตลก์ารเรียนรู้ภาษา
ของนกัศึกษา และสไตลก์ารสอนภาษาครูอาจารย ์พบวา่ สไตลก์ารเรียนรู้ของนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัสไตล์
การสอนของครูอาจารย ์และมีอิทธิพลต่อกนั   Moayyeri (2015) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของสไตลก์ารเรียนรู้และ
สมัฤทธ์ิผลในเรียนภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา ในประเทศอิหร่านจ านวน 360 คน ใน 4 คณะ ผลการวจิยัพบวา่
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งคณะท่ีเรียน สไตลก์ารเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาใช ้ และคะแนนสัมฤทธ์ิ
ผลในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ส่วนงานวิจัยในประเทศไทยนั้น  แสงเดือน ทวีสิน นงนุช ภทัราคร และธันยวิช วิเชียรพนัธ์ (2545) 
พบวา่สไตลก์ารเรียนรู้  ของนกัศึกษาวศิวกรรม มีความสมัพนัธ์กบั เพศ สถาบนัท่ีศึกษา  ภาควชิา และชั้นปีท่ีศึกษา
อยา่งมีนยัส าคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพูลสุข เจนพานิชย ์วิสุทธิพนัธ์  และพรศรี ดิสรเตติวตัน์  (2558) ไดพ้บวา่สไตล์
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลรามาธิบดีและระดบัชั้นปีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ส่วนอรุณี 
อรุณเรือง วนีา สงวนพงษ ์และทรงสิริ วิชิรานนท์ (2556)  พบวา่สไตลก์ารเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครชอบใชม้ากท่ีสุดสามอนัดบัแรก  คือ สไตลก์ารเรียนแบบกลุ่ม 
รองลงมาเป็นสไตลก์ารเรียนดว้ยการฟัง  และสไตลก์ารเรียนดว้ยการปฏิบติัตนในสถานการณ์  ส่วนบุญเตือน วฒั
นกลุ ศรีสุดา งามข า และกลัยา งามวงษว์าน (2559) พบวา่ การเรียนรู้จากการมองเห็นและการอ่าน-เขียนเป็นสไตล์
การเรียนแบบท่ีนักศึกษาส่วนมากชอบและ นักศึกษาชอบการเรียนรู้หลากหลายสไตล์  สไตล์การเรียนของ
นกัศึกษาพยาบาลแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 3  
 จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู ้วิจัยได้น ามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับการศึกษาหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ 3 สไตล ์และการสอนตามวธีิปกติส าหรับ ตวั
แปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยไดก้ าหนดความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ  
การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง   
การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
มองเห็น   
การสอนสไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
เคล่ือนไหวร่างกาย   
การสอนตามวธีิปกติ 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม 

 

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ออกแบบโดยใชก้ารวดัผลก่อนและการ
วดัผลภายหลงัการเรียน (Pretest-Posttest Design) โดยการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ดงัตาราง            
ท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยั  ใชก้ารวดัผลก่อนและการวดัผลภายหลงัการเรียน 
กลุ่มตวัอยา่งตามเง่ือนไขการทดลอง การวดัผลก่อน ด าเนินการทดลอง การวดัผลหลงั 
1. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง O1 X1 O2 
2. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น O1 X2 O2 
3. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหว  
    ร่างกาย 

O1 X3 O2 

4. กลุ่มการสอนตามวธีิปกติ*       O1 X4 O2 
* การสอนตามวธีิปกติ คือ การบรรยาย การท าแบบฝึกหดั การท ากิจกรรมและการน าเสนองานในชั้นเรียน     
 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา ENG339 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ 

ปีการศึกษา ท่ี 1/2559 และได้ท าแบบสอบถาม  Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) 
ของ Reid (1987) จ านวน 987 คน โดยแบ่งนกัศึกษาตามเกณฑ์ของแบบสอบถาม  เป็นกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้โดย
การฟัง จ านวน 324 คน กลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น จ านวน 291 คน และกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
เคล่ือนไหวร่างกายจ านวน 372 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา ENG339 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งาน
อาชีพ ปีการศึกษา ท่ี 1/2559 จ านวน 200 คน แบ่งตามสไตลก์ารเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน โดยการสุ่มเลือก
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยกลุ่มการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ 3 กลุ่มสุ่มตามเพศ และคณะท่ี
นักศึกษาเรียน จากกลุ่มประชากร  ส่วนกลุ่มท่ี 4 จ านวน 50 คนเป็นกลุ่มท่ีรวมทุกสไตล์การเรียนรู้ สอนตามวิธี
ปกติ สุ่มตามกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้ เพศ และคณะท่ีนกัศึกษาเรียน จากกลุ่มประชากร 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ คือ การจัดการสอนรายวิชา ENG339 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ตาม
สไตลก์ารเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น การสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ 3 รูปแบบ และการสอนตามวธีิปกติ   ตวัแปรตาม คือ 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ENG339 วดัจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการ
เรียน 
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4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
1) แบบสอบถาม PLSPQ ของ Reid (1987)   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสไตล์การเรียนรู้ ท่ีผูต้อบ

ชอบใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  จ านวน 30 ขอ้ โดยให้ผูต้อบประเมินวา่เห็นดว้ยหรือไม่กบัขอ้ความทั้ง 30 ขอ้ แลว้
น าคะแนนของผูต้อบมาคิดคะแนนตามเกณฑ ์เพ่ือจดันกัศึกษาตามกลุ่มสไตลก์ารเรียนรู้ 3 กลุ่ม 

2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ใชใ้นการวดัระดบัความรู้ก่อนและ
ภายหลงัการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยผูว้จิยั ตาม
รายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตรรายวิชา ENG339 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ผูว้จิยัน าแบบทดสอบ
น้ี ใหน้กัศึกษาจ านวน 138 คน (ซ่ึงท าแบบสอบถาม PLSPQ และเป็นนกัศึกษาท่ีมีสไตลก์ารเรียนรู้แตกต่างกนัครบ
ทั้ง 3 กลุ่ม) ท าการทดสอบ เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ไดค้่าความยากง่าย (P) และ ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.52 และ 0.48 ตามล าดบั และค่าความความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบบัตามวธีิการของ Kuder-Richardson (KR-20) มีค่าเท่ากบั 0.82 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. การจดัท าแผนการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มท่ีสอนตามปกติ  
2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ก่อนการเรียน 
3. จดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน และการสอนตามปกติ ใน

แต่ละกลุ่มเรียน ในระหวา่งช่วงระยะเวลาท าการทดลอง (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2559) ตามเง่ือนไขกลุ่มตวัอยา่ง 
ทั้ง 4 กลุ่ม โดยสอนจ านวน 6 คร้ังๆ ละ 100 นาที 

4. เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเรียนการสอน ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ ภายหลงัการเรียน เพ่ือน าคะแนนไปวเิคราะห์ต่อไป 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใช้

สถิติทดสอบค่า t (Paired sample t-test) 
2. วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนและ

ภายหลงัการเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการใชส้ถิติทดสอบ
ค่า F (F-test) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในสไตลต์ารางประกอบค าบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2   เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนและหลงัการ
เรียน  จ าแนกตามเง่ือนไขการทดลอง 

เง่ือนไขการทดลอง 

 
จ านวน
นกัศึกษา 

 
คะแนน

ผลสมัฤทธ์ิวดั
ก่อนเรียน 

 
คะแนน

ผลสมัฤทธ์ิวดั
หลงัเรียน 

 
 
t 

 
 

df 

 
 

P-value 

  X  S.D. X  S.D.    
 
1. กลุ่มการสอนตาม
สไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
ฟัง 

 
50 

 
9.92 2.14 22.78 3.11 

 
88.89 

 
49 

 
.000** 

2. กลุ่มการสอนตาม
สไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
มองเห็น 

 
50 

 

 
9.70 

 
2.32 

 
23.88 

 
3.27 

 
91.75 

 
49 

 
.000** 

3.กลุ่มการสอนตาม
สไตลก์ารเรียนรู้โดยการ
เคล่ือนไหว    ร่างกาย 

 
50 9.38 2.29 24.34 3.06 

 
116.68 

 
49 

 
.000** 

         
**ค่า p<.01 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนและภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มท่ีเรียนตามการ
สอนตามสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่า คะแนนค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัก่อน
และภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทุกเง่ือนไข มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (p<.01)  
 
ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัหลงั

การเรียน จ าแนกตามเง่ือนไขการทดลอง 

เง่ือนไขการทดลอง 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิ

วดัหลงัเรียน 

X  S.D. 
1. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการฟัง 22.78 3.11 
2. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการมองเห็น 23.88 3.27 
3. กลุ่มการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้โดยการเคล่ือนไหวร่างกาย 24.34 3.06 
4.  กลุ่มการสอนตามวิธีปกติ 23.36 3.91 
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ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ วดัก่อนการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่มตามเง่ือนไขการทดลอง 

 
แหล่งความแปรปรวน       df               SS                     MS            F                   P-value 

 
ระหวา่งกลุ่ม                       3                   67.78    22.59          2.01                   0.11  
ภายในกลุ่ม                      196              2206.60                 11.26 

 
รวม                                  199              2274.38  

 
จากตารางท่ี 3 และ 4 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวของคะแนนค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัภายหลงัการเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่งเง่ือนไขสไตลก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 เง่ือนไข และการสอนตามปกติ พบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งทุก
เง่ือนไข ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (F (3,196) = 2.01, p>.05)  

 
6. อภิปรายผล  

1. จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1  ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ คะแนนค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษ วดัก่อนและวดัหลงัการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไขสไตล์การเรียนรู้ ทั้ ง 3 เง่ือนไขมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างประเทศ ท่ีพบวา่ สไตลก์ารเรียนรู้มีค่า
สหสัมพันธ์เชิงบวกกับสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนรู้ (Rahmani and Jahanbakhsh. 2012; Vaishnav, 2013) และ 
Chermahini, Ghanbari, and Talab (2013)  ไดส้รุปวา่ สไตล์การเรียนรู้เป็นตวัท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
ควรน าไปใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

2. จากวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า เม่ือเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ีย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ วดัหลงัการเรียนของนกัศึกษาตามเง่ือนไขสไตลก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 เง่ือนไข 
และการสอนตามปกติ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ภาษาองักฤษวดัภายภายหลงัการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดแตกต่างกนั ดงันั้นตอ้งถือว่าการจดัการเรียนการ
สอนลกัษณะสไตลก์ารเรียนรู้ของนกัศึกษา และการสอนตามวธีิปกติ ไดผ้ลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุน
งานวิจยัของ Massa and Mayer (2006) ท่ีว่า ไม่พบแนวโน้มของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
เม่ือเขาเหล่านั้นไดรั้บรู้ว่าตนเองมีสไตล์การเรียนรู้แบบใด Massa and Mayer สรุปการวิจยัของพวกเขาว่า ไม่มี
เหตุผลใดท่ีสนับสนุนว่าควรใช้สไตล์การสอนท่ีแตกต่างกันส าหรับผูเ้รียนท่ีมีสไตล์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
เช่นเดียวกนักบั Pashler et al. (2008) ท่ีสรุปว่า ปัจจุบันยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีสรุปไดว้่า ควรน าสไตล์การ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนมาพิจารณาในการก าหนดสไตล์การสอนในทางปฏิบัติ นอกจากน้ี  Gohar and 
Sadeghi (2015) และ Nasiri, Gharekham and Ghasepour (2016) ไดว้จิยัพบคลา้ยกนัวา่ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนสอบปลายภาค ของกลุ่มผูเ้รียนท่ีใชส้ไตลก์ารเรียนท่ีแตกต่างกนั  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1504 

7. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การสอนภาษาองักฤษตามสไตลก์ารเรียนรู้ท าให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู้เพ่ิมข้ึน  แต่ก็ไม่แตกต่างจากวธีิการปกติท่ีใชส้อนอยู ่ ดงันั้นการจดัการสอนตามสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน
นั้น ถา้ผูส้อนสามารถด าเนินการได ้ก็เป็นการเพ่ิมช่องทางในการสอนภาษาองักฤษใหเ้พ่ิมข้ึนไดอี้ก ซ่ึงการสอนท่ี
มีความหลากหลายก็น่าจะเพ่ิมความน่าสนใจในการเรียนรู้ของนกัศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน
ตามสไตล์การเรียนรู้นั้น มีผูเ้สนอแนวคิดต่างๆ ท่ีน่าสนใจ ไวจ้ านวนมาก (Gregorc, 1979; Kolb , 1984; Felder 
and Silverman,1988; Dunn and Dunn, 1989; Fleming, 2001) ควรท่ีจะไดมี้การศึกษาวิจยัแนวคิดเหล่าน้ีเพ่ิมเติม 
เพ่ือน ามาปรับใชใ้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้เพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนตามสไตล์
การเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้น เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและสนใจต่อบทเรียนในชั้นเรียน อยา่งไรก็ตามตอ้ง
ค านึงวา่ผูเ้รียนไม่ไดใ้ชส้ไตลก์ารเรียนท่ีถนดัท่ีสุดเสมอไปแต่เป็นไปตามสถานการณ์ ดงันั้นกิจกรรมท่ีหลากหลาย
จึงจ าเป็นส าหรับระบบการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั (สมชาย สุริยะไกร, 2554) 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีปทุม ส าหรับทุนอุดหนุนการวจิยั 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับ
กลุ่มผู ้ประกอบขายสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) ก่อนและหลงัฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร และ3) ศึกษาความ
พึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีต่อ
หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูป้ระกอบการ
ขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 50 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบ
เจาะจง  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2559 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 
2) หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3) แบบประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม 4) แบบทดสอบก่อน
และหลงัเขา้รับการฝึกอบรม การใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู ้
ประกอบขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. เน้ือหาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใชก้บักลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ไดแ้ก่ 1) การกล่าวทกัทาย 2) การใหข้อ้มูลส่วนตวั 3) การบอกตวัเลข จ านวนเงิน 4) 
การซ้ือขาย 5) การติดต่อทางโทรศพัท์ 6) การบอกเวลา 7) การบอกวนัท่ี8) การบอกต าแหน่ง สถานท่ี 9) การบอก
ทิศทาง และ 10) การอธิบายลกัษณะสินคา้ ตามล าดบั 
 2. ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  พบว่า หลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัดี (X = 4.14, S.D. =0.27) 
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 3. ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของกลุ่มผูป้ระกอบขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) สูงข้ึนกวา่ก่อนเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4. กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย คือ (X = 4.14, S.D. =0.52) 
 
ค าส าคญั: การพฒันา, หลกัสูตรฝึกอบรม, ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

ABSTRACT  
 This study aimed to 1) develop an English for Communication training program for OTOP (One 
Tambon One Product) vendors in Muang District, Phetchaburi, 2) compare the English communication skills of 
these OTOP vendors before and after having undergone the training session using the English for 
Communication Training Program, and 3) determine whether the OTOP vendors were satisfied with the English 
for Communication Training Program. The samples used in the study were 50 vendors, randomly drawn from 
those who were selling the OTOP products in Muang District, Phetchaburi Province in October, 2016. The 
instruments in this research were 1) Interview form, 2) an English for Communication Training Program, 3) a 
Training Program evaluation form, 4) an English for communication skills test, and 5) a questionnaire about the 
vendors’ satisfaction with the English for Communication Training Program. Data was analyzed using 
percentage, mean and standard deviation, and t-test. 
 The findings revealed that 
 1. the following topics were found suitable for the draining of the OTOP vendors: 1) greeting 2) 
giving personal information 3) telling number 4) shopping 5) telephoning 6) telling time 7) telling date 8) 
asking for location 9) asking for direction, and 10) describing products, respectively.  
 2. the English for Communication Training Program was perceived to be appropriate at a good level (
X = 4.14, S.D. =0.27).  

 3. the English communication skills of the OTOP vendors after the training session were significantly 
higher than that before the training session at a .01 level.   
 4. overall the OTOP vendors were very highly satisfied with the English for Communication Training 

Program (X = 4.14, S.D. =0.52). 
 
KEYWORDS: Development, Training program, English for Communication 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  
     การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการส่ือสารกบัชาวต่างชาติในยคุปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ หลากหลายอาชีพมีการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของตนเพ่ือความมัน่คงต่ออาชีพในอนาคต 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1509 

และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงกฎบตัร
อาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุวา่ภาษาท างานของอาเซียน คือภาษาองักฤษ ซ่ึงส่งผลต่อผูป้ระกอบอาชีพหลากสาขา ท่ี
จ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของตน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในอนาคต (สถาบนัภาษาองักฤษ อิงลิชเอก็ซ์เพลส, 2555)    
 กลุ่มอาชีพผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จดัเป็นกลุ่มอาชีพท่ีจ าเป็นตอ้งเร่ง
พฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงรัฐบาลไทยปัจจุบนัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มผูป้ระกอบการเหล่าน้ี จึงมีการก าหนดนโยบายระยะยาวใหมี้การเพ่ิม
ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือสามารถแข่งขนักบั
นานาประเทศไดอ้ยา่งทดัเทียม และมีประสิทธิภาพ (นโยบายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ, 2558) 
 จากนโยบายของรัฐบาล ท าให้ผูว้ิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารให้กบักลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นการ
พฒันาศกัยภาพและความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ซ่ึงผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีจดัเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้วา่ 
ในอนาคตจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเพ่ือการคา้ขายกบัชาวต่างชาติมากข้ึน เน่ืองจากสินคา้จาก
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซ่ึงไม่ใช่แค่ เพียงตลาด
ภายในประเทศเท่านั้น  ขณะน้ีตลาดต่างประเทศก็ให้ความสนใจในสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  ของ
ประเทศไทยเช่นกัน สมาพนัธ์ความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจการคา้เอเชียอาคเนย ์เอเชียใต ้มณฑลยูนนาน 
(2556) ได้รายงานผลการเปิดตวัสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)  ของประเทศไทยซ่ึงไปเปิดตวัขายท่ี
ประเทศจีน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ว่าไดรั้บกระแสการตอบรับดีมาก สินคา้ในงานเทศกาลไทย ณ นคร
คุนหมิงคร้ังน้ี ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยมีความมัน่ใจมากข้ึนท่ีจะผลิตและจ าหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศ  
  อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีพบคือ กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 80 นั้น ยงัไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการเสียโอกาสทางการคา้ ดงันั้นท าให้ผูว้ิจยัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี โดยเน้ือหาของหลกัสูตรมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านทกัษะการฟังและการพูด ใช้เน้ือหาท่ีจ าเป็นและตรงตามความตอ้งการของผูน้ าไปใช ้ตลอดจนใช้
ค  าศพัทท่ี์ไม่ยากจนเกินไป สามารถต่อยอดกบัภูมิความรู้เดิมของกลุ่มผูป้ระกอบการฯ ได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1510 

 1. เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรีก่อนและหลงัฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม
การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
     3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบุรีหลงัเขา้รับการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

3. สมมุติฐาน 
1. กลุ่มผู ้ประกอบการขายสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) มีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีสูงข้ึนหลงัเขา้รับการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

2. ผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากหลงัเขา้
รับการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสารมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาหลกัสูตร 
2. ส ารวจความตอ้งการในเน้ือหาหลกัสูตร 
3. ออกแบบเคา้โครงร่างหลกัสูตร 
4. พฒันาหลกัสูตร 
5. ประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตร 
6. ปรับปรุงหลกัสูตรก่อนน าไปใช ้
 

1. ความสามารถในการเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษของ
กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP)  
2. ความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) หลังการฝึกอบรมโดย
หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
 

หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบุรี 
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5. แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้ในการวิจัย  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อประกอบการ ด าเนินงานวจิยัดงัน้ี  
1) แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  
 1.1 หลักสูตร คือ แผนท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือแสดงจุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหาสาระ กิจกรรมและมวล

ประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม  ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ (ธ ารง บัวศรี , 2542) ซ่ึงประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบคือ (1) วตัถุประสงค์ (Objective) (2) เน้ือหา (Content) (3) การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum 
implementation) และ (4) การประเมินผล (Evaluation)  

 1.2 การพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบนั้น มีขั้นตอนโดยสรุปคือ 1) การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา และความตอ้งการ 2) ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลพ้ืนฐาน 3) การ
เลือกและจดัเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายและจุดประสงค์ 4) การล าดับของเน้ือหาท่ีเลือกมา คือการล าดับ
เน้ือหาใหมี้ความเหมาะสม 5) การเลือกวธีิการสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม 6) ล าดบัและขั้นตอนการเรียน 7) การ
ประเมินผลการพฒันาหลกัสูตร (Taba, 1962)   

2) แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม  
กระบวนการฝึกอบรมมีขั้นตอนหลกั 6 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ความตอ้งการการฝึกอบรม เพื่อให้

การฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุด 2)  ขั้นตอนการก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
ฝึกอบรม เป็นขั้นตอนท่ีน าขอ้มูลจากขั้นตอนแรกมาใชใ้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 3) ขั้นตอน
คดัเลือกและการออกแบบโครงการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้4) ขั้นตอนสร้างเกณฑ์
ส าหรับการประเมินผล เกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งอิงหรือสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้5)ขั้นตอนจัดการ
ฝึกอบรมคือ ขั้นตอนท่ีตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการฝึกอบรม เช่น วิทยากร สถานท่ี อุปกรณ์และส่ือการสอนต่างๆ 
เป็นตน้ 6) ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรม ประกอบดว้ย การสร้างเกณฑส์ าหรับประเมินผล และการวดัผล
โดยวธีิการทดลอง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2548) 

3) แนวคิดเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  
วธีิสอนตามแนวการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารน้ี มีแนวคิดวา่ การสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัได้

เนน้ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การฟังและการพูดมีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอน การฝึก
ความเขา้ใจในการฟังมีความส าคญัพอ ๆ กบัการฝึกความสามารถในการพดู ดงันั้นจึงควรพฒันาทกัษะทั้งสองไป
พร้อม ๆกนั Byrne (อา้งใน สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2530)  

 
6. วธีิด าเนินการวจัิย 
      6.1 แบบแผนการวจิยั 
            ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสารและเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบุรี (Need analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษ โดยการพฒันาร่าง
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โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม โดยการน าผลการสังเคราะห์ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยผูว้ิจยัก าหนดร่างโครงสร้างหลกัสูตรประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม เน้ือหาสาระ การน า
หลกัสูตรฝึกอบรมไปใช ้และการประเมินผลการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม 
โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม โดยจดัฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งน้ี ผูว้ิจัย
วางแผนการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของ กลุ่มผูป้ระกอบการ
ขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) โดยการค านึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ ส่ือและกิจกรรม
การเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลก่อนและหลงัการฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน จากนั้ นผูว้ิจัยด าเนินการ
สอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมหลงัเขา้รับการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงหลกัสูตรตามผล
การประเมินใน ขั้นตอนท่ี 3 และพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการ
ขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ฉบบัสมบูรณ์  

6.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  6.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 90 คน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ในระหวา่งเดือนมกราคม 2559 
ถึงเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2559 

       6.2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู ้ประกอบการขายสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์  (OTOP) อ าเภอเมือง จังหวัด เพชรบุ รี จ านวน 50 คน ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  ( Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากรายช่ือ 50 คนแรกท่ีมาลงทะเบียนขอเข้ารับการฝึกอบรม
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร จากนั้น ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจ านวน 50 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม (3 ห้องเรียน) 
โดยใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 ห้องเรียน ซ่ึงได้ห้องเรียนละ 16 คน จ านวน 1 ห้องเรียน และ
หอ้งเรียนละ 17 คน จ านวน 2 หอ้งเรียน 

6.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ คือ หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      
ตวัแปรตาม คือ 1. ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ 2. ความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์หลงัเข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

6.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. แบบสมัภาษณ์ 2. หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3. แบบทดสอบก่อนและ

หลงัเขา้รับการฝึกอบรม 4. แบบประเมินหลกัสูตร 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
6.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       1. น าแบบสมัภาษณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือสอบถามเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับหลกัสูตรฝึกอบรม

การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2. รวบรวมแบบสมัภาษณ์แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อน าผลการวเิคราะห์มา
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3. พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4. เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลกัสูตรฝึกอบรม                
5. ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  6. น าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง                
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7. วดัความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่างทั้ งก่อนและหลังการฝึกอบรม                
8. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัรับการฝึกอบรม 9. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล 
  6.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. วเิคราะห์เน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ใชส้ถิติการหาค่าร้อยละ 
          2. วิเคราะห์ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใชส้ถิติ
การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. เปรียบเทียบความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารฯทั้งก่อนและหลงัเขา้รับการ
ฝึกอบรม โดยใชส้ถิติการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจหลงัเขา้รับการฝึกอบรมโดยหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยใชส้ถิติการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
7. สรุปผลการวจัิย 

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์การวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของ
กลุ่มผู ้ประกอบการขายสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)หลงัการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ผลจากการศึกษาวจิยั พบวา่  
 1) ผูว้จิยัไดห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมส าหรับน ามาใชใ้น
หลกัสูตร โดยไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏตาม
ตารางท่ี 1 
                        
ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D. แปลผล 
   1.  หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารมีคุณภาพหรือไม่ 
4.14 0.27 

    ดี 

                  รวม 4.14 0.27     ดี 
 
 2) กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษท่ีสูงข้ึนกวา่ก่อนการเขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้และปรากฏขอ้มูล
อยูใ่นตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ผลทดสอบการเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของกลุ่มผูป้ระกอบการ
ขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ทั้งก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

 
 3) กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากหลงัฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้ดงัขอ้มูลปรากฏอยูใ่นตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) หลงั

การฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 
8. อภิปรายผล  
     ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ในดา้นแนวคิดและการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมทฤษฎีการเรียนรู้การสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ฟัง-พดู จากนั้นน าโครงร่างไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งและความเหมาะสม ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจัยได้พัฒนา
หลกัสูตรด้วยการบูรณาการกระบวนการ การพฒันาหลกัสูตรตามหลกัแนวคิดของทาบา (1962) ท่ีได้ก าหนด
กระบวนการพฒันาคือตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน มีการก าหนดจุดประสงค์ โดย
อาศยัขอ้มูลจากขั้นแรก จากนั้นคดัเลือกเน้ือหาท่ีจะน ามาใชโ้ดยค านึงถึงความสอดคลอ้งของจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
ไว ้จดัระเบียบและขั้นตอนของเน้ือหาท่ีคดัเลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเน้ือหาก่อนหลงั ก าหนด
ส่ือการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ล าดบัขั้นตอนการเรียนอย่างเหมาะสม และประเมินผล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั นิรมล ศตวฒิุ (2543) ท่ีกล่าววา่การจดัการเน้ือหาหลกัสูตรท่ีดี ไม่วา่จะเป็นเน้ือหาหลกัสูตรประเภท
ใด จะตอ้งค านึงถึงขอบเขต ความต่อเน่ือง ความเป็นล าดบัและการบูรณาการความต่อเน่ืองคือการจดัการหลกัสูตร

การทดสอบ จ านวนผู้เข้า
รับกาอบรม 

(N) 

คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย่  
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าทดสอบ t  Sig. 

ก่อนการอบรม 50 30 7.44 3.28 33.34 .000** 
หลงัการอบรม 50 30 16.02 4.46 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝑥 𝑆. 𝐷. แปลผล 
1.  กลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์(OTOP)มีความพึงพอใจหลงัการใช้
หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารหรือไม่ 

4.14 0.52 

 
พึงพอใจมาก 

                 รวม 4.14 0.52 พึงพอใจมาก 
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จากระดับหน่ึงไปยงัอีกระดับหน่ึง จากเน้ือหาหน่ึงไปอีกเน้ือหาหน่ึงโดยท่ีไม่ขาดตอน ท าให้ผู ้เรียนได้มี
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้อยูเ่ร่ือยๆ  
 
9. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
1. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่หลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนสามารถ

พฒันาทักษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษได้นั้น ชุมชนอ่ืนๆท่ีเป็นกลุ่มคา้ขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือ
การคา้ขายสินคา้อ่ืนๆ ควรน าหลกัสูตรไปใช ้ทั้งน้ีควรศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและ
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ หรืออาจน าไปปรับใชก้บัสาขาอาชีพอ่ืนๆเพ่ือขยายผลในวงกวา้งยิง่ข้ึน  

2. หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเป็นหลกัสูตรระยะสั้นใชเ้วลาฝึกอบรม 5 วนั ดงันั้นจึง
ควรระมดัระวงัเร่ืองเวลาในการปฏิบติัแต่ละกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ หรืออาจขยายเวลาฝึกอบรมเป็น 7 
วนั เพ่ือใหมี้เวลาท ากิจกรรม และไดป้ระโยชน์ต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมากยิง่ข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. วิทยากรฝึกอบรมภาษาองักฤษหรือชาวต่างชาติเจ้าของภาษาท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันา

ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษควรเน้นการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและสนุกสนานและควร
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 
10. กติติกรรมประกาศ 
      การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยการสนบัสนุนและช่วยเหลือของบุคคลหลายฝ่าย คือ 1) เจา้หนา้ท่ี
ส านักงานพฒันาชุมชน จงัหวดัเพชรบุรีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และ
ช่วยเหลือระหวา่งการด าเนินการวิจยั 2) ขอขอบพระคุณกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรีทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาและเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันา
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และสุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ท่ี
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการ (SMEs) และ
สนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหาร ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียน ในสหวทิยาเขต เวียงเรือค า ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) เขต 25 ตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการครู โดยจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน การวิจยัคร้ังน้ี
ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการครูในโรงเรียน ในสหวทิยาเขตเวียงเรือค า สพม. เขต 25 จ านวน 194 คน โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�)  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test)  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และถา้พบความแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบรายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธีิการของ Scheffe’ 
 ผลการศึกษา พบว่า ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู ผูบ้ริหารมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า สพม. เขต  25 ในระดับมาก ทั้ งโดยรวมและรายด้าน โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความขยนั  ด้านความซ่ือสัตย ์ด้านความมีวินัย ด้านความ
ประหยดั ดา้นความสุภาพ ดา้นความสามคัคี ดา้นความมีน ้ าใจ และดา้นความสะอาด ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างตวัแปร คือขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ยกเวน้ดา้นความสุภาพ ท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และส าหรับตวัแปรด้าน
ประสบการณ์ท างานของขา้ราชการครู  พบวา่ ทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 

ค าส าคญั : บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน  

mailto:Tanadeach123@gmail.com
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ABSTRACT 
This research aimed to study the comparison of Administrators’Roles in promoting students' ethics, 

according to the perception of teachers. The context of this research was ‘Network Groups of Wiang Ruea 
Kham, Secondary Educational Service Area Office 25’. The comparison would be classified by school size and 
teacher’s work period. The samples of this study were 194 teachers in Network Groups of Wiang Ruea Kham, 
Secondary Educational Service Area Office 25. Questionnaires with 40 questions were used to collect the data. 
Descriptive statistics were used to analysis the data and tested by standard deviation (S.D.) t-test for 
independent samples and analysis of variance (One-Way ANOVA), and Scheffe's multiple comparison test.  

The results showed that the perception of teachers. Administrators have a role in promoting students ' 
ethics in Network Groups of Wiang Ruea Kham, Secondary Educational Service Area Office 25  at a high level, 
both overall and by each aspects. In the order from high to low score is the ‘diligent’, ‘honesty’, ‘discipline’, 
‘frugality’, ‘politeness’, ‘harmoniousness’, ‘generous’, ‘cleanness’, respectively. The comparison between 
different school size, it was found that, overall, there is no difference with statistical significance. However, 
considering by each aspect, the results show that found that only ‘politeness’ have difference with statistically 
significant at the level of 0.05. The comparison between work period of teachers, it was found that there is no 
difference with statistical significance both overall and by each aspect. Which matches the research hypothesis. 
Keywords: Administrators’Roles role in promoting students' ethics. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในการพฒันาชาติบา้นเมืองนั้น การพฒันาคนถือเป็นภารกิจอนัส าคญัยิ่ง จะตอ้งพฒันาคนให้ดีและมี

คุณธรรมเสียก่อน จึงจะไปพฒันาคนให้เก่งและมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมจึงตอ้งถูกปลูกฝังและหล่อหลอม
ตั้ งแต่เบ้ืองต้น โดยมุ่งไปท่ีเด็กท่ีก าลังเจริญเติบโตเป็นกาลังส าคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคตเพื่อสนอง
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 รวมทั้ งแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2545-2559) ในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียนถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการวางรากฐานในการพฒันาคน
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (กรมวชิาการ, 2542) กล่าวคือ ถา้บุคคลเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม การท่ีจะพฒันาคน 
พฒันาสังคม และพฒันาประเทศให้เจริญไปได้ทุกๆด้าน ถ้าหากนักเรียน เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมแลว้จะท าใหก้ารพฒันาทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
        กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษาโดยตรง ซ่ึง มีภารกิจท่ีตอ้งจดั
การศึกษาให้สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการในมาตรา 6 วา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันา
คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข นอกจากน้ี ยงัได้ก าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาใน
มาตรา 23 เอาไวว้่าการจัดการศึกษาทุกประเภท ต้องเน้นความส าคัญให้มีความรู้คู่คุณธรรม นับได้ว่าเป็น
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แนวนโยบายการจดัการศึกษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเน่ืองจากการพฒันาคนจะตอ้งให้ความส าคญัทั้งดา้นความรู้และ
คุณธรรมควบคู่กันไป และใน มาตรา 24(4) ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกวชิา (กระทรวงศึกษาธิการ ,2546)  

ขอ้มูลจาก สถิติคดีเยาวชนและครอบครัว ประจ าปี 2559 (รายงานสถิติคดีศาลยติุธรรมทัว่ราชอาณาจกัร 
ประจ าปี 2559) พบว่าศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค 4  ในปี2559 ซ่ึงประกอบไปด้วย ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจงัหวดั ทั้งหมด 12 ศาล และมีจ านวน คดีทั้งส้ิน 6,047 คดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น 
มีจ านวนคดีมากท่ีสุด จ านวน 1,018 คดี มากท่ีสุดในศาลเยาวชนและครอบครัวสงักดัภาค 4 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของคุณธรรมดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่จงัหวดัขอนแก่นมีจ านวนการ
ท าความผิดของเด็กและเยาวชนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ในศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ผูว้จิยัในฐานะเป็น
ครูผูส้อน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงประกอบดว้ยโรงเรียน 8 โรงเรียนมีความ
สนใจในการท่ีจะศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวิทยาเขต เวียง
เรือค า ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพ่ือให้ทราบวา่การบริหารงานสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศึกษาอย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ มีปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานอยา่งไร และเพ่ือน าผลของการวิจยัไวเ้ป็นแนวทางด าเนินการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา และให้ทราบถึงสภาพและขอ้เท็จจริงของพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ อยา่งมากในการวางแผนและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน เพื่อจะไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการ
ส่งเสริมพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคต์่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน ของผูบ้ริหารในสหวทิยาเขต เวยีงเรือค า 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของครู 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวทิยาเขต 
เวียงเรือค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  
  
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

 ขนาดของสถานศึกษา 
o ขนาดเลก็ - กลาง 
o ขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ 

 ประสบการณ์ท างาน 
o นอ้ยกวา่ 10 ปี 
o 11 – 20 ปี 
o 21 ปีข้ึนไป 

 
 

ตวัแปรตาม 
บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียน (ตามคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการของกระทรวงศึกษาธิการ) 
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4.วธีิการด าเนินการวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูว้ิจัย
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

    4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 377 คน 
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ของโรงเรียนในสหวทิยาเขต เวียงเรือค า สังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) อยา่งมีสดัส่วน
จากแต่ละโรงเรียน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan,1970,pp.607-610)   โดยการเทียบบญัญติัไตรยางค ์ไดค้รูผูส้อน 194 คน 
    4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. เคร่ืองมอื   ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโดยผูใ้หข้อ้มูลเป็น ครูผูส้อน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต เวยีงเรือค า 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 แบ่งเป็น 2 ตอน 
           ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) 
          ตอนที ่2 แบบสอบถามบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนกัเรียน ในสห
วทิยาเขต เวียงเรือค า ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ของ ลิเคิร์ท ( likert ) จ านวน 40 ขอ้ 

2. การสร้างเคร่ืองมอืและการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื ผูว้จิยัไดท้ าเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  
            ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
           1. ศึกษาหลักการและทฤษฎีจากเอกสารวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ี
เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 
          2. ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการวจิยัคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 
           3. สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัใหต้รงตามเน้ือหาและครอบคลุมปัญหา
ท่ีศึกษา 
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 4. น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจหาความสอดคลอ้งของค าถามเก่ียวกบั
บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวทิยาเขต เวียงเรือค า สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ตามคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  
            5. น าแบบสอบถามท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และขอค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมยิง่ข้ึน  

 6. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงทางด้านเน้ือหา และหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม ( IOC) จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข 
           7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (try out) กับครูผูส้อน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชห้าค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (alpha - coefficient) ตามวธีิของครอนบคั 
(Cronbach อา้งถึงในพวงรัตน์ ทวรัีตน์,2540 :125) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.95 
           8. ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต่อไป 
    4.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยท าหนังสือขอความร่วมมือ ในการเก็บขอ้มูล
จากมหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น เพ่ือขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของ
โรงเรียนในสหวทิยาเขต เวยีงเรือค า สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 8 โรงเรียน 

 2. ผูว้ิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถามถึง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการด าเนินการ 3 วธีิ ดงัน้ี 

2.1 โดยตวัแทนเก็บรวบรวมให ้
2.2 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมเอง 
2.3 จดัส่งทางไปรษณีย ์

และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับ ภายใน 3 สัปดาห์  โดยทางไปรษณีย์ ในกรณีท่ีไม่ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมาตามก าหนด ผูว้จิยัไดติ้ดตามเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 3. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
    4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม จ านวน 194 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อ
น าไปวเิคระห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาหาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยายความเรียง 
 2. วเิคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยายความเรียง 
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 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสห
วิทยาเขต เวียงเรือค า สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
วเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติ (t-test) ในการทดสอบ ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และวเิคราะห์จากประสบการณ์
ท างานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และถ้าพบความแตกต่างใช้การ
เปรียบเทียบรายคู่โดยการทดสอบดว้ยวธีิการของ Scheffe’ 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลปรากฏดงัน้ี สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีวุฒิการศึกษา ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์ท างาน 21 ปีข้ึนไป  
 1. บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
คะแนนจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความขยนั  ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความมีวินยั ดา้นความประหยดั ดา้นความ
สุภาพ ดา้นความสามคัคี ดา้นความมีน ้ าใจ และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความสะอาด แยกเป็นรายสรุปดา้นความขยนั
และความซ่ือสตัยไ์ดด้งัน้ี   

1.1 ดา้นความขยนั บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย รองลงมา คือ การส่งเสริมให้
นกัเรียนตั้งใจเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

1.2  ดา้นความซ่ือสตัย ์บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัยอมรับความผิดของตนเองไม่ใส่ร้ายผูอ่ื้น รองลงมา คือ การ
ส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติัตามกฏหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนพดูแต่ความจริง ไม่พดูปดหรือพดูเพอ้เจอ้  

1.3 ดา้นความมีวนิยั บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  และสอดแทรกเน้ือหาเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ การจดัใหมี้การฝึกระเบียบวนิยัในนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เช่น วชิาลูกเสือ เนตร
นารี ยวุกาชาด และรด. ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหน้กัเรียนมาโรงเรียนและเขา้เรียนตรงเวลา 

1.4 ดา้นความประหยดั บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัประหยดัพลงังาน รองลงมา คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียน นอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหน้กัเรียน
รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น 
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 1.5 ดา้นความสุภาพ บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ชกัชวนเพ่ือนใหป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ 
รองลงมา คือ การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอุเบกขา มีใจเป็นกลาง มีเหตุผล ซ่ึงเท่ากบั การส่งเสริมใหน้กัเรียน รู้จกั
ยนิดีในความส าเร็จของผูอ่ื้นไม่อิจฉาริษยา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น 
 1.6 ดา้นความสามคัคี บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามคัคีในหมู่คณะ รองลงมา คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัเคารพ
ในมติของส่วนรวมไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่   ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นบา้ง 
 1.7 ดา้นความมีน ้ าใจ บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอุเบกขา มีใจเป็นกลาง มีเหตผุล รองลงมา คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผู ้
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ชกัชวน
เพื่อนใหป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ    
 1.8 ดา้นความสะอาด บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ปรากฏ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารขอ้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระดบั
มากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัรักษาความสะอาดของหอ้งเรียน โรงเรียน และบา้นพกัใหส้ะอาด
เรียบร้อย รองลงมา คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียน รักษาความสะอาดร่างกาย และเคร่ืองแตง่กายอยูเ่สมอ ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการแยกขยะ ประเภทต่างๆ 
 2. การเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวทิยาเขต 
เวียงเรือค า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน ปรากฎผลดงัน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสห
วทิยาเขต เวยีงเรือค า สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ตามการรับรู้ของครูท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ดา้นความสุภาพมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (0.05)  
 2.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสห
วทิยาเขต เวียงเรือค า ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครูท่ี
ต่างกนั พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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6. อภิปรายผล 
 บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ในสหวิทยาเขต เวียงเรือค า 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะถือเป็น
บทบาทท่ีส าคัญของผูบ้ริหารทุกระดับท่ีจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์  ซ่ึง
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจ้ดัลกัษณะเชิงพฤติกรรม 8 คุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียน ไดแ้ก่ ความ
ขยนั ความประหยดั ความซ่ือสัตย ์ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามคัคี และความมีน ้ าใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์มี
วินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ มีความซ่ือสัตย ์มีความกตญัญู
กตเวที มีเมตตากรุณา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ประหยดัรู้จกัใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอยา่งมี
คุณค่า ภูมิใจในความเป็นไทย และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) (กรมวิชาการ.2542)  
นอกจากน้ีผูว้จิยัพบประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผลดงัน้ี  

1. การรับรู้ของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในสหวิทยา
เขต เวียงเรือค า สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษมธัยมศึกษา เขต 25 เห็นความส าคญักบัการส่งเสริมดา้นความ
ขยนั มากเป็นล าดบัท่ี 1 อาจเน่ืองมาจากปัจจุบนันกัเรียนตอ้งเผชิญกบัส่ิงเร้ามากมายท่ีมาดึงดูดความสนใจออกจาก
การเรียน เช่น เกมโทรศพัท์มือถือ facebook ฯลฯ บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในดา้น
ความขยนั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมอย่างยิ่งเพ่ือให้นักเรียนรู้จกับทบาทและหน้าท่ีของการเป็นนักเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกับ พระพรหมคุณาภรณ์  (2546) ท่ีกล่าวว่า  ความขยนั หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริตอย่างกระตือรือร้น และตั้งใจจริงให้ส าเร็จดว้ยความมานะอดทนส าหรับการปลูกฝังและ
สร้างเสริมเร่ืองความขยนัหมัน่เพียรในระดบัมธัยมศึกษา ตอ้งการมุ่งเน้นให้นกัเรียนมุ่งมัน่ท างานในหน้าท่ีของ
ตนเองให้ประสบความส าเร็จ มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบากหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ใชเ้วลาวา่งศึกษา
หาความรู้อยูเ่ป็นเนืองนิจ ฝึกฝนตนเองใหมี้ความสามารถและความช านาญในงานท่ีสุจริตเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความรัก ความตั้งใจมุ่งมัน่ศึกษาเล่าเรียนไม่
ทอ้แทแ้มบ้างคร้ังบทเรียนนั้นจะยากหรือมีอุปสรรคต่างๆบางอยา่งบา้ง ก็มานะท าจนส าเร็จ เม่ือมีเวลาวา่งก็ใชเ้วลา
นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนโดยอ่านหนงัสือศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ิมเติม 
ทบทวนบทเรียนมาล่วงหนา้ทุกคร้ัง เม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยดา้นการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรู้ดว้ยวิธีการท่ี
ถูกตอ้งเพ่ือคล่ีคลายปัญหาของตนอยูเ่สมอ และยงัสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ  (2550) กล่าววา่  ความขยนั  
หมายถึง การเอาภาระงานอย่างไม่น่ิงดูดายไม่ว่าจะกระท าให้แก่ตวัเองหรือผูอ่ื้นก็ตามแลว้ก็การกระท าอย่าง
สม ่าเสมอดว้ยความอดทน  ไม่เกียจคร้าน  ไม่ยอ่ทอ้  โดยประการใด ๆ  ไม่รังเกียจต่องานประเภทนั้น ๆ  ไม่วา่จะ
เป็นประโยชน์มากหรือนอ้ยเพียงนิด  แต่เป็นงานท่ีสุจริตถูกกฎหมายสงัคมยอมรับ  

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวิทยา
เขต เวียงเรือค า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ตามการรับรู้ของครูท่ีปฏิบัติงานใน
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สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ดา้นความสุภาพมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ อุไรวรรณ เจียรประดิษฐ์ (2553) ท่ีศึกษาบาทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล ต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบวา่ บทบาทของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในสหวิทยา
เขต เวยีงเรือค า ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครูท่ีต่างกนั 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ทั้ งภาพรวมและรายด้าน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ บุษบา  จ้ีเพชร (2557) ท่ีไดศึ้กษา บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 10 ปีและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

ในสหวิทยาเขตเวียงเรือค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยพบว่า มีการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น จึงมีขอ้เสนอแนะจากผลของการวจิยั ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ ง 8 ประการ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
เป็นตน้ 

2. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ จิตอา เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุว

กาชาด  
4. ส่งเสริมการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย เช่น มารยาทไทย การสาธิตการท านา 

การจกัสาน  
5. ควรให้ชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการวาง

แผนการจดักิจกรรมใหเ้กิดการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนใหเ้กิดความยัง่ยนืและเห็นผลไดจ้ริง 
7.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ใน

สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสงักดัอ่ืน เช่น สถานศึกษาในสงักดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
เอกชน เป็นตน้ 
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 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียน เช่น ปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาผลกระทบของการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ในดา้น

ทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน (2) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนภาษาองักฤษผ่านทางทรัพยากร
ออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ และ (3) จ าแนกการรับรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอ็กซ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้รียนจ านวน 180 คนท่ีไดม้า
จากการสุ่มแบบเจาะจงจากนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ (1) แบบทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน (2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ และ (3) แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ถึงทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ด
เอ็กซ์วา่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) ค่าร้อยละ (%), 
(2) ค่าเฉล่ีย ( x ), (3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (4) ค่า t-test (dependent) ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่ การ
ใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ในชั้นเรียนภาษาองักฤษช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทักษะภาษาองักฤษไดดี้ยิ่งข้ึน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 05 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
โดยใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอก็ซ์ พบวา่อยูใ่นระดบัพอใจมาก ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอก็ซ์เป็นท่ีรับรู้ต่อ
ผูเ้รียนวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไม่เพียงแต่ท าให้มีทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ยงัเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย กลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับให้ผูเ้รียนมีช่องทางการเรียนรู้เพ่ิมเติม รวมถึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีมีความยดืหยุน่ นอกจากน้ี ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ยงัช่วยเพ่ิมความผกูพนัในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และเพ่ิมความยดืหยุน่ในการเรียนการสอน รวมถึงโอกาสในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองตลอดจน
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การเรียนรู้อย่างย ัง่ยืนและการไดเ้รียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีพบคือ ก่อนหน้าและในระยะ
เร่ิมแรกของการใช้งานจริง ผูเ้รียนคิดว่าทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์เป็นเร่ืองยากล าบากและตอ้งใช้ความ
พยายามเพ่ิมข้ึน หลงัจากการใชง้านแลว้ผูเ้รียนระบุวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีดีมากในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 
ค าส าคญั: ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ ทกัษะภาษาองักฤษ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ การใชท้รัพยากร

ออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to (1) examine the impact of using edX online resource on the 

English skills of students, (2) determine the students’ satisfaction with studying English through the edX online 
resource, and (3) identify the students’ perception of edX online resource as a tool for improving their English 
skills. The sample for this research consisted of 180 students, purposively drawn from students majoring in 
English for Business Communication at School of Liberal Arts, Sripatum University in the third semester, of 
the 2016 Academic Year. The instruments used were (1) pre-test and post-test, (2) a satisfaction questionnaire 
on using the edX online resource as a tool for improving English skills, and (3) a semi-structure interview form 
for eliciting the students’ perception of the edX online resource as a tool for improving English skills. The 
statistics used in analyzing the data were (1) percentage (%), (2) mean ( x ), (3) standard deviation (S.D.), and 
(4) t-test (dependent). The research results indicated that using edX online resource in English class helps 
students improve better English skills. The learning achievement was significantly different at the level of .05. 
Satisfaction with learning English using the edX online resource was found to exist at a very satisfied level. 
EdX online resource was perceived to enable students to not only acquire their English skills more effectively 
but also to improve their learning outcomes. The edX online resource was also perceived as a tool for providing 
students with an additional learning channel as well as a tool for enhancing students’ learning engagement by 
allowing flexibility. Moreover, it enhances students’ engagement in learning, added flexibility in the teaching 
and learning environment. This includes opportunities for continuous English skills improvement as well as for 
sustainable learning and acquisition of English skills. However, the problem found was that prior to, and at the 
initial stage of, the actual implementation, the edX online resource was perceived to be difficult, time 
consuming, and requiring more added effort on the part of the learners. After the implementation, it was viewed 
as a very good tool for improving their English skills. 

 
KEYWORDS: edX Online Resource, English Skills, Improving of English Skills, Using the edX Online 

Resource for Improving of English Skills Improvement 
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1. บทน า 
การเรียนภาษาองักฤษเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัอยา่งยิ่งในยคุประเทศไทย 4.0 แต่ปัญหาดา้นการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเรียนรู้ยงัไม่เต็มศกัยภาพ คือ การเรียนการสอนภาษาองักฤษยงัมีการ
ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไม่น่าสนใจ ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนนอ้ย 
รวมถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งสอดรับกบัความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ นักการศึกษาทางดา้นภาษาหลายท่านไดแ้ก่ ควินน์ มอทเทอแรม ไฟรย ์แคทเทอไรดจ ์
และมาแชลล์ (Quinn, 2014; Motteram, 2013; Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009;) ระบุว่า การเรียนการสอน
ภาษาองักฤษท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ความสามารถในการคา้ขายกบั
นานาประเทศไดผู้เ้รียนตอ้งเรียนผ่านนวตักรรมท่ีทนัสมยั ตอ้งเป็นการเรียนท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มี
ความน่าสนใจ ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งสอดรับกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สมยัใหม่ กล่าวคือ ตอ้งน าส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนดว้ย ตอ้งรู้และเขา้ใจวีธี
การในการน าทรัพยากรออนไลน์มาบูรณาการใช้กับการเรียนการสอน ซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน 
ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ (edX) นบัเป็นแหล่งการเรียนรู้หน่ึงท่ีสมยัใหม่ มีประสิทธิภาพ และท าให้ผูเ้รียน
ไดฝึ้กฝน รวมถึงเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์เป็นหน่ึงในการเรียนรู้ผา่นรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลกัสูตรต่างๆ 
ทางออนไลน์ (Massive Open Online Course) (Nickerson, 2015) ซ่ึงเป็นระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์
ขนาดใหญ่ท่ีมีความสามารถดา้นต่างๆ และมีประสิทธิภาพมาก ก่อตั้งโดยนกัวทิยาศาสตร์ของสถาบนัเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) และมหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด (Harvard University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ช่ือ เจอร์ร่ี ซัสส์แมน อนานท์ อการ์วาล คริสเทอร์แมน และ ปิเตอร์ ไมทรอส (Gerry Sussman, 
Anant Agarwal, Chris Terman and Piotr Mitros) ในปีพุทธศกัราช 2555 ลกัษณะของทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ด
เอ็กซ์ เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีกลุ่มสนทนาออนไลน์ มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงด าเนินไปตาม
เน้ือหาในหลกัสูตรและหอ้งปฏิบติัการออนไลน์ นอกจากน้ี จะใชเ้ป็นห้องปฏิบติัการซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้
ผูเ้รียนไดท้บทวนและตรวจสอบวา่ผูเ้รียนว่ามีการเรียนรู้อยา่งไร และจะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ทรัพยากร
ออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ นับเป็นส่ือหรือช่องทางหน่ึง ท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
ของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถใช้โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
สวีสแลนด์ (Sweetland, 2015) ระบุว่า ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกทา้ทาย
ให้กบัผูเ้รียน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ และมีพฒันาการในทางบวก ท่ีถือเป็นปัจจยัส าคญัของ
ความส าเร็จในการเรียน มองโกเมร่ี (Montgomery, 2016) มีความคิดเห็นวา่หลกัสูตรออนไลน์แบบเปิดกวา้ง เช่น 
หลกัสูตรต่างๆ ท่ีเป็นทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ นบัเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับการกระตุน้ใหมี้ส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ อีเมอร์ซนั (Emerson, 2013) ท่ีมีความเห็นวา่
ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ เป็นทรัพยากรออนไลน์ท่ีดีมีคุณภาพ และเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความยดืหยุน่
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มากในยคุน้ี มีความหลากหลายของการน าเสนอบทเรียน และช่วยสนบัสนุนวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ป็น
อยา่งดีเน่ืองจาก ผูเ้รียนตอ้งใชส่ื้อเทคโนโลยสีมยัใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะภาษาองักฤษในปัจจุบนัน้ี ท่ีส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการ
เรียนการสอนแบบปกติทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว อาจไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฮาวล่ี์ (Howley, 2015) 
ท่ีไดแ้สดงทรรศนะให้เห็นถึงความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีในศตวรรษน้ีวา่ เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาทกัษะการใชภ้าษา และสามารถเอาชนะอุปสรรคทางสังคม การเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพเกิด
จากการเรียนรู้ท่ีมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย การท าให้ผูเ้รียนต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์
สามารถใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดท้ั้ง 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการพูด ทกัษะการฟัง 
ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้โดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ก็
มีรูปแบบท่ีชดัเจนในตวัของแต่ละหลกัสูตรอยูแ่ลว้ เพียงแต่การน าทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอก็ซ์มาประยกุตใ์ช ้
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจจะตอ้งพูดคุยถึงสดัส่วนคะแนนท่ีจะใหใ้นการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ จากสภาพ
ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษท่ีใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไม่น่าสนใจ ผูเ้รียนขาด
แรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนนอ้ย รวมถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวธีิการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งสอดรับกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ ดงันั้น การใชท้รัพยากรออนไลน์
ช่ือเอด็เอก็ซ์น่าจะเป็นค าตอบท่ีดีท่ีจะท าใหปั้ญหาต่างๆ ลดลง 
 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาผลกระทบของการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ในดา้น
ทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนภาษาองักฤษผ่านทางทรัพยากร
ออนไลน์ช่ือเอ็ดเอก็ซ์ และ เพ่ือจ าแนกการรับรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาทักษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน  โดยผูว้ิจัยได้ทดลองใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ท่ีเลือก
หลกัสูตรช่ือว่า Family Business: Strategy Essentials ของ The University of British Columbia กับกลุ่มตวัอย่าง 
และน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการเรียนการสอนดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ในดา้นทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนภาษาองักฤษผา่นทางทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ 
3. เพื่อจ าแนกการรับรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน 

 
3. ค าถามของการวจัิย 

1. ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์จะมีผลกระทบต่อผูเ้รียนในดา้นทกัษะภาษาองักฤษหรือไม่ ท าให้
ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึนหรือไม่ 

2. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัใด 
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3. ผูเ้รียนมีมุมมองต่อการใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทักษะ
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนอยา่งไร 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 จ านวนทั้งส้ิน 180 คน ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ไดม้าแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภ าษ าอังกฤษ  (Pre-Test and Post-Test) จ าน วน  60 ข้อ 
แบบทดสอบทั้ ง 2 ฉบับมีความเช่ือมัน่ 0.86 แสดงว่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์สูง เน้ือหาของ
แบบทดสอบสอดคลอ้งเน้ือหาของบทเรียนท่ีมีทั้ง ค  าศพัท ์ไวยากรณ์ บทอ่าน และการใชภ้าษาในบริบทต่างๆ 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์  เพื่อพฒันาทักษะ
ภาษาองักฤษ มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 0.90 แสดงว่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึง
พอใจอยูใ่นเกณฑสู์ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

2.3 แบบสัมภาษณ์ผู ้เรียนเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์  เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษ ซ่ึงผา่นการพิจารณาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test) ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 180 คน ในวนัแรกของการเรียน 
 3.2 ผูว้ิจยัด าเนินการสอนโดยหลงัจากการแนะน าบทเรียนและเร่ืองท่ีสอนให้แก่ผูเ้รียนแลว้ ให้
ผูเ้รียนท าการเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ โดยผูส้อนช่วยแนะน าและแกปั้ญหาเม่ือผูเ้รียนมี
ปัญหาเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ 
 3.3 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 180 คน หลงัจากผ่าน
การเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ 
 3.4 ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่ไปใหผู้เ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งตอบ หลงัจากผา่นการเรียนโดย
การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ 
 3.5 ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ถ่ึงโครงสร้าง (Semi- Structure Interview Form) เก่ียวกบัการเรียนโดย
การใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่แลว้ไปใช้สัมภาษณ์ผูเ้รียนในกลุ่ม
ตวัอยา่งหลงัจากผา่นการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3.6 ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จาก แบบทดสอบวดัทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการ
ใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และน าขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์
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เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และในรูปของการ
พรรณนา 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าเฉล่ีย (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( x ) และ (3) การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
1. ผลจากการตอบแบบทดสอบวดัทักษะภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนการเรียน (pre-test) และ

แบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 180 ตวัอยา่ง พบวา่การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือ
เอ็ดเอ็กซ์ มีผลกระทบต่อทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน ผลจากการตอบแบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษของ
กลุ่มตวัอยา่งก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่
ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชท้รัพยากร
ออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ในการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ก่อนการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเท่ากบั 7.5 (คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) หลงัการเรียนทักษะภาษาองักฤษโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ กลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤธ์ิ
ทางการเรียนเท่ากบั 13.40 คะแนน เม่ือความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้สถิติ
ทดสอบท่ีไดค้่าคะแนนเท่ากบั -2.572 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .001 จึงสรุปไดว้า่ ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีระดบั .05 ดังแสดงในตาราง 1 และสรุปว่า การเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ มี
ผลกระทบท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

 
ตารางที ่1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือ         

เอด็เอก็ซ์ 
 N ก่อนเรียน หลงัเรียน สถิตทิดสอบ t df P-value 

x  S.D. x  S.D. 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 180 7.5 0.67 13.40 0.65 -2.572 1 <.001 

 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ เพื่อการ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.68, SD=0.65) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้หล่งความรู้ออนไลนช่ื์อเอด็เอก๊ซ์ในการเรียนภาษาองักฤษ  
ที่ รายละเอียด ระดับความพงึพอใจ 

(N=180) ( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพงึพอใจ 

1 ชอบการใช้ทรัพยากรออนไลน์ ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการฝึกทักษะ
ภาษาองักฤษดา้น การอ่านการเขียน การฟัง และการพูด 

4.75 0.61 มากที่สุด 

2 ชอบการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์เพราะมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย แตกต่างจากรูปแบบการเรียนแบบเดิมๆ  

4.57 0.63 มากที่สุด 

3 ชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์  เพราะมีความน่าสนใจในเน้ือหาและวิธีการ
น าเสนอบทเรียนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน  

4.64 0.60 มากที่สุด 

4 ชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เพราะมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียน 

4.59 0.76 มากที่สุด 

5 ชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์  เพราะเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัวธีิการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4.88 0.66 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 0.65 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ใน

การเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.68, SD=0.65) กล่าวคือ ผูเ้รียนระบุว่า ชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือ
เอด็เอก็ซ์ เพราะเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( x =4.88, SD=0.66) ชอบเพราะทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์เหมาะสมส าหรับการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
ดา้น การอ่านการเขียน การฟัง และการพูด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.75, SD=0.61) ชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือ
เอ็ดเอ็กซ์เพราะมีความน่าสนใจในเน้ือหาและวิธีการน าเสนอบทเรียนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x =4.64, SD=0.60) ชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์เพราะมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.59, SD=0.76) และชอบทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอก็ซ์ 
เพราะมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแตกต่างจากรูปแบบการเรียนแบบเดิมๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.57, 
SD=0.63) ตามล าดบั 

กล่าวโดยสรุป จากการวิจัยพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อการเรียนโดยการใช้
ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ ในการเรียนเพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง 180 คน เพ่ือจ าแนกการรับรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัทรัพยากร
ออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีมุมมองในเร่ืองน้ีวา่ 
มีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั 

ขอ้ดี ผูเ้รียนระบุวา่ การเรียนการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ช่วยเพ่ิมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงส่ือการเรียนรู้จ านวนมากฟรี มีแบบทดสอบท่ีเขม้งวดมากและเคร่งครัดมากท าใหก้ารเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เป็นทรัพยากรเพื่อการศึกษาในระดบัสูง เป็นเป็นทรัพยากรเพื่อการพฒันาอาชีพและเพื่อ
การฝึกอบรมและการเพ่ิมขีดความสามารถของคนในการท างาน มีความยืดหยุน่และความสะดวกท่ีสามารถเขา้ถึง
เน้ือหาหลกัสูตร ณ เวลาและสถานท่ีใดก็ได ้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดท้นัใจตามตอ้งการซ่ึงช่วยจูงใจและท าให้เรียน
ไดเ้ป็นเวลานานโดยไม่เบ่ือ ผูเ้รียนเป็นฝ่ายควบคุมการเรียนรู้ มีเสรีภาพในการคน้ควา้และเรียนรู้ส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ 
มีการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบมลัติมีเดียท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ช่วยเพ่ิมทักษะทางเทคโนโลยี ช่วยพฒันา
ความสามารถในการคิด ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัการส่ือสารในสังคมและก่อให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือ ช่วย
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ส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้ งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 
รวมถึงการมีใบรับรองใหเ้ม่ือเรียนส าเร็จตามหลกัสูตร 

ในส่วนของขอ้จ ากดั ผูเ้รียนไดจ้ าแนกโดยระบุวา่ การเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ มี
ความหลากหลายของหลักสูตรและระดับความยาก  ช่องทางการแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยเป็นมิตรต่อผูใ้ช้
เน่ืองจากไม่มีระบบแจง้เตือน วิดีโอบนทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เคล่ือนไหวชา้กว่าวิดีทศัน์ธรรมดา การ
ขาดการติดต่อระหวา่งบุคคล ตอ้งมีแรงจูงใจส่วนตวัและมีการจดัระบบการเรียน การขาดการวางแผนการเรียนจะ
ท าใหผู้เ้รียนไม่ประสบความส าเร็จกบัการเรียน มีเน้ือหาท่ีไม่มีขอ้ยติุ ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาท่ีแทจ้ริง
ของผูเ้รียนและผูส้อน ไม่สามารถส่ือความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เป็นการเพ่ิมภาระงานให้แก่
ผูเ้รียน ตอ้งใชเ้วลามาก ผูเ้รียนบางคนไม่สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้และมีส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้มากเกินไป 

กล่าวโดยสรุป ผูเ้รียนมีมุมมองต่อการเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษว่ามีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัในแง่มุมท่ีวา่ การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยเพ่ิมช่องทางเพ่ือการ
เรียนรู้ให้กับผูเ้รียนมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงทักษะภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง อยา่งไรก็ตามปัญหา จากการวิจยัพบวา่ ก่อนการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ผูเ้รียนคิดวา่
ยากและเป็นการเพ่ิมภาระงานใหแ้ก่ผูเ้รียน แต่หลงัจากการเรียนผา่นไปแลว้ผูเ้รียนระบุวา่ดีมาก 
 

6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัศึกษา
สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 ผลการศึกษา พบว่า การเรียนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์สามารถช่วยให้ผู ้เรียนมี
พฒันาการดา้นทักษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมากกว่าก่อนการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการฝึกทกัษะภาษาองักฤษดา้นการอ่านการ
เขียน การฟัง และการพูด มีความน่าสนใจในเน้ือหาและวธีิการน าเสนอบทเรียนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแตกต่างจาก
รูปแบบการเรียนแบบเดิมๆซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ควินน์ มอทเทอแรม ไฟรย ์แคทเทอไรดจ ์และมาแชลล์ 
(Quinn, 2014; Motteram, 2013; Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009) ในแง่มุมของความมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งมีการบูรณาการวตักรรมท่ีทันสมยัในการเรียนการสอน ตอ้งเป็นการเรียนท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย มีความน่าสนใจ ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน ซ่ึงการเรียนโดยใชแ้หล่ง
ความรู้ออนไลน์ช่ือเอ็ดเอก๊ซ์ เป็นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยผลการวิจัยยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ สวีสแลนด์ (Sweetland, 2015) มองโกเมร่ี 
(Montgomery, 2016) อีเมอร์ซัน (Emerson, 2013) และเฮาวล่ี์ (Howley, 2015) ท่ีมีแนวคิดและระบุว่า ทรัพยากร
ออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกทา้ทายให้กบัผูเ้รียน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
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คุณภาพและมีพฒันาการในทางบวก มีแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับการกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีโอกาสเพ่ิมพนูทกัษะดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยสีมยัใหม่  
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน พบวา่ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
( x =4.68, SD=0.65) ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัทรรศนะของ ควินน์ มอทเทอแรม ไฟรย ์แคทเทอไรดจ์ และมาแชลล์ (Quinn, 2014; Motteram, 
2013; Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009) ท่ีกล่าววา่ วิธีการรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีการน าเสนอเน้ือหา
บทเรียนท่ีมีความน่าสนใจท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน รูปแบบกิจกรรมการเรียนตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม มี
ความหลากหลาย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ แนวคิดของ สวีสแลนด์ (Sweetland, 2015) มองโกเมร่ี 
(Montgomery, 2016) อีเมอร์ซัน (Emerson, 2013) และเฮาวล่ี์ (Howley, 2015) ท่ีเน้นว่า เร่ืองการสร้างแรงจูงใจ
และการสร้างความรู้สึกทา้ทายให้กบัผูเ้รียน รูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุน่ และท่ีส าคญัคือมีการบูรณาการ
เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการเรียนรู้ดว้ย 
 ส าหรับผลการศึกษาท่ีผูเ้รียนมีมุมมองต่อการเรียนโดยการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ ในการ
เรียนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยไดจ้ าแนกวา่มีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั แสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนมีทศันคติ หรือ
มุมมองต่อการใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ และจากผลการวิจยัมีประเด็นส าคญั
คือ การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอ็กซ์ ท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน แมพ้บวา่ มี
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง ซ่ึงนบัเป็นมุมมองเชิงบวกจากผูเ้รียนในการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยการใช้
ทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน ์

 7.1.1 จากการวิจยัท่ีพบว่า การใชท้รัพยากรออนไลน์ช่ือเอ็ดเอ็กซ์ มีผลกระทบต่อผูเ้รียนท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะภาษาองักฤษนั้น ผูส้อนจึงควรน าไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทักษะภาษาองักฤษและทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ทั้ งน้ี 
ผูส้อนตอ้งมีการคดัสรรหลกัสูตรและเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งในการน าไปบูรณาการกบัรายวิชาท่ีสอนอยู ่ตอ้งเขา้ใจ 
ทดลองปฏิบติัดว้ยตนเองก่อน มีการจดัการ เตรียมการ และวางแผนอยา่งรอบคอบก่อนมอบหมายใหผู้เ้รียนท า  
 7.1.2 ผูส้อนตอ้งสาธิตขั้นตอนต่างๆ ในการใชใ้หผู้เ้รียนดูเป็นตวัอยา่งในชั้นเรียน 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาทรัพยากรออนไลน์ ท่ีหลากหลายไม่เฉพาะทรัพยากรออนไลน์ช่ือเอด็เอก็ซ์ 
และศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ของ
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชา และตรวจสอบ ความสอดคลอ้งของโมเดลท่ี
พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตวัแปรในโมเดลประกอบดว้ยตวัแปรแฝง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอก การขาดแรงจูงใจ และพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
จงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 450 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามวเิคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และ
วเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใชโ้ปรแกรม LISREL 9.30 (Student Edition) 
 ผลการวจิยัปรากฏวา่ โมเดลท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ พิจารณาจากค่าสถิติ          
ไค-สแควร์ เท่ากบั 41.11 ค่า df เท่ากบั 39 ค่า p เท่ากบั .38 ค่า GFI เท่ากบั .99  ค่า AGFI เท่ากบั .97 ค่า CFI เท่ากบั 
.99 ค่า SRMR เท่ากบั .03 ค่า และค่า RMSEA เท่ากบั .01 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ เท่ากบั .50 แสดงวา่ ตวัแปร
ทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูาไดร้้อยละ 50 
 

ค าส าคญั:  พฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์, แรงจูงใจทางวชิาการ, แรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอก, การขาดแรงจูงใจ, 
จงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูา 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of fear of missing 
out behavior among upper secondary school students in Thailand and Cambodia Border Provinces. The model 
consisted of four latent variable: intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation and fear of missing out 
behavior. The sample composed of 450 upper secondary school students in the second semester of 2016 academic 
year all samples selected by multistage random sampling. Data were collected by questionnaires. Descriptive 
statistics were analyzed using SPSS and causal modeling were analyzed using LISREL 9.30 (Student Edition). 
 Results indicated that the causal model was consistent with the empirical data as demonstrated by the 
following fit measures: Chi-square test = 41.11, df = 39, p = .37, AGFI = .96, CFI = .99, SRMR = .02, RMSEA 
= .01. All variables in the model accounted for 50 percent of the total variance of Fear of Missing Out behavior.  
 
KEYWORDS:  Fear of Missing Out behavior, Academic Motivation, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, 

Amotivation, Thailand and Cambodia Border Province 
 

1.  ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา  

ถือวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสงัคมทัว่โลก ท่ีเราเรียกวา่ พฤติกรรมการกลวัตกเทรนด ์หรือ FoMO (Fear of 
Missing Out Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีพบส่วนใหญ่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีหมกมุ่นและติดการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารสมยัใหม่ทางอินเทอร์เน็ต เช่น การเล่นไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ คิดว่าการมีเพ่ือนมาก ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดั ท าใหต้วัเองรู้สึกมีความส าคญั มีคุณค่ามากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Przybylski, Murayama, DeHaan, and Gladwell (2013) พบวา่ การขาดความสมดุลของความตอ้งการทางจิตวทิยา 
โครงสร้างทางสังคมของนกัเรียน ความผูกพนัระหวา่งเรียน เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ Alt (2015) 
กล่าววา่ ผูค้นทุกเพศทุกวยัท่ีมีการใชส่ื้อออนไลน์มาก ๆ นั้นสามารถส่งผลกระทบไปถึงการมีพฤติกรรมการกลวัการ
จะพลาดจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในโลกสงัคมออนไลน์ 

เน่ืองจากคุณภาพของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกประเภท 
ดงันั้น การท่ีผูเ้รียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด แนวทางหน่ึงท่ีช่วยพฒันาคุณภาพการศึกษาคือการให้
ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจทางวิชาการ เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดให้เรากระท าหรือไม่กระท าส่ิงใด ๆ เพ่ือเป็น
แรงผลกัดนัให้คนมีการก าหนดทิศทาง และเป้าหมายของพฤติกรรม จึงไดมี้การน าทฤษฏีการก าหนดตวัเอง SDT 
(Self-determination theory) ของ Deci and Ryan (2008) ท่ีใชอ้ธิบายถึงแรงจูงใจ และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ี
ส่งอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมการปฏิบติัของขบวนการทางจิตวทิยา มีรายงานการวจิยัจ านวนมาก
ท่ีน าทฤษฏีการก าหนดตวัเอง ไปใชใ้นการหาปัจจยัของสาเหตุพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ 
Przybylski et al. (2013) กล่าวถึง พฤติกรรมการกลวัตกเทรนดน์ั้นมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะของผูเ้รียน แรงจูงใจ
ทางวิชาการ และการใชส่ื้อสังคม จากรายงานการวิจยัของ Alt (2015) ท่ีพบวา่ เกิดการเช่ือมโยงทางบวกระหวา่ง
การมีส่วนร่วมทางสงัคม ขอ้มูลข่าวสาร ความกลวัตกเทรนด ์และแรงจูงใจทางวชิาการ  
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นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ถือวา่เป็นช่วงวยัรุ่น ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-25 ปี เป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วง 
หัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต มีการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจซ่ึงส่งผลมาจากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน ท าให้
เกิดพฒันาการทางเพศ พฒันาการทางความคิด พฒันาการทางสังคม ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาความเป็น
เอกลกัษณ์ ความเป็นตวัตนของตวัเอง รวมทั้งการสร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ดงันั้น การปรับตวัต่อปัจจยัต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจึงถือวา่เป็นส่ิงส าคญัต่อวยัรุ่นท่ีจะพฒันาเป็นผูใ้หญ่ การปรับตวัท่ีบกพร่องอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ และ
เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้ (ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และเบญจพร ตนัตสูติ, 2555)  นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายจึงมีการเปิดรับและซึมซบัวฒันธรรมต่าง ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชต้ามความชอบของตนเอง มีการ
แข่งขนัทางวิชาการสูง มีความตอ้งการความส าเร็จ ความมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับจากสังคมภายนอกดว้ยเหตุผล
เหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงผลกัดนัให้นกัเรียนมีพฤติกรรมตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Ruffin (2009) ท่ีกล่าววา่ ในช่วงระหวา่งปีของวยัรุ่นนั้น มีการบูรณาการความคิดเก่ียวกบัตนเองกบัความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่าง ๆ (เช่นพ่อแม่ท่ีดูแล ผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ เพ่ือน ฯลฯ) เกิดความชอบและไม่ชอบใน
ความรู้สึกของตนเอง และเกิดผลสุดทา้ยคือความชดัเจนในตนเอง ความรู้สึกของค่านิยมความเช่ือ และความคาดหวงั
ของความสัมพันธ์ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นแรงผลักดันให้วยัรุ่นเกิดพฤติกรรมการเสพติดส่ือออนไลน์ท่ีน าไปสู่
พฤติกรรมโฟโม สอดคลอ้งกบั จุฑามาศ กิติศรี, รัญชนา หน่อค า, คนึงนิจ เพชรรัตน์ (2560) ท่ีกล่าววา่ กลุ่มวยัรุ่น
เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ใน การใชส้มาร์ทโฟนมากข้ึน อนัเป็นผลมาจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการการยอมรับจากสงัคม 
และกลุ่มเพ่ือน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Przybylski et al. (2013) ไดเ้ปิดเผยถึงปรากฏการณ์ท่ีก าลงัขยายวงกวา้ง
ในกลุ่มผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนในช่วงอายุ 
13-33 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีอาการ FoMO มากท่ีสุด ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกหดหู่ วิตกกงัวลและหวาดกลวัวา่ผูอ่ื้นจะประสบใน
เร่ืองราวพิเศษมากกวา่ตนเอง  เช่นเดียวกบั Wortham (2011) ท่ีกล่าววา่ FoMO นั้นประกอบดว้ยความหงุดหงิด ความ
วติกกงัวลและความรู้สึกของความไม่เพียงพอ ในส่วนของความรู้สึกเหล่าน้ีจะมีแนวโนม้ท่ีจะแยล่งเม่ือบุคคลเขา้สู่
ระบบเวปไซตส่ื์อสงัคม 

จงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชา ไดแ้ก่ จงัหวดั อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์จนัทบุรี สระแกว้
และตราด ประชาชนในพ้ืนท่ีใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารสองภาษาตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ิน ผูเ้รียนมาจากหลาย
กลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงมีวิถีชีวิต และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ส่งผลถึงความ      
เสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน เห็นไดจ้ากการรายงานขอ้มูลสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคดา้นการศึกษา   
(Gini Coefficient of Education) ท่ีพบวา่ปีการศึกษา 2553-2558 กลุ่มจงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชาเป็นกลุ่มจงัหวดัท่ี
มีค่าสมัประสิทธ์ิจีนีสูงกวา่ระดบัประเทศ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโอกาสทางการศึกษาในจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูาอยู ่
ในระดบัต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัท่ีไม่ไดอ้ยูติ่ดชายแดน (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

การพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ จ าเป็นตอ้งพฒันาคนในประเทศใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ เคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพได ้คือการศึกษา การพฒันาเด็กและเยาวชนนั้นตอ้งใชก้ระบวนการเสริมสร้างและ
กล่อมเกลาทางสังคม ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัศาสนา โดยมีภาครัฐ เป็นแกนน าใน
การบูรณาการหรือส่งเสริมบทบาทของสถาบนัอ่ืน ๆ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัในการปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดีงามแก่
เยาวชน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2554) แต่เดิมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดท่ี์เก่ียวกบัการ
ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะส่งผลไปในทางดา้นลบเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงปี 2016 
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ไดมี้งานวิจยัของ Abel, Buff and Burr (2016) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีดีนั้นกลบัมีพฤติกรรมในการกลวัตก
เทรนด์มากกวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่ารวมทั้งเพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์มากกวา่เพศชาย ท า
ให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชา 
โดยการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
ศึกษาวา่ตวัแปรใดบา้งท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียน  
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูา 

2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูา ท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
งานวจิยัน้ีก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั โดยใชท้ฤษฎีการก าหนดตนเองของ Deci and Ryan (2008) และ

งานวิจัยของ Przybylski et al. (2013)  ท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ FoMO (Fear of Missing Out 
Behavior) นั้นมีสาเหตุมาจากคุณลกัษณะของนกัเรียน (Individual Difference) และแรงจูงใจทางวชิาการ (Academic 
Motivation) โดยท่ีลกัษณะส่วนบุคคลมีผลทางออ้มต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์โดยออ้มผ่านแรงจูงใจทาง
วิชาการ มี 2 ลักษณะได้แก่ เพศ (Gender), เกรดเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average: GPAX) และ
แรงจูงใจทางวิชาการ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) และการขาดแรงจูงใจ (Amotivation) ท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด ์ 

 
 

                  ลกัษณะของนกัเรียน                          
 
 
 
                                                                                       

 
 
 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4.  สมมติฐานการวจัิย 
 1.  โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูาท่ีพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

        พฤติกรรม 

การกลวัตกเทรนด ์

 

เพศ 

เกรดเฉล่ียสะสม 

การขาดแรงจูงใจ 
 

แรงจูงใจภายใน 
 

แรงจูงใจภายนอก 

แรงจูงใจทางวชิาการ 
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 2.  ลกัษณะของนกัเรียนท่ีประกอบดว้ย เพศ และเกรดเฉล่ียสะสม มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการ
กลวัตกเทรนด์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชา โดยออ้มผ่านแรงจูงใจทาง
วชิาการ 
 3.  แรงจูงใจทางวชิาการท่ีประกอบดว้ย แรงจูงใจภายใน แงจูงใจภายนอก และการขาดแรงจูงใจ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูา 
 

5.  วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1  แบบแผนการวจิยั  

 การด าเนินการวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงอธิบาย (Explanatory Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล มีวธีิด าเนินการวจิยัเป็น 2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ขั้นตอนท่ี 2  การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลวั  
ตกเทรนดก์บัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
        5.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร คือ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ในเขตจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายแดนกมัพูชา ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั คือ ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
อุบลราชธานี บุรีรัมย ์สระแกว้ จนัทบุรี และตราด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 15,314 คน  
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ในเขตจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายแดนกมัพชูา ประกอบดว้ย 3 จงัหวดั คือ บุรีรัมย ์สระแกว้ และ
จนัทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 450 คนซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage 
Random Sampling) จ าแนกเป็นเพศชาย 135 คน เพศหญิง 315 คน  
     5.3  ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ตวัแปรสงัเกตไดจ้ านวน 2 ตวัแปร คือ เพศ (Gender) เกรดเฉล่ียสะสม (GPAX) 
 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝงแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวัแปร คือ 
ความตอ้งการรับรู้ (To Know) ความตอ้งการความส าเร็จ (To Ward Accomplishment) ความตอ้งการประสบการณ์ (To 
Experience Stimulation) ตวัแปรแฝงแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  ตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ ความ
ตอ้งการมีตวัตนในสังคม (Identified) ความตอ้งการน าเสนอตนเอง (Introjected) ความตอ้งการตอบสนองกฎเกณฑ์
สังคม (External Regulation) ตวัแปรแฝงการขาดแรงจูงใจ (Amotivation)  ตวัแปรสังเกตได ้1 ตวัแปร คือ การขาด
แรงจูงใจ (Amotivation)  และตวัแปรแฝงพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ (Fear of Missing Out) ตวัแปรสังเกตได้ 5   
ตวัแปร คือ กลวัหายไปจากขอ้มูลทัว่ไป (General) กลวัหายไปจากสงัคม (Social) กลวัหายไปจากข่าวความปลอดภยั 
(Safety) กลวัหายไปจากรายการข่าว (News) กลวัหายไปจากการเรียน (Work/School) 
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      5.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอนโดยตอนท่ี 1 
เป็นขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 3 ขอ้ ตอนท่ี 2 แรงจูงใจทางวิชาการ ประกอบดว้ย แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และการ
ขาดแรงจูงใจ พฒันาและประยุกต์จากเคร่ืองมือ (AMS-HS 28) ของ Vallerand et al. (1992) เป็นมาตรประมาณค่า            
7 ระดบั จ านวน 28 ขอ้ มีค่า Cronbach alpha เท่ากบั .95 ค่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นช่วง .56 - .85 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการกลวั
ตกเทรนด์ พฒันาและประยุกต์จากเคร่ืองมือของ  Hato (2013) เป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั จ านวน 31 ขอ้ มีค่า 
Cronbach alpha เท่ากบั .95 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูใ่นช่วง 0.38 – 0.82 โดยแบบสอบถามดงักล่าวไดรั้บการผ่าน
การรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลยับูรพา หมายเลขใบรับรองท่ี 22/2559 ลงวนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2559 
       5.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่ 9 มกราคม 2560 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดแ้บบวดัท่ีสมบูรณ์ จ านวน 450 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90 จากแบบสอบถามท่ีแจกไป 500 ฉบบั และน าแบบสอบถามท่ีไดน้ ามาลงรหสั เพื่อใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 5.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง    
ตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดล โดยใชโ้ปรแกรม SPSS และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างดว้ยวิธีการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และวเิคราะห์
ความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ดว้ยการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรม LISREL 9.3 (Student Edition) (พลูพงศ ์สุขสวา่ง, 2557 และ 
Schumacker & Lormax, 2016) 
 

6.  สรุปผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี ้
1.  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์อง 

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกัมพูชา พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ผลการทดสอบค่าสถิติไคสแควร์ มีค่าเท่ากบั 41.11 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 39 ค่า p เท่ากบั .38 ดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั .99 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั .96 ดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) กบั .99 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .02 
ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .01 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของ            
ตวัแปรตามพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด ์ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายใน การขาดแรงจูงใจ แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการ
กลวัตกเทรนด์ ไดร้้อยละ 30, 40, 19 และ 50 ตามล าดบัสรุปไดว้่า องคป์ระกอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการกลวัจกเทรนดข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชาท่ีสร้างข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 2.  ลกัษณะของนกัเรียนมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูาโดยท่ีเพศหญิงมีพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดม์ากกวา่เพศชายมีขนาดอิทธิพล
โดยรวม = .34 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมสูงกวา่จะมีพฤติกรรมการกลวั 
ตกเทรนดม์ากกวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  มีขนาดอิทธิพลโดยรวม = .40 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.  แรงจูงใจทางวชิาการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายจงัหวดัชายแดนไทยกมัพชูา โดยแรงจูงใจภายในมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวก = .22 การขาดแรงจูงใจมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงลบ = -.51 และแรงจูงใจภายนอกมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวก = .19 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดข์อง
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดร้้อยละ 50 
 
                                                                           แรงจูงใจทางวชิาการ 
 

 
        ลกัษณะของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  = 41.114, df = 39, p= .378, RMSEA = .011 
หมายเหตุ **p  .01 

แผนภาพที ่2  ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

7.  อภิปรายผล  
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี

ปรับแก ้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายพฤติกรรมการกลวั  
ตกเทรนด์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 50 สามารถอภิปรายผลการวิจัยท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน          
ไดด้งัน้ี 
 เพศของนกัเรียนมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์โดยส่งผา่นแรงจูงใจภายใน 
การขาดแรงจูงใจ และแรงจูงใจภายนอกเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยท่ีเพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งต่อ
พฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abel et al. (2016) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ

เพศหญิง 

เกรดเฉล่ียสะสม 

พฤติกรรม 
การกลวัตกเทรนด ์

แรงจูงใจภายนอก 

R2
EX=.19 

R2
AM=.40 

แรงจูงใจภายใน 

การขาดแรงจูงใจ 

R2
FoMO=.50 

R2
IN=.30 
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พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือสังคมประเภทต่าง ๆ พบว่า เพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือสังคมต่าง ๆ 
มากกว่าเพศชาย และเป็นไปตามแนวคิดของ Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016) ท่ีศึกษาลักษณะ
พฤติกรรมของกลุ่มวยัรุ่นเก่ียวกบัการกลวัการหายไปจากสังคม พบวา่ กลุ่มเพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมในการกลวั
หายไปจากสงัคมมากกวา่กลุ่มเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lau (2017) ตรวจสอบการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์
และท่ีส่งผลต่อด าเนินงานทางวิชาการอยา่งไร พบวา่ เพศหญิงนั้นมีการใชส่ื้อในสังคมออนไลน์เพ่ือเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนมากกวา่เพศชาย                    
 เกรดเฉล่ียสะสมมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์โดยส่งผา่นแรงจูงใจภายใน 
การขาดแรงจูงใจ และแรงจูงใจภายนอกเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Abel et al. 
(2016) ท่ีศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัการกลวัการหายไปจากสังคมพบว่า นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมมากกว่าจะ
แสดงพฤติกรรมการกลวัการหายไปจากสังคมมากกวา่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ลดาพร ทองสงและถนิมพร พงศานานุรักษ์ (2556) ท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพยาบาล                  
มีความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบดา้นสติปัญญา ดา้นสังคม และแรงจูงใจ เป็นไปตามท่ี Bloom (1976) สรุปว่ามี     
ตวัแปร 3 ดา้นท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดร้้อยละ 50, 25, 25 ตามล าดบั คือ     
1)  ตวัแปรดา้นพฤติกรรมเบ้ืองตน้ดา้นพทุธิพิสยัซ่ึงเป็นพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ความสามารถ
ทั้งหลาย 2)  ตวัแปรดา้นลกัษณะเบ้ืองตน้ดา้นจิตพิสัย คือ แรงจูงใจ ความสนใจ ความกระตือรือร้นต่อการเรียน 
เจตคติต่อวชิา เจตคติต่อโรงเรียน ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง 

 แรงจูงใจทางวิชาการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยแรงจูงใจภายใน การขาดแรงจูงใจ และแรงจูงใจภายนอก          
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและลบต่อพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ทฤษฎี
แรงจูงใจการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory) ของ Deci and Ryan (2008) อธิบายวา่การก าหนดตนเอง
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ เป็นการก าหนดเจตคติท่ีชดัเจนและการก าหนดเป้าหมายของการกระท า ดงันั้นแรงจูงใจกบั
การก าหนดตนเองจึงมีผลกับความคิด ความรู้สึกและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการเกิด
แรงจูงใจของบุคคล ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน คือ ความตอ้งการอิสระในการตดัสินใจด้วย
ตนเอง ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นงานวิจยัของ Alt (2015) ท่ีพบว่าการเกิดแรงบนัดาลใจในทาง
วิชาการนั้นมีการเช่ือมโยงเชิงบวกกบัการใช้ส่ือออนไลน์ซ่ึงก่อเกิดพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ สอดคลอ้งกับ 
Tarantino, McDonough, & Hua, (2013) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีต้องการเพ่ิมการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนาการสร้าง
ความสมัพนัธ์ของชุมชนผูเ้รียนซ่ึงนั้นเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อสงัคม และเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมการกลวั
ตกเทรนด์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Przybylski et al. (2013) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการกลวัตนเทรนด์นั้นเป็น
ส่ือกลางท่ีส่ือถึงการมีส่วนร่วมของส่ือทางสังคมโดยใชแ้รงจูงใจเป็นส่ิงกระตุน้ สอดคลอ้งกบั Hoto (2013) ศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดท่ี์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือตรวจสอบเก่ียวกบัปัจจยัดา้น 
(ทัว่ไป สังคม ความปลอดภยั ข่าว และการท างาน/การเรียน) โดยมีแรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอกเป็นตวัก าหนด
ในการเกิดพฤติกรรม  
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8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 (1) ตวันักเรียนตอ้งสร้างความตระหนักในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียน เช่น การติดตามเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางวิชาการ การติดตามอ่านข่าวสาร การติดตามอ่านบทความ
เหตุการณ์ปัจจุบนั รู้จกัควบคุมตนเองในการใชส่ื้อออนไลน์  โดยใชต้ามช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ใชเ้วลากบัส่ือ
ออนไลน์มากเกินไปจนรบกวนการท าหนา้ท่ีปกติ เพ่ือป้องกนัผลกระทบทางลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
 (2) ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครอง มีบทบาทหน้าท่ีในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทั้ งในและนอก
โรงเรียน    จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนเตม็ตามความสามารถ สร้างแรงจูงใจใหเ้ห็น
คุณค่าของตนเอง กระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการศึกษา  
 (2) โรงเรียน เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ครูตอ้งสามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตให้มีคุณภาพ รู้จกัการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1)  โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลวัตกเทรนดท่ี์พฒันาข้ึนน้ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง

นกัเรียนเขตจงัหวดัชายแดนไทยกมัพูชาเท่านั้น ควรมีการน าโมเดลน้ีไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เพื่อตรวจสอบ
ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล  

(2)  ควรท าการวิจยัโดยใชโ้มเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์ ดว้ยวิธีการ
วเิคราะห์กลุ่มพหุ (Multi group Analysis) เช่น นกัเรียนในโรงเรียนของรัฐกบันกัเรียนโรงเรียนเอกชน    

(3)  ผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรท่ีศึกษาสามารถท านายผลการเกิดพฤติกรรมการกลวัตกเทรนด์
ได้ร้อยละ 50 แสดงว่า ยงัมีตวัแปรอ่ืนท่ีสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์  และอาจจะมีความ
แตกต่างระหวา่งกนั เช่น ตวัแปรพ้ืนท่ี ตวัแปรบุคลิกภาพ ตวัแปรสถานะ และการสนบัสนุนจากผูป้กครอง 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพปัญหา และความตอ้งการรับบริการทางวิชาการของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั จังหวดัอุดรธานี  กลุ่ม 8 จ านวน 20 โรงเรียน เพ่ือพฒันาแผนบริการ
วิชาการของฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ในการอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนและประเมินผลการฝึกอบรมตามแผนบริการวิชาการ  โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบ
ผสม (Mixed Method) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการคงอยู่ของจ านวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
งบประมาณสนบัสนุนโรงเรียนในดา้นการศึกษามีจ านวนลดลงดว้ย และยงัพบปัญหาดา้นวชิาการ จากครูผูส้อน
ขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการใช้ส่ือเทคโนโลยี ท่ีทันสมยั ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มีไม่
เพียงพอ  ดา้นการบริหารบุคคลท่ีครูผูส้อนขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ครูคนหน่ึงตอ้งสอนหลายวิชา  
การวิจัยพบว่าความตอ้งการรับบริการวิชาการ อนัดับ 1 คือ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
รองลงมาคือ ด้านการสร้างส่ือการสอน  ด้านการเงินและบัญชี  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และด้าน
เศรษฐศาสตร์ ตามล าดับ  ผลประเมินการเรียนรู้หลังจากได้จัดฝึกอบรมตามแผนบริการวิชาการ ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ผูอ้บรมมีความพึงพอใจ (ค่าแฉล่ีย =4.43) อยูใ่นระดบัมาก  

 
ค าส าคญั :   แผนบริการวชิาการ, การมีส่วนร่วม,โรงเรียนพระปริยติัธรรม  
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ABSTRACT   
This research is a study of the general condition, problems and needs of academic service of the 

General Education Section of PhraPariyattidhamma School Group 8 of 20 schools. to develop the academic 
service plan of the research and academic services department, Faculty of Management Science Udon Thani 
Rajabhat University. In training, educate the personnel of the school and evaluate the training according to the 
academic plan. This research uses the mixed method by surveying the academic service needs through 
individual and group interviews with those involved. The study found that the number of students is decreasing. 
There were aspects of the problems identified: administrative problems:  the lack of specialized personnel and 
lack of adequate personnel training; the budget is a support budget based on the number of students enrolled. 
This reduces the allocation of welfare benefits for teachers; academic problems: It was found that there is a 
small number of teachers who are skilled in computer technology.  Therefore teachers cannot develop their own 
teaching skills fully. 

The research found that the demand for academic services was ranked first in the field of computer 
and information technology, finance and accounting, human resource management and economic development, 
respectively. The research team therefore has organized training programs on computer and modern teaching. 
The results of this research led me to teach the teachers computer technology. The greatest demand for 
academic services is the computer and information technology and media. Learning outcomes after the training 
found that the teachers had the knowledge and skill of computer technology increased. The overall level 
training was evaluated as very satisfactory. (4.43) 

 
KEYWORD:   Academic service, Participation, PhraPariyattidhamma Schools  

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
วดัเป็นสถานท่ีท่ีมีบทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทย เพราะใชป้ระกอบพิธีและกิจกรรมทางศาสนา 

เป็นศูนยร์วมยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมทางศีลธรรมและวชิาการต่างๆ ใหก้บั
ประชาชนทั่วไป โรงเรียนพระปริยติัธรรม หรือท่ีเรียกกันว่า “โรงเรียนวดั” เป็นสถานศึกษาแห่งสถาบัน
พระพทุธศาสนาท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะสงฆ ์โดยมหาเถรสมาคม และด าเนินการจดัการศึกษาในระดบั
มัธยมศึกษาแผนกสายสามัญให้กับพระภิกษุและสามเณรได้เข้ามาศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนเพื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนา และสามารถเขา้ถึงการศึกษาในระดบัเดียวกบัท่ีคนทัว่ไปไดเ้รียนเพ่ือให้มีความรู้ติดตวัหลงัจาก
ลาสิกขาบท นอกจากนั้น โรงเรียนฯ ยงัมีบทบาทส าคญัในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ย
โอกาสและยากจนจ านวนมากในพ้ืนท่ีต่างๆท่ีไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสไดศึ้กษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ
และเอกชนทัว่ไปได ้(ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2558) 

จงัหวดัอุดรธานีมีโรงเรียนพระปริยติัธรรม 20 แห่งอยูภ่ายใตส้ังกดักลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มท่ี 8 เน่ืองจาก
โรงเรียนฯ จะมุ่งเน้นทั้ งในด้านการสืบทอดเผยแพร่พุทธศาสนา และการส่งเสริมด้านการศึกษา นโยบายการ
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บริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาจึงมีความแตกต่างกบัโรงเรียนทัว่ไปท่ีข้ึนตรงกบักระทรวงศึกษาธิการ 
จากการท่ีผูว้ิจยัจดัสนทนากลุ่มในเบ้ืองตน้ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 จ านวน 5 โรงเรียน ในเขต 
อ าเภอเมือง ได้แก่ โรงเรียนวดัโสมนัสสันตยาราม โรงเรียนวดัสว่างสามคัคี โรงเรียนวดัมชัฌิมาวาส โรงเรียน
วดัสังคาว และโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลยั พบวา่การบริหารจดัการของโรงเรียนฯ ยงัคงมีปัญหาในหลาย
ดา้นท่ีตอ้งพฒันา โดยเฉพาะปัญหาดา้นบุคคลากร ความหลากหลายและความเช่ียวชาญเฉพาะทางของครู รูปแบบ
การสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน อีกทั้งยงั
ไม่เคยไดรั้บการบริการวชิาการจากสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน 
 จากเหตุผลขา้งตน้ คณะผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของคุณภาพการศึกษาและบทบาทหนา้ท่ีในการ
บริการวิชาการแก่สังคม ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือท้องถ่ิน จึงไดด้ าเนินการ
ส ารวจสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการการรับบริการวิชาการของโรงเรียนฯเพื่อน ามาพฒันาเป็นแผนการ
บริการวชิาการของโรงเรียนฯในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั ท่ีตรงตามความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อ
สร้างความเขม็แขง็ของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมใหคู้่กบัสังคมไทยในยคุของการพฒันาดา้น
การศึกษาประเทศไทย 4.0  
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส ารวจสภาพทัว่ไป ปัญหาและความตอ้งการการรับบริการทางวชิาการ 
2.2 เพื่อพฒันาแผนบริการวชิาการ  
2.3 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้หลงัการฝึกอบรมตามแผนบริการวชิาการ  
 

3.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีออกแบบให้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจผ่านกระบวนคิดและการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน
บริการวชิาการ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนจึงก าหนดกรอบการวจิยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) โดยส ารวจสภาพทัว่ไป ปัญหาและความตอ้งการ แลว้น ามา
พฒันาเป็นแผนการบริการวิชาการ เพื่อสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรียนแบ่งการวจิยัดงัน้ี 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สภาพทั่วไปและปัญหา 
1.นักเรียน – ครู 
2.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
3.สภาพการบริหารจัดการ 
 ความต้องการ 
1. รูปแบบความต้องการ 
2. ล าดับความต้องการ 

แผนบริการวิชาการ
วิชาการ 

ผลการเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง 

-ความรู้ก่อนและหลังอบรม 
-ความพึงพอใจ 
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 ระยะการส ารวจสภาพทัว่ไป ปัญหา และความต้องการ  
               ใช้วิธีการส ารวจแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงตามปัญหาและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง ดว้ยการมีส่วนร่วม (Participation) ของครูโรงเรียนพระปริยติัธรรม 20 โรงเรียน ร่วมก าหนดแนวทางการ
พฒันาดา้นวชิาการ โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น  4 ระยะ คือ 
                ระยะที ่1 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  จดัจากการสนทนากลุ่มยอ่ยเพ่ือน าขอ้มูล
มาสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ผูร่้วมสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการวดั(เจา้อาวาส) ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
และครู จ านวน 5 โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 25  คน ประเด็นการสนทนากลุ่มจ าแนกตามโครงสร้างการ
จดัการในโรงเรียน ไดแ้ก่ การบริหารจดัการในโรงเรียน แนวโน้มจ านวนนักเรียน ปัญหาดา้นการเรียนการสอน 
ปัญหาดา้นบริหารบุคคล งบประมาณและดา้นการบริหารงานทัว่ไป  รวมทั้งความตอ้งการรับบริการวชิาการ  

 ระยะที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลความ
ตอ้งการ การจดัล าดบัความส าคญั และรูปแบบการรับบริการวิชาการจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการประชุมกลุ่ม
จากตวัแทนครูโรงเรียน รวมทั้งส้ินจ านวน 37 รูป/คน ตามจ านวนโรงเรียนพระปริยติัธรรมทั้งจงัหวดั 20 แห่ง และ
ใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นครูท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความตอ้งการท่ีสามารถตอบสนองและสามารถน าไปปรับใชไ้ด ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured  interview)  เพื่อรวบรวม
ประเด็นเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป สภาพการบริหารจดัการ และปัญหาจากการด าเนินงาน ซ่ึงประเด็นจากการสนทนา
กลุ่มจะน ามาวิเคราะห์แลว้จึงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อคน้หาความตอ้งการการรับบริการ
วชิาการ รูปแบบ และล าดบัความส าคญั  

การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มกับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห์เน้ือหา(Content 
Analysis) โดยการอธิบายตีความหมายขอ้มูล มาเช่ือมโยงเขียนเป็นแบบพรรณนา สรุปขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนั 
รวมถึงสภาพปัญหาแล้วน ามาวางกรอบสร้างแนวทางในการให้บริการวิชาการ  ส าหรับข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามได้น ามาวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ แลว้น าขอ้มูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ 
จากนั้นน ามาตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพนัธ์และสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลต่าง ๆ ตามประเด็นความตอ้งการ 
แลว้ด าเนินการรวบรวมคะแนนการใหค้วามส าคญัของแต่ละโรงเรียน  
 ระยะที่ 3 การพัฒนาแผนบริการวิชาการ จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในระยะท่ี 1 มาวิเคราะห์ความ
ตอ้งการรับบริการวิชาการ และจดัท าขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด จากนั้นจึงพฒันา
เป็นแผนการให้บริการวิชาการ และจดัอนัดบัความตอ้งการรับบริการวิชาการของกลุ่มตวัแทนแต่ละโรงเรียน  
โดยผูท่ี้ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลคือ พระโสมภณพทุธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา กลุ่มท่ี 8 และรองเจา้คณะจงัหวดั 
 ระยะที่ 4  การประเมินผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม  ผลการพฒันาแผนบริการวิชาการในระยะท่ี3    
มาจดัฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง (Specific training) ตามล าดบัความส าคญั  เพื่อสร้างการเรียนรู้ตามแผนบริการวชิาการ
ใหก้บัครูโรงเรียนพระปริยติัธรรม ภายหลงัการฝึกอบรมจะท าการทดสอบและเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้ก่อน
และหลงัการอบรม โดยใช้สถิติ Paired Sample T-test ก าหนดระดับนัยความส าคญั α = 0.05 รวมทั้ งประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการวชิาการโดยใชค้่าเฉล่ีย 
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5. สรุปผลการวจัิย  
 ผลการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 
  5.1 สภาพทัว่ไปของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญั  
 โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา  อยู่ในความผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ด าเนินการจดัการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนา แผนกนกัธรรม-ภาษาบาลี และหลกัสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 -ม.3) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
ใหแ้ก่ พระภิกษุสามเณร ในดา้นสภาพการคงอยูข่องจ านวนนกัเรียนโรงเรียนแผนกสามญั กลุ่ม 8 ดงั ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนนกัเรียนและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัเรียน 
 
 
 
  
 
 จากตารางท่ี1 พบวา่ ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,453 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกตอนตน้ จ านวน 1,739 คน  นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกตอนปลาย จ านวน 714 คน  แนวโน้มจ านวน
นกัเรียนตั้งปี 2556-2560  ในภาพรวมท่ีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง  แยกเป็นนกัเรียกชั้นมธัยมศึกตอนตน้มีจ านวน
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่วนนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกตอนปลาย มีแนวโนม้โดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนแต่ไม่มาก  
 
ตารางที ่2 จ านวนครูและแนวโนม้การคงอยูข่องบุคคลากร 
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 จากตารางท่ี 2 การศึกษาขอ้มูลจ านวนบุคลากรพบวา่ แนวโนม้จ านวนบุคลากรรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–
2560 มีจ านวนไม่คงท่ี  โดยในปี 2556-2557 มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน แต่ในปี 2558-2560 จ านวนบุคลากรโดยภาพรวม
มีแนวโนม้ลดลง และในส่วนจ านวนเจา้หนา้ท่ี ในปี 2557-2560 มีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ผลจากการท่ีจ านวนนกัเรียนท่ีลดลง ท าใหง้บประมาณสนบัสนุนท่ีโรงเรียนไดรั้บจดัสรรตามจ านวนสดัส่วนของ
นกัเรียนลดลง ส่งผลต่องบประมาณในการจา้งบุคลากรของโรงเรียน   ผลการจากการสัมภาษณ์สภาพปัญหาของ
การบริหาร สามารถแยกปัญหาออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1) ปัญหาด้านการบริหารบุคคล  ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เน่ืองจากการจา้งครูเป็นลกัษณะของการจา้ง
ตามงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรตามจ านวนนักเรียน ท าให้ครูท่ีสอนไม่มีรายไดท่ี้เป็นรายประจ าในระยะยาว 
อีกทั้งการท างานยงัเป็นการลกัษณะจิตอาสาท่ีเขา้มาช่วยสอนหนงัสือในวดั เพราะไม่มีสวสัดิการตอบแทนให้กบั
ครู ท าให้ครูท่ีท าการสอนไม่ไดม้าจากศาสตร์เฉพาะทางตามท่ีตอ้งการทั้งหมด ขาดการฝึกอบรมบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง จากปัญหาในดา้นงบประมาณท่ีค่อนขา้งจ ากดัการสนบัสนุนจากส านกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  
 2) ปัญหาด้านงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บเป็นงบอุดหนุนจดัสรรตามจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาใน
แต่ละปี โดยจัดสรรมูลค่า 25,000 บาท /คน โดยงบประมาณท่ีได้รับน้ีจะตอ้งแบ่งจัดสรรเพ่ือบริหารจัดการ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เช่น ค่าต ารา ค่าเอกสาร ค่าจา้งครูผูส้อน รวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
จากงบประมาณท่ีจ ากดัตามจ านวนนักศึกษา ท าให้การบริหารจดัการในบางเร่ืองไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี อาทิ การจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้  
 3) ปัญหาด้านวชิาการ ดา้นครูผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางมีจ านวนนอ้ย เน่ืองจากการรับสมคัรครูเขา้มาท างาน
ด้านการสอนจะเป็นการเปิดรับสมัครแบบทั่วไป ท าให้มีผู ้ท่ีมาสมัครมีความรู้ท่ีหลากหลาย แต่ยงัขาด
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในเชิงวิชาการและการจดัการเรียนการสอน ประกอบกบัช่วงระยะเวลาในการ
เปิดรับสมคัรมีระยะเวลาจ ากดั และส่วนใหญ่เป็นการรับสมคัรเพ่ือทดแทนในต าแหน่งเดิมเพ่ือให้ครูครบตาม
จ านวนของห้องเรียนและรายวิชาตามก าหนดการการเปิดภาคการศึกษา จึงท าให้ไม่สามารถคดัเลือกครูผูมี้ความ
เช่ียวชาญแบบเฉพาะทางได ้ดา้นส่ือการสอนและเทคโนโลยีโปรแกรมท่ีทนัสมยัยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
จึงท าใหรู้ปแบบการสอนของครูยงัคงเป็นลกัษณะเดิม เนน้การใชก้ารเขียนบนกระดานด า  
 4) ปัญหาด้านการบริหารงานทั่วไปดา้นการบริหารงานทัว่ไป ภาระหน้าท่ีของครูตอ้งรับผิดชอบหลาย
หนา้ท่ี ทั้งในดา้นการจดัการเรียนการสอน และการบริหารงานต่างๆของโรงเรียน เช่น  งานการเงิน  งานวชิาการ   
งานบุคลากร  งานบริหารงานทัว่ไป  งานดา้นธุรการ งานดา้นพสัดุ ฯลฯ  

 
 
      

ภาพที ่2    ผลส ารวจความตอ้งการรับบริการวชิาการ  
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จากภาพท่ี 2 ผลส ารวจความตอ้งการรับบริการวิชาการ 5 อนัดับแรก ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม
จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ ความตอ้งการดา้นการพฒันาการใชส่ื้อการสอน มีความตอ้งการสูงสุดคิดเป็นค่าคะแนน 74 
คะแนน รองลงมาคือ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเบ้ืองตน้ คิดเป็นค่าคะแนน 61 คะแนน การใชโ้ปรแกรมทางบญัชี
เบ้ืองตน้ คิดเป็นค่าคะแนน 55 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ือประชาสมัพนัธ์โรงเรียนคิดเป็นค่าคะแนน 50 คะแนน และ
การสร้างส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน คิดเป็นค่าคะแนน 41 คะแนน  
  5.2 แผนการให้บริการวชิาการทีต่อบสนองต่อความต้องการการรับบริการวชิาการ 
 ผลจากการส ารวจความตอ้งการรับบริการวิชาการสามารถจดักลุ่มเพ่ือก าหนดแผนการบริการวิชาการ 
โดยแบ่งการด าเนินงานตามแผนได ้5 แผน รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่3 สรุปแผนบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (1) แผนการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และกา้วทนัการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจะน ามาประโยชน์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การเพ่ิม
ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น  Microsoft Offices รวมทั้ งสามารถพฒันาเว็บไซต์เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนได ้ 
  (2) แผนพฒันาด้านการสร้างส่ือ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้จากการเปล่ียนแปลงของส่ือท่ีผนัแปรตามยคุ
สมยั การสร้างส่ือการเรียนการสอนใหเ้กิดความน่าสนใจในหอ้งเรียนมากข้ึน  
                   (3) แผนบริการด้านการเงินและบัญชี จุเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในหลกัการของจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัทั้งในรูปแบบของการจดัท ารายรับ-รายจ่าย การจดัท างบประมาณประจ าปี การจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นของ
โรงเรียนและของวดั กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูท่ีรับผิดชอบฝ่ายงบประมาณ  
                 (4) แผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร
และดา้นการท างาน  ทั้งการพฒันาภาวะผูน้ าการพฒันาองคก์รเพ่ือการบริหาร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
และครู  
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                 (5) แผนการพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างพ้ืนฐานทางดา้นความเขา้ใจภาวการณ์
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสร้างความเขา้ใจในหลกัของการทางเศรษฐศาสตร์และสามารถปรับการใชชี้วิต
ไดใ้นยคุปัจจุบนั กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนกัเรียน  

5.3 ประเมนิผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง 
              จากการจดัล าดบัความตอ้งการ ตามแผนการบริการวิชาการท่ีตอบสนองของโรงเรียนฯ โดยไดด้ าเนิน
โครงการอบรมการใชส่ื้อน าเสนอเพ่ือการสอนสมยัใหม่ ท่ีเน้นเร่ืองของเทคโนโลยีดา้นการสอน ให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจในดา้นการเรียนมากข้ึน ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด 36 รูป/คน จาก 20 โรงเรียน  ผลจากการทดสอบผลของ
การเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมก่อนและหลงัการอบรม พบว่า ผลคะแนนเฉล่ียของความรู้หลงัการเขา้รับการ
อบรมสูงกวา่ก่อนเขา้รับการอบรม โดยคะแนนหลงัการอบรมมีคะแนนเฉล่ีย 8.90 ก่อนเขา้รับการอบรมมีคะแนน
เฉล่ีย 7.38 แสดงให้เห็นถึงการอบรมคร้ังน้ีผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้มากข้ึนและเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนและหลกัการอบรม ปรากฏวา่ คะแนนหลงัการอบรม มีค่าคะแนนสูงกวา่ก่อนการอบรม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรมก่อน-หลงั 

ข้อมูล จ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ 

ผลคะแนนก่อน
ฝึกอบรม 

36 7.38 1.34  
4.78  58.01 

ผลคะแนนหลงั
ฝึกอบรม 

36 8.90 1.04  

 
          การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่ ความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากบั 4.43 ระดบัมาก
ท่ีสุด โดยแบ่งเป็น ด้านวิทยากร คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.71 ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ การสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ และการตอบขอ้ซกัถาม รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรการบริการวิชาการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 4.63 ประกอบดว้ย การน าไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนได ้ความทนัสมยัของเน้ือหา และสามารถพฒันาการ
เรียนการสอนได้ ส่วนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.56 ประกอบดว้ย สถานท่ีจดัอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ดา้นการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 4.3 ประกอบดว้ย การน าไปใชใ้นการเรียนการสอน และสามารถถ่ายทอดความรู้กบับุคคลอ่ืนได ้
และดา้นกระบวนการจดัอบรม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.2 ประกอบดว้ย รูปแบบของการจดัอบรม การจดักิจกรรม 
และก าหนดการ 
 

6. อภิปรายผล  
            ผลจากการส ารวจพบว่า แนวโน้มจ านวนนักเรียนลดลง ส่วนหน่ึงเกิดจากแนวโน้มประชากรท่ี
เปล่ียนแปลง ประเทศไทยมีแนวโนม้การเกิดลดลงอยา่งต่อเน่ือง ประชากรวยัท างานลดลง (วินยั ดะห์ลนั, 2559: 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปป.) และประเทศไทยเป็นสงัคมผูสู้งอายอุยา่ง
เต็มตวั (ปราโมทย ์ประสาทกลุ, 2560) และการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั เดิมเยาวชนในทอ้งถ่ินจะบวชเพ่ือศึกษา
เล่าเรียนแต่ปรับเปล่ียนเป็นการเรียนในระบบสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ปัญหาดา้นงบบุคลากรท่ียงัขาดครูผูท่ี้
มีความเชียวชาญเฉพาะทางดา้นศาสตร์ของวชิานั้น กล่าวคือครูผูส้อนขาดการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ มีปัญหาดา้นการใหค้่าตอบแทนสวสัดิการ เน่ืองจากงบประมาณเป็นการสนบัสนุนจากภาครัฐ
ท่ีไม่มาก (พระสุริยา จนัทร์กนั, 2559) ครูลาออกบ่อย การสอนไม่ต่อเน่ือง วฒิุการศึกษาไม่ตรง ขาดการอบรมและ
เทคนิคการสอนต่างๆ ควรวางแผนการบริหารงาน ก าหนดเกณฑ์การประเมินการให้ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน                   
(พระศรายธุ วฒิุแพทย,์ 2558) ปัญหาทางดา้นวิชาการ พบวา่ดา้นส่ือการสอนและการน าเทคโนโลยีโปรแกรมท่ี
ทนัสมยัมาใชน้อ้ย ควรมีการประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและมีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อจัดท าส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีการศึกษา ควรให้ความส าคัญการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม 
สนับสนุนในการประสานความร่วมมือ การพฒันาวิชาการกับสถานศึกษา องค์กรอ่ืนให้มากข้ึน (ศาสตรินทร์              
อุ่นอินตะ, 2558) 
 การพฒันาแผนบริการวิชาการทั้งหมด 5 แผน เกิดจากการมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหา รูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัปัญหาอยา่งแทจ้ริงซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญั โดยใชห้ลกัของการมีส่วนร่วม เห็นไดว้า่กระบวนการของ
การมีส่วนร่วมท าให้ครูไดแ้สดงมุมมองของความตอ้งการท่ีสะทอ้นจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการ
สอน พระมหาชนะ ชยธมฺโม (ชนะชยั) (2560) ไดท้ าวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาการเรียนรู้แบบ
ยดึปัญหาเป็นฐาน บุคคลากรเกิดการเรียนรู้จากการวิจยัแบบมีส่วนร่วม เน่ืองจากการท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดรั้บ
การพฒันาทั้งความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนหรือชุมชนสอดคลอ้งกบัศกัยภาพบุคคล
กลุ่มบุคคล เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบทั้งการคิดการปฏิบติัการสังเกตผลและการสะทอ้นผลจึงท าให้
เกิดแผนงาน ตามแนวคิด สุภางค ์จนัทวานิช (2559) กล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วม  (Participation) อนัเป็นการมีส่วน
เก่ียวขอ้งของทุกฝ่ายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวจิยั ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจและการด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั นบัตั้งแต่การระบุปัญหา การให้ขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้น ๆ จึงมีความชดัเจน สะทอ้นตามความ
ตอ้งการ โกศล เพียสา และคณะ (2555) โดยส าคญัท่ีสุดคือการประเมินความตอ้งการตามล าดบัความจ าเป็น 
             หลงัจากการจดัท าแผนบริการวิการน าไปสู่รูปแบบการจดักิจกรรมอบรมเพ่ือการพฒันาโรงเรียน จาก
ล าดบัความตอ้งการท่ีมากท่ีสุด คือ การพฒันาส่ือการเรียนรู้สมยัใหม่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบั
ทิศทางของการพฒันาดา้นการศึกษาของประเทศ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 ส านกัเลขาธิการศึกษา 
(2560) ท่ีต้องการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงของยคุเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทั้งน้ี วจิารณ์ พานิช (2555) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะความรู้ โดยมีผูส้อนเป็นผูท้  าหนา้ท่ีคอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า และช่วยออกแบบ
กิจกรรมให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมินความกา้วหน้าทางการเรียนรู้ของตนเองได ้และเตรียมความพร้อม
ดา้นต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21  
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             ผลจากการฝึกอบรมการใชส่ื้อการสอนสมยัใหม่ ตามแผนบริการวชิาการ ระยะท่ี 1 ดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าภายใตโ้ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือน าเสนอดว้ยโปรแกรม Picker และ 
Microsoft Office ส าหรับครูโรงเรียนพระปริยติัธรรม ท าใหเ้ห็นวา่ ครูมีการพฒันาและเรียนรู้การใชส่ื้อการสอนท่ี
ดีข้ึน จากคะแนนการวดัผลก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อีกทั้ งความพึง
พอใจในการเขา้ร่วมอบรมอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการรับบริการวชิาการ โดย ฟิสิกส์ ฌอณ บวักนก 
(2558) ท่ีกล่าวว่า การพฒันาส่ือโดยกระบวนการมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพท่ีสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ือสามารถน าไปใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือใหเ้กิดความรู้ต่อไปได ้
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
ควรมีการพฒันาบุคคลกร ใหมี้ความรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของยคุการศึกษาสมยัใหม่ ดงันั้นครูจึงตอ้ง

พฒันาตวัเองให้เท่าทันต่อการกา้วหน้าในยุคของการศึกษายุค 4.0 เพราะการพฒันาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้ง การเขา้ถึงของเทคโนโลยีของนักเรียนในยคุปัจจุบนัค่อนขา้งเร็ว จะตอ้งมีการปรับ
แผนการศึกษาในระยะยาว เช่น แผนบริการวชิาการ 4 ปี เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงหลงัจากการบริการวชิาการ รวมทั้ง
ควรวดัประเมินประสิทธิผลของการพฒันาตามแผนหลงัจากบริการวิชาการแลว้ครูไดน้ าไปพฒันาการเรียนการ
สอนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนหรือไม่ ผลการวิจัยมีประโยชน์กับทั้ งผูบ้ริหารการศึกษาและนักเรียนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการหาแนวทางการพฒันา ผูเ้รียน ผูส้อน ไดใ้นยคุปัจจุบนั 
  7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การพฒันาความรู้และการประยกุตใ์ชส่ื้อเพ่ือการเรียนการสอน ตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาใหต้รง
ตามความตอ้งการ เพ่ือใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และเป็นการเพ่ิม
ทกัษะทางการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน  

(2) ควรสร้างโรงเรียนตน้แบบเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม และ
สามารถถ่ายทอดรูปแบบของการพฒันาใหก้บัโรงเรียนอ่ืนๆไปปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนของตนเองได ้

 

8. กติติกรรมประกาศ 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนงบประมาณ (เงินรายได)้ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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การพฒันาความเข้าใจแนวคดิทางวทิยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของผล 
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บทคัดย่อ 
 โครงสร้างของดอกและชนิดของผลเป็นแนวคิดทางวทิยาศาสตร์แนวคิดหน่ึงของวชิาชีววทิยาท่ีนกัเรียน
มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด และเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนเขา้ใจวา่ตอ้งท่องจ าประเภทของ
ดอกและผลให้ไดม้ากท่ีสุด โดยไม่ไดค้  านึงถึงโครงสร้างและประเภทของดอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชนิดของผล 
ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือพฒันาความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ืองโครงสร้างของดอกและ
ชนิดของผลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน โดยมีนกัเรียน 30 
คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่น รูปแบบงานวิจยัเป็นวิจยัเชิงปริมาณ
รูปแบบยงัไม่เขา้ขั้นทดลอง (Pre-experimental design) แบบกลุ่มเดียวท่ีมีการวดัผลก่อนเรียน - วดัผลหลงัเรียน 
เร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบทดสอบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ชนิดปรนยัแบบสองตอนจ านวน 25 ขอ้ และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 4 แผน รวม
เวลา 11 คาบเรียน เคร่ืองมือวิจยัไดผ้่านการหาคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใช ้ผลการวิจยั พบว่า คะแนน
เฉล่ียความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผล หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญั (p < .001) โดยพบว่าหลงัเรียนมีความเขา้ใจ
แนวคิดทางวทิยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนตั้งแต่แนวคิดยอ่ยในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ไปจนถึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
นอกจากน้ียงัพบวา่ทุกแนวคิดยอ่ยมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกนัหากนกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนตั้งแต่
แนวคิดแรกจะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนต่อเน่ืองกนัดว้ยและพบวา่ประสบการณ์เดิมของนกัเรียน
เก่ียวกบัโครงสร้างของดอกและชนิดของผลในชีวติประจ าวนัส่งผลต่อความเขา้ใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ในเร่ือง
ดงักล่าว 
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ค าส าคญั:  การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน การพฒันาความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ โครงสร้างของ
ดอกและชนิดของผล 

 

ABSTRACT 
Flower structure and fruit type are among the most misconceived scientific concepts of high school 

biology students. Students are expected to remember the types of flower and fruits as much as they can without 
recognizing the relationship between floral structure, and flower and fruit type. The aim of this study was to 
investigate the development of student’s scientific conceptual understanding of flower structure and fruit types 
using Model Based Learning (MBL). The participants were 30 eleventh grade students in a Khon Kaen 
province high school. A pretest/post-test design was employed. Four lesson plans comprised of a sub-concept 
for each of the flower structure and fruit types of MBL was used as a tool to develop student’s scientific 
conceptual understanding. Twenty-five test items consisting of two-tier multiple choice questions were used to 
evaluate scientific conceptual understanding. The learning tools were designed in a way that provided the 
foundational concept first, successively followed by concepts based on the prior concepts. The results revealed 
that post-test of conceptual understanding after was significantly higher than the pretest (p < .001). It was found 
as expected that individual’s level of understanding of first concepts corresponded with that of the subsequent 
concepts. Thus, it was found that if a student had misconceived sub-concepts presented earlier misconception of 
the later sub-concepts was more likely. In addition, it was found that prior knowledge from daily life experience 
influenced students’ conceptual understanding of flower structure and fruit types. 

 
KEYWORDS: Model Based Learning (MBL), Conceptual development, Flower structure and Fruit types 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
วทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้ผูค้นเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนบน

โลก รวมถึงสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีมีความส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั (Biological Science Curriculum Study; 
BSCS, 2008) นอกจากน้ีวิทยาศาสตร์ยงัเก่ียวขอ้งกบัทุกชีวิต ทั้งในดา้นของการใชชี้วิตประจ าวนัและการท างาน
อาชีพต่างๆ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในปัจจุบนัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 
2551 มีเป้าหมายใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเนน้การเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนในชั้นเรียนกบักระบวนการ
ทกัษะส าคญั ซ่ึงไดร้วมถึงทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดว้ย ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลกัษณะดงักล่าว
ไดเ้นน้ให้นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะและแกปั้ญหา โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 อยา่งไรก็ตามการพฒันาความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific conceptual understanding) เป็น
เป้าหมายเบ้ืองตน้ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงการจดัการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมกับแนวคิดทาง
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วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมกบันกัเรียน ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนควรค านึงถึงประสบการณ์
เดิมของนกัเรียนและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัของนกัเรียน (Collins and O’ Brien, 2003) ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียน
เกิดการเช่ือมโยงความรู้วทิยาศาสตร์ท่ีไดเ้รียนในห้องเรียนเขา้กบัปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีนกัเรียนมีความคุน้เคย
ในชีวติประจ าวนั ซ่ึงนกัเรียนจะมีการสร้างความเขา้ใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ผา่นประสบการณ์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
โดยความเขา้ใจแนวคิดดงักล่าวไดจ้ากการกลัน่กรองจากขอ้มูลและขอ้เท็จจริง เป็นการสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และสามารถถ่ายโอนความรู้นั้นไปสู่สถานการณ์ปัญหาใหม่และสามารถประยกุตใ์ชก้บับริบท
อ่ืนๆ ได ้ซ่ึงการช่วยใหน้กัเรียนสร้างแนวคิด (concept) ได ้จะช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใจบทเรียนและความรู้ใน
ระดบัสูงไดอ้ยา่งชดัเจน (Moran and Keeley, 2015) ในทางกลบักนั ในบางคร้ังนกัเรียนแต่ละคนอาจสร้างแนวคิด
ท่ีแตกต่างกนัออกไปจากแนวคิดของนกัวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ี
แตกต่างกนัออกไปจากแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน (Misconceptions)  
 วชิาชีววิทยาเป็นสาขาหน่ึงของวทิยาศาสตร์ท่ียากในการเรียนรู้และการท าความเขา้ใจ และนกัเรียนยงัมี
ความเขา้ใจเก่ียวกับการเรียนชีวิวทยาท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยนักเรียนคิดว่าการเรียนวิชาชีววิทยาจะเน้นการท่องจ า
มากกวา่การท าความเขา้ใจ นอกจากน้ีรายวชิาชีววทิยายงัเป็นรายวชิาท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่เกิดแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน 
ซ่ึงแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนอาจจะมีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัไดง่้าย ตวัอยา่งของแนวคิด
ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีส่งผลมาจากชีวิตประจ าวนั เช่น นกัเรียนเขา้ใจวา่เต่าเป็นสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก (อยูไ่ดท้ั้ งบน
บกและในน ้ า) เป็นตน้ และแมแ้ต่จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์เอง เช่น นักเรียนเขา้ใจว่าพืชสังเคราะห์ดว้ยแสงใน
เวลากลางวนัและหายใจในเวลากลางคืน (ดงันั้นไม่ควรวางกระถางตน้ไมใ้นหอ้งนอน เพราะจะแยง่แก๊สออกซิเจน
จากคนในเวลากลางคืน) เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดท่ีพบว่านักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมกัจะมีความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน คือ ระบบหมุนเวยีนเลือด (Tekkaya, 2002) เซลลแ์ละการแพร่ (Odom, 1995) การสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
การสืบพนัธ์ุของพืช (Boo and Aung, 2004) และโครงสร้างของดอกและชนิดของผล (Gültekin, 2014) เป็นตน้  
 ซ่ึงจะเห็นวา่โครงสร้างของดอกและชนิดของผลท่ีเป็นแนวคิดหน่ึงทางชีววทิยาท่ีมีการรายงานถึงการมี
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน อย่างไรก็ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองน้ีเป็นแนวคิดท่ีเขา้ใจไดย้ากเน่ืองจาก
นกัเรียนไม่สามารถแยกโครงสร้างของดอกและชนิดของผลได ้ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าให้แนวคิดน้ีเป็นอีกแนวคิด
หน่ึงในวชิาชีววทิยาท่ีนกัเรียนอาศยัการท่องจ าประเภทของดอกและชนิดของผลเพ่ือใหส้ามารถท าขอ้สอบได ้
 แต่จากการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของดอกและชนิดของผลพบวา่ ผูส้อนในชั้นเรียนจะมีรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และเนน้การท่องจ า ท าให้นกัเรียนไม่สามารถสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของ
ดอกและชนิดของผลได ้ส่งผลให้เกิดแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองดังกล่าว จากการส ารวจของผูว้ิจัยในเร่ือง
เก่ียวกบัแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองดงักล่าวพบแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนหลายหัวขอ้ ยกตวัอยา่งเช่น กลีบเล้ียงท า
หนา้ท่ีสะสมอาหารใหก้บัตน้อ่อน การปฏิสนธิซอ้นคือ สเปิร์ม 2 ตวัเขา้ไปผสมกบัเซลลไ์ข่ ผลรวมเกิดจาก 1 ดอก
ท่ีมี 2 รังไข่ เป็นตน้  

แบบจ าลองเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษย์มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ซ่ึงสามารถสร้างข้ึนในรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ ความคิด และคอมพิวเตอร์ โดยแบบจ าลองนั้นจะท าให้นกัเรียนสามารถอธิบายความคิดของนกัเรียน
ไดดี้ข้ึน (Moran and Keeley, 2015) อีกทั้งยงัสามารถสะทอ้นความรู้และการคิดของนักเรียน นักการศึกษาจึงได้
การจดัท ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model Based learning: MBL) เป็นการจัดการ
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เรียนรู้โดยการน าเสนอแบบจ าลอง เป็นตวัแทนของวตัถุ แนวคิด กระบวนการ โดยจะเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์กบัความจริง ซ่ึงท าให้เกิดความเขา้ใจในแนวคิดทางวทิยาศาสตร์และแนวคิดต่างๆ ไดง่้าย
ข้ึน นักเรียนจะสามารถสร้างความเขา้ใจโดยการเปรียบเทียบหลกัฐานท่ีได้จากการออกแบบแบบจ าลองทาง
วทิยาศาสตร์ หรือแผนภาพ ท าให้เขา้ใจในแนวคิดเร่ืองนั้นๆ ได ้ดงันั้น การใชก้ารสร้างแบบจ าลองในการจดัการ
เรียนรู้วิชาชีววิทยา จะท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาแนวคิดให้ถูกตอ้งตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์
จากแบบจ าลองท่ีนกัเรียนสร้างเอง (Windschitl et al., 2008)   

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรอยา่งมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลไมเ้มืองร้อนชนิด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าไย ส้ม เป็นต้น ไม้ล้มลุก เช่น กล้วย สับปะรด เป็นต้น 
(ส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐานเร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของผลท่ีมีการน าเอาดอกไม้และผลไม้ท่ีนักเรียนมีความคุ้นเคยใน
ชีวิตประจ าวนัมาใชเ้ป็นการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในเร่ือง
ดงักล่าว ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนสามารถสงัเกตและสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บเขา้กบัชีวติประจ าวนัของ
นกัเรียนได ้อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้เร่ืองดงักล่าวไปต่อยอดในหวัขอ้อ่ืนๆ ในวชิาชีววทิยาไดอี้กดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อพฒันาความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของผล ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  งานวจิยัคร้ังน้ี มีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้รอบแนวคิดวจิยัดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1  
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 รูปแบบงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณรูปแบบยงัไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre-experimental 
research) แผนงานวจิยัแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการวดัผลก่อนเรียน วดัผลหลงัเรียน (one group pretest – posttest design) 
เร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผล โดยมีรูปแบบวธีิวจิยัตามแผนผงัดงัน้ี 

 
O1 แทน การวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนเรียน 
X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน เร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผล  
O2 แทน การวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  ในงานวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ขอนแก่น โดยกลุ่มท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 30 คน ประกอบดว้ยนักเรียนชาย 9 คน และนกัเรียนหญิง 21 คน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งดงักล่าวไดม้าจากการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 
 

O1 X O2 
 

ตัวแปรอสิระ 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน 

(MBL) 
(Gobert and Buckley, 2002) 

การด าเนินการวจิัย 
 

การทดสอบความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
 

การทดสอบความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน 

ตัวแปรตาม 
 

ความเขา้ใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ืองโครงสร้าง
ของดอก และชนิดของผล 
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       4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
  ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 
   ตวัแปรตาม คือ ความเขา้ใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร์เร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผล 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวดัความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างของดอก และชนิดของผล ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเลือกตอบแบบสองตอน (Two-tier 
multiple choice format) จ านวน 4 ตวัเลือก ชนิดท่ีใหน้กัเรียนใหเ้หตุผลในการเลือกตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ ท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึนเอง ครอบคลุมแนวคิดย่อยทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวคิดของเร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผล 
แบบทดสอบน้ีมีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความเท่ียงตรงโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 จากนั้นน าแบบทดสอบมา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้ งฉบับแบบทดสอบโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Method) พบว่า มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ  0.83 และตรวจสอบความเข้าใจแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียนจากใบบนัทึกกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
 (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้  ครอบคลุมแนวคิดยอ่ยทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวคิดคือ 1) ส่วนระกอบและหนา้ท่ี
ของดอก 2) การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุของพืชดอก 3) การถ่ายเรณูและการปฏิสนธิ และ 4) การเกิดผลและชนิดของ
ผล ใชเ้วลาสอนทั้งส้ิน 11 คาบเรียน รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 1) การสร้างแบบจ าลอง (Model formation) คือ ขั้นท่ีให้นกัเรียนสร้างแบบจ าลองดว้ยตนเองเพ่ือตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียน  2) การใช้และประเมินแบบจ าลอง (Use and evaluation) คือ ขั้นท่ีให้นักเรียนได้ใช้
แบบจ าลองลงมือท ากิจกรรมและประเมินแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนวา่สามารถอธิบายสถานการณ์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
3) การปรับปรุงและแกไ้ขแบบจ าลอง (Model revision) คือ ขั้นท่ีให้นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นใชแ้ละประเมิน
แบบจ าลองมาปรับปรุงและแกไขแบบจ าลองใหถู้กตอ้งมากข้ึน และ 4) การขยายแบบจ าลอง (Model elaboration) 
คือ ขั้นท่ีให้นักเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1-3 มาใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์อ่ืน ซ่ึงจะมีการใชต้วัอยา่ง
ของดอกและผลไมท่ี้พบในทอ้งถ่ินใหน้กัเรียนศึกษาในขั้นท่ี 2 การใชแ้ละประเมินแบบจ าลอง 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  (1) น าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของ
ผล ไปทดสอบก่อนเรียนล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ 
 (2) ด าเนินการจดัการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้างของดอกและชนิดของผลตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน จากนั้นใหน้กัเรียนสร้างแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์ (โดยใหน้กัเรียนสร้างแบบจ าลองทาง
วทิยาศาสตร์ในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ลงในใบบนัทึกกิจกรรม) จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 
 (3) หลังจากจัดการเรียนรู้แล้วน าแบบทดสอบวดัความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
โครงสร้างของดอกและชนิดของผล ไปทดสอบหลงัเรียน 
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  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล   
  จากการวิจัยคร้ังน้ี จะท าการวิเคราะห์คะแนนความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายขอ้ในแต่ละแนวคิดก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาระดบัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลอง

เป็นฐาน โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (X ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) การพฒันา
ความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งชั้นเรียนโดยหาค่า t-test โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version for independent 
samples 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของ
ผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบวา่ ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน พบว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียทั้งชั้นเรียน 27.2  
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.4 ส่วนหลงัการจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  56.17 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  5.2 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย พบวา่คะแนนค่าความเฉล่ีย
ของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิดของผล หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลอง
เป็นฐานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญั (p < .001) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขา้ใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างของดอกและชนิด

ของผล ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน (N=30) 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ X ̅ ± SD t-test Sig. 
ก่อนเรียน 75 27.20 ± 5.4 -41.446*** .000 
หลงัเรียน 75 56.17 ± 5.2 

*** p < .001 
 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละแนวคิดย่อยท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ จากการประเมินใบกิจกรรมทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการพฒันาความ
เขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยพบว่านักเรียนมีความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั
ตั้งแต่ระดบัความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ และมีความความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ท่ีเพ่ิม
มากข้ึน และจากการเปรียบเทียบแบบจ าลองท่ีนักเรียนสร้างในขั้นการสร้างแบบจ าลอง และการปรับปรุงและ
แกไ้ขแบบจ าลอง พบวา่มีการลดลงของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน อยา่งไรก็ตามนกัเรียนยงัมีความ
เข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนอยู่ โดยนักเรียนไม่มีการเปล่ียนแปลงแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนหรือมีการเปล่ียนแปลง
แบบจ าลองแต่ยงัเป็นแบบจ าลองท่ีไม่เป็นไปตามแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความรู้เดิม
ท่ีเหนียวแน่น ซ่ึงนกัเรียนส่วนน้ีอาจจะมีการเสริมวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืนหรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้อ่ืน
เพ่ิมเติม  
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6. อภิปรายผล  
6.1 อภิปรายความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการวิเคราะห์แบบวัด

แนวคดิทางวทิยาศาสตร์ ก่อนเรียนนกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของดอกและ
ชนิดของผลยงัไม่ถูกตอ้ง โดยจะพบว่าทุกแนวคิดย่อยจะเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกัน หากนักเรียนมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนในแนวคิดยอ่ยแรกจะท าให้เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีจึง
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเลือกค าตอบและอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ ปวนีา งามชดั และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ ์(2557) ท่ีพบวา่แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเกิดไดจ้าก 3 วธีิการ
ไดแ้ก่ 1) จากประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนท่ีเรียนเน้ือหาไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบถว้น 2) จากผูส้อนมีการสอน
แบบบรรยายและไม่แม่นในเน้ือหา และ 3) จากต าราเรียนท่ีมีเน้ือหาไม่ครอบคลุม หลงัเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโครงสร้างของดอกและชนิดของผลลดลง โดยนักเรียนสามารถ
ตอบค าถามได้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  Buckley, 2010; ปาณิสรา ไมร้อด และ พงศ์
ประพนัธ์ พงษโ์สภณ, 2557; อารยา ควฒัน์กลุ, 2558 ท่ีไดท้ าการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน 
พบวา่คะแนนหลงัการไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานมีค่าสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 

6.2 อภิปรายความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนจากการวิเคราะห์ใบบันทึกกิจกรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จากการประเมินใบบนัทึกกิจกรรม พบวา่  กิจกรรมทั้งหมดท่ี
นกัเรียนไดล้งมือท าดว้ยตนเอง โดยไดส้ังเกตทั้งตวัอย่างของพืชท่ีนักเรียนมีความคุน้เคย จากนั้นลงมือวาดภาพ
และเขียนค าอธิบาย ซ่ึงการวาดภาพจากตวัอยา่งจริงนั้นจะส่งเสริมทกัษะการสังเกตให้กบันกัเรียน ท าให้นกัเรียน
เขา้ใจเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน สอดคลอ้งกับ Quillin & Thomus (2015) ท่ีพบว่าการวาดภาพจะช่วยเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ การสังเกต การจ าแนก และการออกแบบการทดลองของนักเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามในการประเมินแนวคิดของนักเรียนจากการสร้าง
แบบจ าลองในขั้นการสร้างแบบจ าลอง ซ่ึงเป็นการให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองจากความรู้และประสบการณ์เดิม
ไดพ้บวา่นกัเรียนแต่ละคนสามารถสร้างแบบจ าลองท่ีแตกต่างกนั อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ของนกัเรียนแต่
ละคนท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่อยา่งไรก็ตามในขั้นการใชแ้ละประเมินแบบจ าลอง นักเรียนไดศึ้กษาแบบจ าลอง
จากตวัอยา่งจริงซ่ึงท าใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบและแกไ้ขแบบจ าลองท่ีไดส้ร้างขั้นในขั้นท่ี 1 นกัเรียนท่ีไม่สามารถ
ตรวจสอบและแกไ้ขแบบจ าลองไดเ้น่ืองจากเห็นวา่แบบจ าลองท่ีคลาดเคล่ือนท่ีตนเองสร้างข้ึนมานั้นยงัสามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์อ่ืนไดอ้ยู ่ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนยงัคงมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนแมว้า่ไดเ้รียนรู้ผ่านไปแลว้ แต่
นักเรียนท่ียงัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนยงัถือว่าเป็นส่วนน้อย ดงันั้นครูผูส้อนควรพิจารณาถึงความรู้เดิมของ
นกัเรียนท่ีอาจจะส่งผลต่อความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนและให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากนักเรียนคนอ่ืน อยา่งไรก็
ตามจากงานวิจยัน้ีพบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานท าให้นักเรียนสามารถพฒันาความเขา้ใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได ้ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดต้รวจสอบความเขา้ใจ
ของตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกับสอดคลอ้งกับ ธนารัตน์ และไพโรจน์ (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานพบว่าท าให้นักเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดจากระดบัท่ีคลาดเคล่ือนเป็นระดบัท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรหาสาเหตุท่ีมาจากประสบการณ์เดิมของผู ้เรียนและมีความสัมพันธ์กับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์นั้นๆ ท่ีท าให้นักเรียนไม่สามารถสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งได้เป็นส่ิงท่ีนักวิจยั นัก
การศึกษา และครูผูส้อนสามารถท าได ้ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนให้สามารถสร้างแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ี
ถูกตอ้งได ้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) สามารถเพ่ิมเติมความหลากหลายและครอบคลุมประเภทของดอกและผลท่ีนักเรียนสามารถ

เห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการอธิบาย
ดอกและผลท่ีไม่เคยเห็นได ้ 

(2) ควรมีการติดตามผล และประเมินผลความคงทนของความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เพื่อ ยืนยนัถึงการเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(3) ควรมีการใชว้ธีิอ่ืนในการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น การสมัภาษณ์นกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ
บุคคลท่ียงัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนหลงเหลืออยู ่ 

(4) ควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานไปใช้ในการจดัการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะของแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนสามารถสร้างแบบจ าลอง เช่น เซลล ์ โครงสร้างของ DNA และการ
แบ่งเซลล ์เพ่ือพฒันาการสร้างความเขา้ใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ได ้
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  การวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความเมตตากรุณาจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผูอ้  านวยการ คุณครู และนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหน่ึง ในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใชเ้คร่ืองมือส าหรับการท าวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการ
ผลิตครู ท่ี มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และคณะศึกษาศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ส าหรับทุนอุดหนุนการวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษดว้ยภาพ เพื่อศึกษา

ความคงทนของการเรียนรู้ค าศพัท์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์โดยการใชภ้าพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้ค าศพัท์โดยการใชภ้าพ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม จ านวน 120 คน ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ไดม้าจากการสุ่มแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษแบบปรนัย 
(Multiple Choice Pre-Test/Post-test) แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์โดย
การใชภ้าพ  แบบสังเกตุ (Observation Form) และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศพัท์โดยการใช้
ภาพ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ (1) ค่าเฉล่ีย ( x ) (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (3) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้
t-test (dependent) ผลการวิจยัพบวา่ การใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ ท่ี ดี ข้ึน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เรียนโดยการใช้ภาพเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษโดยมีค่าเฉล่ียหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีกบัหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือน ไม่แตกต่างกนั ผูเ้รียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพในระดบัมากท่ีสุด  

 
ค าส าคญั: การใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ ทกัษะภาษาองักฤษ ค าศพัท ์ความคงทน 
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ABSTRACT 
This research aimed: (1) to study the achievement of English vocabulary learning with pictures, (2) to 

study the retention of vocabulary learning using learning activities by using pictures, and (3) to study students' 
satisfaction with vocabulary learning by using pictures. The sample for this research consisted of 120 learners, 
majoring in English for Business Communication, Sripatum University, Third Semester 2016 Academic Year. 
They were obtained by purposive sampling. The instruments used were (1) Multiple Choice Pre-Test / Post-test, 
(2) The test of the retention of vocabulary learning using learning activities by using pictures, and (3) the 
satisfaction questionnaire on learning vocabulary by using pictures. The statistics used to analyze the data were 
(1) percentage (%), (2) means ( x ), (3) standard deviation (S.D.), and (4) t-test (dependent). The research results 
indicated that using of pictures to learn English vocabulary helps students achieve a better vocabulary learning 
achievement. The learning achievement of the learners using the pictures for learning English vocabularies after 
learning was significantly higher than before learning at the .05 level. Average after teaching ended 
immediately and after the teaching ended 1 month is not different. Students are satisfied with vocabulary 
learning by using vocabulary learning activities at the highest level. 
 
KEYWORDS: Using Pictures for Learning English Vocabulary, English Skills, Vocabulary, Retention 
 

1. บทน า 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษในยุคปัจจุบันมีองค์ประกอบหลายประการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจ

ความหมายของค าศพัท์และจ าค าศพัท์ได้ดี (Adams, 1967; Mukoroli, 2011; Fors, 2016) องค์ประกอบเหล่านั้น 
เช่น ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการขียน หากผูเ้รียนสามารถจ า
ค าศพัท์ไดม้ากพอก็จะสามารถบูรณาการต่อในทกัษะอ่ืนๆ ท าให้รู้จกัเลือกสรรถอ้ยค าใช้ไดเ้หมาะสมในทกัษะ
ต่างๆ ค าศัพท์จึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนตอ้งตระหนักว่าเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษาองักฤษในทุกๆ ทกัษะ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เป็นอนัดบัแรก หากผูเ้รียนขาดความรู้
ความสามารถในดา้นค าศพัท์แลว้ ท าให้เป็นเร่ืองยากในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะต่างๆ การไดเ้รียนรู้ค าศพัท์
มากเพียงพอจะสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วเป็นผลดีต่อผูเ้รียนเองในการพฒันาและต่อยอดการ
เรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ อ่างไรก็ตาม จากงานวจิยัพบวา่ อุปสรรคส าคญัประการหน่ึงส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษส่วนใหญ่
คือความรู้ดา้นค าศพัท์ ความเขา้ใจเร่ืองค าศพัท์ ความคงทนในการจ าค าศพัท์ รวมทั้ง การใชค้  าศพัท์ในประโยค 
โดยผูเ้รียนยงัตอ้งพ่ึงพาพจนานุกรมอยูต่ลอดเวลา ผูเ้รียนสามารถจ าค าศพัท์ไดใ้นระยะสั้นๆ จากปัญหาดงักล่าว 
ผูว้จิยัสนใจท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความสามารถในดา้นการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพ  
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
การเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษมีหลกัการท่ีหลากหลาย เช่น การใชห้ลกัการจดัวาง (Collocation) เพื่อ

ช่วยให้เขา้ใจความหมายของค าศพัท์ไดดี้ข้ึน การเรียงล าดบัค า (Sorting) การจบักลุ่ม (Cluster) การเติมค าลงใน
ช่องวา่ง (Cloze Procedure) การใชบ้ริบท (Context) การใชพ้จนานุกรม (Using Dictionary) การใชบ้ตัรค า (Using 
Cards) การให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเดา (Guessing) การใช้ท่าทาง (Mime) การอธิบาย 
(Explanation) การแปล (Translation) การใชภ้าพ (Pictures) ซ่ึงการใชห้ลกัการแต่ละอยา่งตอ้งพิจารณาจากหลายๆ 
ปัจจัยโดยเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวกับตวัผูเ้รียน อาฮิกปา (Ahikpa, 2011) แมนเซอร์ซาร์ดาฮ์ (Mansourzadeh, 2014) 
ทาสโควิซิ และ เปลตนั (Tascovici & Platon, 2017) ช้ีให้เห็นวา่การใชภ้าพและความคิดสร้างสรรค ์(Pictures and 
Creativity) เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนค าศพัท์ ทั้งน้ีเน่ืองจาก เป็นวิธีท่ีเพ่ิมโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้คิด วิเคราะห์ และเกิดการจดจ าอย่างคงทน การใช้ภาพเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษต้อง
พิจารณาความยากง่ายของค า ซ่ึงผูส้อนตอ้งพิจารณาวา่ค าศพัท์เป็นค าท่ียากง่าย หรือเป็นค าศพัท์ท่ีมีปัญหา เพื่อจะ
สามารถแบ่งแยกวิธีในการสอนและฝึกไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัค าศพัท์นั้นๆ ตามหลกัการสอนค าศพัท์ใหม่ ผูส้อน
จะตอ้งออกเสียงค าศพัทใ์หผู้เ้รียนฟังและกล่าวตามก่อน จากนั้นผูส้อนเขียนค าศพัท์ใหม่ลงบนกระดานเป็นผูเ้รียน
เห็นรูปฟอร์มของค านั้นๆ และให้ผูเ้รียนฝึกออกเสียงตามซ ้ าๆ พร้อมทั้งแกไ้ขไปในขณะเดียวกนัหากผูเ้รียนออก
เสียงผิด ส่วนในเร่ืองการสอนความหมาย ให้ผูเ้รียนตีความหมายโดยตรง ควรหลีกเล่ียงการใชภ้าษาแม่ และท่ี
ส าคญั ผูส้อนควรใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น แผนภูมิ ของจริง อาการกิริยาท่าทาง หรือรูปภาพประกอบเพื่อให้
ผู ้เรียนเข้าใจความหมายเด่นชัดและลึกซ้ึงมากข้ึน  (Mazur, Karolczak, Rzepka, & Kenji, 2016) การสอน
ความหมายของค าศพัท์ ยงัสามารถท าได้โดยการใชค้  าศพัท์ท่ีผูเ้รียนรู้จกั หรือจากส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียนมาผูก
ประโยคเช่ือมโยงไปสู่ความหมายของค าใหม่ ผูส้อนอาจใชป้ระโยชน์จากค าศพัท์เก่าท่ีผูเ้รียนเคยเรียนรู้และจดจ า
ไดแ้ลว้ อาจเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนหรือตรงขา้มกบัค าศพัท์ใหม่ การสอนค าศพัท์ใหม่ตอ้งใชค้  าจ ากดัความ
ง่ายๆ ใชภ้าพ หรือของจริงประกอบการอธิบายความหมาย อาจเป็นส่ิงของท่ีอยูร่อบๆ ห้องเรียน ส่ิงต่างๆ ในห้อง
ต่างๆ เคร่ืองแต่งตวั ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาพลายเสน้ การ์ตูน หรือส่ิงท่ีผูส้อนสามารถเขียนบนกระดานไดท้นัที 
เป็นตน้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแปลความ การแสดงท่าทางก็เป็นอีก
แนวทางหน่ึงท่ี ผูส้อนสามารถใช้ในการสอนค าศัพท์ การแสดงท่าทางประกอบแสดงความหมายของค าได ้
นอกจากน้ี การใชบ้ริบทหรือการสอนให้เดาความหมายจากประโยคก็เป็นอีกวิธีหน่ึง การสอนค าศพัท์ตอ้งอาศยั
การสอนท่ีตอ้งเขา้ใจง่าย น าค าศพัท์นั้นมาใชใ้นรูปประโยคต่างๆ บ่อยๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดจ้ดจ าไดง่้าย ท าให้เกิด
ความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียน (Paribakht, & Wesche, 1997) และตอ้งมีการวดัและประเมินผลในแต่ละ
บทเรียนทุกคร้ัง ใช้ค  าศัพท์นั้นๆ ในการสร้างบทสนทนา เพื่อให้ผูเ้รียนส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ฟอร์ส 
(Fors, 2016) กล่าววา่ การเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่ทั้งระดบั
ความจ าและความเขา้ใจเพราะภาพเป็นส่ือท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนสนใจสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบ่ือ และตั้งใจ
เรียนมากกวา่การสอนแบบปกติ และก่อนสอนค าศพัทต์อ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการสอนภาษา 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการ
น าเสนอ (Presentation) ขั้นการปฏิบติั (Practice) และ ขั้นการผลิต (Production) (1) ขั้นการน าเสนอ ผูส้อนเร้าให้
คิด สร้างเง่ือนไขเขา้สู่กรอบการเรียนรู้ (2) ขั้นการปฏิบติัให้ผูเ้รียนฝึกพูดตามซ ้ าๆ ในขั้นน้ีผูส้อนเป็นผูใ้ห้ความรู้
ทางภาษาท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ผูเ้รียนจะไดฝึ้กใชภ้าษาท่ีเรียนมาแลว้จากขั้นการน าเสนอโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูเ้รียน
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ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง แม่นย  า ขณะเดียวกนัก็เนน้เร่ืองการใชภ้าษาให้คล่องแคล่ว การฝึกอาจจะฝึกทั้งชั้น เป็นกลุ่ม 
เป็นคู่ หรือรายบุคคล ขั้นน้ีเป็นโอกาสท่ีผูส้อนจะสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนในการใชภ้าษา (3) ขั้นการ
ผลิตหรือการใชภ้าษา (Production) ผูเ้รียนน าค าหรือประโยคท่ีฝึกมาแลว้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบ
กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่ว (fluency) และเกิดความสนุกสนานซ่ึงก่อให้เกิดความคงทนใน
การจ าดว้ย (Mukoroli, 2011; Fors, 2016)  นักการศึกษาหลายท่าน (Cristina, 2010; Huffman, 2010; Fors, 2016) 
กล่าววา่ ความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทน์บัเป็นเร่ืองส าคญั ความคงทนในการจ าเป็นพฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจเช่นเดียวกับความรู้สึก การรับรู้ ความชอบและจินตนาการของมนุษย ์การท่ีจะจดจ าส่ิงท่ีเรียนมา
ได้มากน้อยเพียงในนั้ น ส่วนหน่ึงนั้ นข้ึนอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ (Adams, 1967) ซ่ึงความคงทนสามารถ
ตรวจสอบโดยการท้ิงช่วงระยะเวลาหน่ึง อาจเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ในการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษให้มี
ผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอนทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้น้นในเร่ืองความคงทนในการจ าค าศพัท์อาจไม่
ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้เท่าท่ีควร จากงานวิจยัหลายเร่ือง (Ahikpa, 2011; Mukoroli, 2011; Fors, 
2016; Tascovici, & Platon, 2017) พบวา่การใชภ้าพช่วยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้มาก ส่งผลต่อ ผลสมัฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ค าศพัทแ์ละความคงทนต่อการเรียนรู้ค าศพัท ์รวมถึงความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพวา่มีผลสมัฤทธ์ิของ
การเรียนรู้ค าศพัทดี์ข้ึนหรือไม่ เพ่ือศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ย
ภาพวา่จะสามารถช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีกบัหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือนแตกต่างกนัหรือไม่ รวมถึง 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งต่อการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชภ้าพ  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร

ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพ 
2. เพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ค าศพัท์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพของนกัศึกษา

สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม หลงัการสอนส้ินสุดทนัทีกบัหลงัการ
สอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ต่อการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพ 

 

3. สมมุติฐานการวจัิย 
1. การใชภ้าพเพ่ือการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ดีข้ึน 
2. มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
3. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพในระดบัมาก

ท่ีสุด 
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4. ค าถามของการวจัิย 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพสามารถช่วยให้นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม มีผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัทดี์ข้ึนหรือไม่ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพจะสามารถช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีกบัหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 
1 เดือน แตกต่างกนัหรือไม่ 

3. นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุมมีความพึงพอต่อ
การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพในระดบัใด 
 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 จ านวนทั้ งส้ิน 120 คน ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา ENG112 ภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในสงัคม ไดม้าแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษแบบปรนยั (Multiple Choice 
Pre-Test/Post-test) จ านวน 100 ขอ้ แบบทดสอบมีความเช่ือมัน่ 0.83 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอยูใ่น
เกณฑสู์ง 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plans) ท่ีมีการแทรกแนวทางการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์
โดยการใชภ้าพ จ านวน 7 แผน 

2.3 แบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยการใชภ้าพจ านวน 100 ขอ้ แบบทดสอบมี
ความเช่ือมัน่ 0.83 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอยูใ่นเกณฑสู์ง เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษแบบปรนยั (Multiple Choice Pre-Test/Post-test)  

2.4 แบบสังเกตุ (Observation Form) พฤติกรรมผูเ้รียนเก่ียวกบัการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพเพื่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษซ่ึงผ่านการพิจารณาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความสอดคล้อง หรือ IOC (Index of 
Congruence) เท่ากบั 0.80 แสดงวา่ความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตุพฤติกรรมอยูใ่นเกณฑสู์ง   

2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยการใช้ภาพ มีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั 0.89 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑสู์ง 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษแบบปรนยั (Pre-Test) 
ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 ตวัอยา่ง ในวนัแรกของการเรียน 
 3.2 ผูว้ิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plans) ท่ีมีการแทรกแนวการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเพ่ือการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ จ านวน 7 คร้ัง 
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 3.3 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 120 ตวัอย่างเม่ือเรียน
ครบ จ านวน 7 คร้ัง  

3.4 ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีไป 
ใช้กับผู ้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ    
  3.5 ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพท่ีระยะ 1  เดือนหลงัการสอน
ไปใช้กับผูเ้รียนในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษและแบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพหลงั
การสอนส้ินสุดทนัที 
 3.6 ผูว้จิยับนัทึกขอ้สงัเกตุจากพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยใชแ้บบสงัเกต ุ(Observation Form) เก่ียวกบั
การเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยการใชภ้าพ ทุกคร้ังระหวา่งการสอน จ านวน 7 คร้ัง  

      3.7 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบความเช่ือมัน่ ไปใหผู้เ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งตอบหลงัจากผา่นการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยการใชภ้าพ 

      3.8 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษแบบ
ปรนยั (Pre-Test) แบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) แบบทดสอบวดัความคงทนใน
การเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพหลงัการสอนส้ินสุดทนัที แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการใชภ้าพเพ่ือการเรียนรู้
ค าศพัท์ภาษาองักฤษ  และแบบทดสอบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพท่ีระยะ 1  เดือนหลงัการสอน 
มาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ 17.0 เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีและหลงัเรียนผ่านไปแลว้ 1 เดือน รวมทั้งน าขอ้มูลจากแบบสังเกตุมาวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และในรูปของการพรรณนา 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  (1) ค่าเฉล่ีย (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( x ) และ (3) การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent)  
 

6. สรุปผลการวจัิย 
1. ผลจากการตอบแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษแบบปรนยั (Pre-Test) 

และแบบทดสอบหลงัการเรียน (Post-test) ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 120 ตวัอยา่ง พบวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยการใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 
57.06 จึงสรุปวา่ กิจกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพสามารถช่วยให้นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุมมีผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัทดี์ข้ึน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ย
ภาพในการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ก่อนการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเท่ากบั 47.53 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) หลงั
การเรียนทกัษะภาษาองักฤษโดยการใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษกลุ่มตวัอยา่งมีผลผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนเท่ากบั 57.06 คะแนน เม่ือความแตกต่างระหวา่งผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติทดสอบท่ีได้
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ค่าคะแนนเท่ากบั -4.672 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .001 จึงสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 1 การเรียนโดยการใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพ 

 N ก่อนเรียน หลงัเรียน สถิตทิดสอบ t df P-value 

x  S.D. x  S.D. 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 120 47.53 0.62 57.06 0.67 -4.672 1 <.001 

 
2. การเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษ พบว่ามีความคงทนในการเรียนรู้

ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยมีค่าเฉล่ียหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีกบัหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือนไม่แตกต่างกนั  
กล่าวคือ ค่าเฉล่ียหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีเท่ากบั 57.06 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) กบัหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 
1 เดือนค่าเฉล่ียเท่ากบั 57.07 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) เม่ือความแตกต่างระหวา่งผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงั
เรียนโดยใชส้ถิติทดสอบท่ีไดค้่าคะแนนเท่ากบั -5.072 ซ่ึงน้อยกวา่ .001 จึงสรุปไดว้า่ ความคงทนในการเรียนรู้
ค าศพัทภ์าษาองักฤษหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีและหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือนไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงใน
ตาราง 2  

 
ตาราง 2  การเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีและหลงัการ

สอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือนโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพ 

 N หลงัการสอน
ส้ินสุดทนัที 

หลงัการสอนส้ินสุดไป
แลว้ 1 เดือน 

สถิติ
ทดสอบ t 

df P-
value 

x  S.D. x  S.D. 
ความคงทนในการเรียนรู้
ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 

120 57.06 0.71 57.07 0.62 -5.072 1 <.001 

 
3. ผลการสังเกตุจากพฤติกรรมของผูเ้รียนเก่ียวกับการเรียนรู้ค าศัพท์โดยการใช้ภาพเพ่ือการเรียนรู้

ค าศพัทภ์าษาองักฤษพบวา่ ผูเ้รียนมีความสนุกสนาน ยิม้แยม้แจ่มใสดี และตั้งใจท ากิจกรรมท่ีมอบหมายใหอ้ยา่งดี 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ( x =4.66, SD=0.63) ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพ 
ที่ รายละเอียด ระดับความพงึพอใจ 

(N=120) ( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพงึพอใจ 

1 พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพส าหรับการเรียนรู้ค าศพัท ์ 4.83 0.62 มากที่สุด 
2 ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเพราะท าให้ความเขา้ใจและจดจ าค าศพัทไ์ดดี้ 4.72 0.61 มากที่สุด 
3 กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพท าให้การเรียนภาษาองักฤษสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่า

เบ่ือ และอยากเรียนภาษาองักฤษ 
4.65 0.64 มากที่สุด 

4 ชอบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเพราะท าให้ไดคิ้ด วิเคราะห์ และเกิดการจดจ า
อยา่งคงทน 

4.51 0.66 มากที่สุด 

5 ชอบการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเพราะท าให้ท าคะแนนในการสอบดีข้ึน 4.59 0.63 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.66 0.63 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพในการ

เรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.66, SD=0.63) กล่าวคือ ผูเ้รียนระบุวา่ พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยภาพเหมาะส าหรับการเรียนรู้ค าศัพท์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.83, SD=0.62) ชอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยภาพเพราะท าให้ความเขา้ใจและจดจ าค าศพัทไ์ดดี้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.72, SD=0.61) ท าใหก้าร
เรียนภาษาองักฤษสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบ่ือ และอยากเรียนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.65, 
SD=0.64) ชอบการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเพราะท าใหค้ะแนนในการสอบดีข้ึน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =
4.59, SD=0.63) และชอบการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพราะท าให้ไดคิ้ด วิเคราะห์ 
และเกิดการจดจ าอยา่งคงทน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.51, SD=0.66) ตามล าดบั 

กล่าวโดยสรุป จากการวิจยัพบว่า การเรียนโดยการใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษสามารถ
ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน ความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษหลงัการ
สอนส้ินสุดทันทีและหลงัการสอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผูเ้รียนมีความสนุกสนาน ยิม้แยม้แจ่มใสดี และตั้งใจท ากิจกรรมท่ีมอบหมายใหอ้ยา่งดี และผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.66, SD=0.63) 

 
7. อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การใชภ้าพเพื่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 ผลการศึกษา พบวา่ การเรียนโดยการใชภ้าพเพ่ือการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมากกวา่ก่อนการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการเรียนโดยการใชช่้วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ผูเ้รียนได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิดโดยการวาดภาพประกอบ
ค าศพัท์  การเล่าเร่ืองราวค าศพัท์ การท าสไลด์ในการน าเสนอ อีกทั้ง การท างานของผูเ้รียนเก่ียวการเรียนรู้ค าศพัท์
โดยการใชภ้าพเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดกนัระหวา่งท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจดจ า
ไดง่้าย การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์ดว้ยภาพน้ีเป็นส่ิงเร้าความสนใจต่อการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ผูเ้รียนมีจูง
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ใจในการเรียนอยูต่ลอดเวลา มีเรียนมีก าลงัใจ เม่ือท างานไดผ้ลส าเร็จผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความสนใจ
ท่ีจะท างานนั้นไดดี้ยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แพริบาร์คท และ แวสช ์(Paribakht, & Wesche, 1997) 

จากการวจิยัท่ีพบวา่ ความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษหลงัการสอนส้ินสุดทนัทีและหลงัการ
สอนส้ินสุดไปแลว้ 1 เดือนไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เน่ืองจากการท ากิจกรรมดว้ยภาพ
ซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีส าคัญในกระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย จดจ าได้ง่าย การคงทนไวซ่ึ้งผลการเรียนหรือ
ความสามารถท่ีจะระลึกได้ต่อส่ิงเร้าท่ีเคยเรียน หรือมีประสบการณ์รับรู้มาแล้ว หลังจากท่ีได้ทอดท้ิงไวช้ั่ว
ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดมัส์ (Adams, 1967) และงานวจิยัของ มกัโคโรลิ (Mukoroli, 2011) 
และ ฟอร์ (Fors, 2016) 
 ส าหรับผลจากการสังเกตุท่ีพบว่า ผูเ้รียนมีความสนุกสนาน ยิ้มแยม้แจ่มใสดี และตั้งใจท ากิจกรรมท่ี
มอบหมายให้อย่างดี เป็นเพราะผูเ้รียนวยัน้ีรักสนุก ชอบท ากิจกรรมแบบสบายๆ และการท่ีผูส้อนสอนโดยใช้
กิจกรรมภาพในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษมีส่วนช่วยในการเปิดใจผูเ้รียนให้เปิดรับการเรียนรู้ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ รวมถึง ผูส้อนมีการเตรียมการสอนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความสนใจ
ของผูเ้รียนนัน่เอง 
 ในส่วนของ การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้ค าศพัท์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัท์
ดว้ยภาพท่ีพบวา่ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( =4.66, SD=0.63) ทั้งน้ี เป็นเพราะการ
ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเหมาะส าหรับการเรียนรู้ค าศพัท ์ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและจดจ าค าศพัทไ์ดดี้ ท า
ใหก้ารเรียนภาษาองักฤษสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบ่ือ และอยากเรียนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนคะแนนในการสอบ
ดีข้ึน รวมถึง การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วเิคราะห์ และเกิดการ
จดจ าอยา่งคงทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของแมนเซอร์ซาร์ดาฮ ์(Mansourzadeh, 2014) ทาสโควซิิ และ เปล
ตนั (Tascovici & Platon, 2017) 

นอกจากน้ี การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพ ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้ ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ทดแทน
การสอนแบบเดิม การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยภาพช่วยลดความเครียด ช่วยเพ่ิมบรรยากาศให้น่าเรียน ท าให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สอดคลอ้งกบัทรรศนะของแพริบาร์คท และ แวสช ์(Paribakht & Wesche, 
1997) ท่ีใชก้ระบวนการเหล่าน้ีเพื่อกระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ หากผูเ้รียนมีความ
คิดเห็นไปในทางบวก การเรียนรู้ค าศพัทจ์ะมีผลในเชิงบวกเช่นกนั 

 

8. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

7.1.1 ควรใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพในทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้
ผูเ้รียนเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน 

7.1.2 ผูส้อนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยภาพแบบท่ีไม่ยากเกินไปส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ระดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษต ่า 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
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 7.2.1 ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย ควรเพ่ิมกลุ่มควบคุมเพ่ือใหเ้ห็นผล
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 7.2.2 ควรมีการศึกษาใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ค าศพัทด์ว้ยภาพกบัรายวชิาอ่ืนๆ เช่น วชิาภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                      
(4) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ กบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 364คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า ( Rating Scale)  ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ทั้ งฉบับเท่ากับ 0.936 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวม 
และรายดา้น 2) การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี 
เขต 1 อยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวม และรายดา้น 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วน
ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  4) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล พบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีค่าพยากรณ์ตัวแปรได้ (R=0.555) หรือร้อยละ 30.90  (R2 = 0.309)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
                        

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์,   การมีส่วนร่วม, ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study ( 1 )  Strategic leadership of school administrator’s under Phetchaburi 
primary educational service area office 1 (2) participative of school administrator’s under Phetchaburi primary 
educational service area office 1 ( 3)  Compare opinions on the participative of school administrator’s under 
Phetchaburi primary educational service area office 1,  by personal factors.  ( 4)  Causal relationship between 
Strategic leadership and participative of school administrator’s under Phetchaburi primary educational service 
area office 1. The samples were administrator’s used to study in this research is 364. Tools used in the study 
were query as Rating Scale with  0.936 reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, 
standard deviation and the hypothesis was tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA), and 
Multiple Regression Analysis.The results showed that:  The overall and each aspect of Strategic leadership of school 
administrator’s under Phetchaburi primary educational service area office 1 were at high level. The overall and each 
aspect of participative of school administrator’s under Phetchaburi primary educational service area office 1 were at 
high level. The comparison by personal factors: Sex, Age, Marital, Education and Time of performance were 
difference with statistically significant at 0.05 Causal relationship between Strategic leadership and participative of 
school administrator’s under Phetchaburi primary educational service area office 1 were moderate level (R=0.555)  or 
30.90 percentage (R2 = 0.309) with 0.05 statistical significance. 
             
KEY WORDS : Strategic leadership, Participative, Phetchaburi primary educational service area office 1  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                 ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ (Globalization) การเกิดสังคมความรู้ยุคข่าวสารขอ้มูล การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ขอ้มูล ผ่านอินเตอร์เน็ต ข่าวสารความรู้ ขอ้มูลต่าง ๆ จึง
เขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งง่ายดาย และหลากหลาย เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการพฒันาภูมิปัญญาการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การกระจายความรู้ ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ และเรียนรู้มากข้ึน สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ 
(Knowledge based society) ซ่ึงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการปรับเปล่ียนการแข่งขนั เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ และความ
มุ่งมัน่ของสังคม ท่ีด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อสงัคมในดา้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนบริบท และโครงสร้างการบริหารจดัการ
การศึกษา ภายใตส้าระแห่งบทบญัญติัของกฎหมายการศึกษา ท่ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542” ซ่ึงเป็นการจดัโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยยดึหลกัของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลาย ในการ
ปฏิบติั โดยเนน้ระบบการกระจายอ านาจ และการยดึหลกัการมีส่วนร่วม ของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั สาระส าคญัของ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 นั้นไดเ้สนอแนวคิดและวธีิการจดัการศึกษาท่ีทา้ทายหลายดา้น ซ่ึง
เป็นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดงัจะเห็นไดว้า่ใน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติน้ี ไดใ้ห้ความส าคญักบั
การปฏิรูปในดา้นต่าง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาใหส้อดรับซ่ึงกนัและกนัทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจดัการศึกษา
โดยให้ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ปฏิรูปหลกัสูตรและเน้ือหาสาระ วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอก
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ระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และ
เอกชนโดยเนน้เร่ือง การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ปฏิรูประบบครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
มุ่งเนน้ใหมี้การยกระดบัสถานภาพของวิชาชีพครู การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใชเ้พื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกนัคุณภาพการศึกษา เนน้เร่ือง
ของการประกนัคุณภาพภายในและให้มีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองคก์รภายนอก และปฏิรูปส่ือ
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา มุ่งให้มีการคิดคน้ ผลิต และการใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
และมีคุณภาพ ( ท่ีมา: ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. สืบค้นจาก www. wiratyasorn.wordpress. com เม่ือวนัท่ี 23
กมุภาพนัธ์ 2560)  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการบริหารจดัการ
องคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จไดก็้คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองคก์ร ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะจะช่วยใหผู้มี้ส่วนร่วม เกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (Ownership) 
ยนิยอมปฏิบติัตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอ้ยา่งสมคัรใจ เตม็ใจ โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบัน  ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ 
(Globalization) ซ่ึงอยูภ่ายใต ้เง่ือนไขการปรับเปล่ียน เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และความมุ่งมัน่ของ
สังคม ท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ (Globalization) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ยงัไม่มีการศึกษาถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ว่ามีความสัมพนัธ์ และมี
อิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ไวอ้ยา่งเป็นระบบ และชดัเจนเท่าท่ีควร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา วิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ผลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบระดับความสัมพนัธ์ และอิทธิพลของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ท่ีมีต่อ
ระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถน าผลและน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีไปใช้ในการพฒันา
ปรับปรุง เป็นแนวทางในการบริหารการจดัการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
                 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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 4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ กับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
              การศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาจาก เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง โดยผู ้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีของ  Nahavandi  (2000) เพื่อศึกษา ภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ ใน 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรคท่ี์ควบคุม (2) ภาวะผูน้ า แบบรักษาสถานภาพเดิม (3) ภาวะผูน้ าแบบ
ผูส้ร้างสรรคใ์ห้มีส่วนร่วม และ (4) ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ริหาร กระบวนการ และประยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎีของ Cohen & 
Uphoff (1977) เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ (2) การมีส่วนร่วม ในขั้นปฏิบติัการ (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ผูว้จิยัสามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
1. ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรคท่ี์ควบคุม 
2. ภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม   
3. ภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วม 
4. ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ริหารกระบวนการ 

การมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   
2. การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบติัการ   
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรตาม/ตัวแปรเกณฑ์ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในคร้ังน้ี ใชว้ทิยาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  
โดยน าขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึนจาก
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 816 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 105 
คน และเป็นผูบ้ริหารระดับหัวหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ จ านวน  711 คน ทั้ งน้ีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษา
เฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัหัวหนา้หมวดข้ึนไป สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 เท่านั้น 

กลุ่มตวัอย่าง 
ผู ้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  โดยก าหนดให้ค่าความ

คลาดเคล่ือน = 0.05 หรือมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชต้ารางการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ Krejcie & 
Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จ านวน 260 คน นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
การแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีผูต้อบมกัไม่ให้รับความร่วมมือมากนัก หรือ
หมายถึงสดัส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้จิยัจึงไดท้ าการประมาณอตัราการ
ตอบกลบัเป็น 260 + (260 x 0.4) = 364 คน (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2549) เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บ
ขอ้มูล เพื่อเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง กรณีท่ีมีการส่ง
แบบสอบถามคืน ค่อนข้างต ่า และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความ
ผิดพลาด การตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวจิยัคร้ังน้ี คือ 364 คน  

4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 3  ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรดา้นภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ และตวัแปร
ดา้นการมีส่วนร่วม  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  คร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.936 โดย
การแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 364  คน     
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก บัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ผูว้จิยัด าเนินการติดต่อสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 
1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยส่งหนงัสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ และช้ีแจงเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม 

 3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองบางส่วน และบางส่วนจดัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึงปฏิบติังานอยูภ่ายใน
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พร้อมซองติด
แสตมป์เพ่ือให้ส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้ิจยั ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการติดตาม
คร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถาม ไปให้ใหม่ โทรศพัท์เพ่ือสอบถาม และติดตามดว้ยตนเอง 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

 4. ผูว้จิยัตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
 5. ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด ไปวเิคราะห์ขอ้มูล ต่อไป 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับทั้ งหมด มา

วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวจิยั โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั 
0.05 และมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใช้ส าหรับ วิเคราะห์
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหวา่งเพศ หรือตวัแปรท่ีแยกเป็น 2 ระดบัทดสอบโดย
ใชส้ถิติที t-test (Independent)  

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน หรือตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 ระดบัข้ึนไป โดยใชส้ถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณีท่ีผลการทดสอบ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' 
method) 

 5. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ กบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชส้ถิติ Multiple Regression 
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ตารางที ่1  ผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 4 ดา้นท่ีมีต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 4 ดา้น (ENTER) (n=364)  

ตวัแปรเกณฑ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest
 

การมส่ีวนร่วมใน
การตดัสินใจ 

(PA1) 

a = 2.376   7.928 * 

0.529 0.279 34.800 ±0.40111 
LE1 0.204 0.207 3.540 * 
LE2 0.157 0.127 2.483 * 
LE3 0.389 0.355 6.739 * 
LE4 -0.294 -0.289 -5.850 * 

การมส่ีวนร่วมใน
ขั้นปฏิบัตกิาร 

(PA2) 

a = 3.293   9.757 * 

0.339 0.115 11.624 ±0.45161 
LE1 -0.059 -0.059 -0.906  
LE2 0.417 0.331 5.855 * 
LE3 0.024 0.022 0.371  
LE4 -0.205 -0.199 -3.625 * 

การมส่ีวนร่วมใน
การรับ

ผลประโยชน์ 
(PA3) 

a = 1.280   3.429 * 

0.501 0.251 30.059 ±0.49929 
LE1 0.082 0.068 1.140  
LE2 0.414 0.273 5.255 * 
LE3 0.414 0.309 5.759 * 
LE4 -0.324 -0.262 -5.189 * 

การมส่ีวนร่วมใน
การประเมนิผล 

(PA4) 

a = 1.595   5.374 * 

0.555 0.308 39.993 ±0.39721 
LE1 0.037 0.037 0.642  
LE2 0.459 0.366 7.320 * 
LE3 0.349 0.315 6.108 * 
LE4 -0.238 -0.232 -4.781 * 

ในภาพรวม(TPA) 

a = 2.136   8.356  

0.555 0.309 40.051 ±0.34206 
LE1 0.066 0.077 1.341  
LE2 0.362 0.335 6.703 * 
LE3 0.294 0.308 5.973 * 
LE4 -0.265 -0.300 -6.193 * 

 *  มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 สรุปไดด้งัน้ี ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรคท่ี์ควบคุม (LE1) ภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม 
(LE2) ภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วม (LE3) ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ริหารกระบวนการ (LE4) มีความสมัพนัธ์
เชิงเหตุผลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ในภาพรวม (TPA) อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.555 หรือร้อยละ 30.90 (R2 = 0.309) 
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มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.34206 เม่ือทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ พบว่า มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 ค่า โดยภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม (LE2) มีอิทธิพลต่อสูงสุด ( = 
0.335) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม (LE3) ( = 0.308) และภาวะผูน้ าแบบผูบ้ริหาร
กระบวนการ (LE4) ( = -0.300) ตามล าดบั และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลในรูป
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

 Ŷ  = 2.136 + 0.066XLE1 + 0.362XLE2 + 0.294XLE3 - 0.265XLE4 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

 Ẑ  = 0.077ZLE1 + 0.335ZLE2 + 0.308ZLE3 - 0.300ZLE4 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ได้ดงันี ้
1. ผลการศึกษาภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยู่ในระดบัมาก โดยด้านภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม ดา้นภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรคท่ี์ควบคุม และดา้น
ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ริหารกระบวนการ ตามล าดับ สามารถอธิบายได้ว่า หากผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปรับปรุง
กฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบติังานกฎเกณฑต์่างๆ ใหมี้ความยดืหยุน่ รวมทั้งการน าผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ไป
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลส าเร็จของงานได้อย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติการ และด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ตามล าดบั 
         3.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศอาย ุสถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05      
         4. ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค์ท่ีควบคุม (LE1) ภาวะผูน้ าแบบรักษา
สถานภาพเดิม (LE2) ภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรคใ์ห้มีส่วนร่วม (LE3) ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ริหารกระบวนการ (LE4) 
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวม (TPA) อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 0.555 (R = 0.555) หรือร้อยละ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1587 

30.90 (R2 = 0.309) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.34206 เม่ือทดสอบความมีนัยส าคญั
ทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 ค่า โดยภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม (LE2) มีอิทธิพล
ต่อสูงสุด ( = 0.335) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วม (LE3) ( = 0.308) และภาวะผูน้ าแบบ
ผูบ้ริหารกระบวนการ (LE4) ( = -0.300) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

6. อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คร้ังน้ี มีขอ้คน้พบท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี  ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารถือวา่เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จ การพฒันาองคก์ารใหก้า้วหนา้ควร
เร่ิมตน้ท่ีการสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดกบัผูน้ าผูบ้ริหาร ในฐานะเป็นผูน้ าองคก์ารจะตอ้งสร้างความร่วมมือร่วมใจกนัใน
การปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนันัน่คือผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ า (Klodian Lanaj, 2015) ภาวะผูน้ า 
(Leadership) เป็นค าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเม่ือมีผูน้ า (Leader) ก็ตอ้งมีภาวะผูน้ าของคนนั้น ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของความ
เป็นผูน้ าท่ีอยูใ่นตนเองท่ีท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกสัมผสั การน าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผูน้ าจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีทั้ งศาสตร์และ
ศิลป์อยู่ในตนเอง ท่ีสร้างความโดดเด่นในกลุ่มท าให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ท่ีจะให้ความไวว้างใจและเช่ือใจว่า
สามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จ ท าให้ได้รับความร่วมมือ และท่ีนอกเหนือไปจากนั้ นคือการได้รับความเคารพนับ
ถือ ผูน้ าจึงหมายถึงบุคคลในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้ก ากบัและประสานงานใหกิ้จกรรมของกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนั 
ซ่ึงผูน้ าอาจเป็นผูท่ี้อาจไดรั้บการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือเป็นผูท่ี้แสดงตวัเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในกลุ่มเพ่ือท่ีจะก ากบั
และประสานงานท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายดว้ยพลงัของกลุ่ม เป็นผูต้ดัสินใจ เป็นผูอ้อกค าสั่ง เป็นผูข้จดัปัญหาการ
โต้แยง้ภายในกลุ่ม ส่วนภาวะผู ้น า (Leadership) เป็นการน าองค์การสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายนั้ น กล่าวคือ 
ความสามารถของผูน้ าท่ีจะใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมในการสร้างพนัธกิจ แรงจูงใจ วสิยัทศัน์ การสร้างระบบการท างานท่ี
มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนันั่นเอง ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้ภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลกบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายๆท่าน เช่น งานวิจยัของ Johnson & Scholes 
(2003) ไดศึ้กษากลยทุธ์การพฒันา พบวา่ ผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นผูท่ี้มีเอกลกัษณ์ เฉพาะตวั และพบว่ารูปแบบของภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีชดัเจน อนัน าไปสู่ การก าหนดส่วนอ่ืน ๆ ในองค์กรท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เพราะ
ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน้ีน าไปสู่ความส าเร็จของกลยทุธ์องคก์ร งานวิจยัของ โศภิดา คลา้ยหนองสรวง (2558) 
ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต3 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ไดแ้ละงานวิจยัของ ทวีศกัด์ิ อินต๊ะรัตน์  (2559) ได้
ท าการศึกษาวจิยัเร่ืองการรับรู้ภาวะผูน้ าและการบริหารเชิงกลยทุธ์ ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ภาวะผูน้ ามีผลต่อการด าเนินงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์มีผล
ต่อการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
     7.1 ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
             ควรด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงในเร่ืองของการน าแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ทางการบริหารมา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ มีความเช่ือมัน่ มีความกลา้เส่ียงในความคิดนอกกรอบท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน และ
ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ ความสามารถธ ารงรักษาวฒันธรรม และการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การท างานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
       7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
    1. ควรศึกษา ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เช่น สภาพแวดลอ้มขององค์กร วฒันธรรมของ
องคก์ร หรือการสนบัสนุนจากหน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
  2.  ควรศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภูมิภาค หรือระดบัประเทศไทย 
  3.  ควรศึกษา ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยน้ี และติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ
ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยจนได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ                                        
ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อย่างสูงท่ีเป็น
ก าลงัใจและให้การสนับสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้
งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็น
เคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐาน

ปัญญากรุ๊ป2) เพื่อศึกษาความตอ้งการการพฒันาด้านการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 3) เพื่อ
น าเสนอกลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ปกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ บุคลากรครูหรืออาจารยโ์รงเรียนฐานปัญญาโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย วิทยาลยัเทคโนโลยี
ฐานเทคโนโลย ีและสถาบนัเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั ซ่ึงประชากรท่ีใชมี้จ านวนหลกัร้อยจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งร้อย
ละ 15 ถึงร้อยละ 30 โดยเพ่ือความน่าเช่ือถือการศึกษาคร้ังน้ีจะใชร้้อยละ 30 ของประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
51 คน จากนั้นใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัสลากเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด เคร่ืองมือท่ีใชแ้บบสอบถาม 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ผลวิจยัพบว่า พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.10 มีอายอุาย ุ30 - 39 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.80  ต าแหน่งการปฏิบัติงาน คือ ครูผูส้อน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 78.40 และมี
ประสบการณ์การท างาน/การสอน ต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10  ความตอ้งการพฒันาดา้นการ
เรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ปภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.59 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการอบรมสัมมนา อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63  ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นการศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 และล าดบัท่ี 6 นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการศึกษาต่อ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.76 กลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 
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คือ ด้านการวดัและการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  
ล าดบัท่ี 2 คือ สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 และล าดบัท่ี
นอ้ยท่ีสุด คือ ล าดบัท่ี 4 สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70    
 
ค าส าคญั: กลยทุธ์   การเรียนการสอน   ความเป็นเลิศ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was 1) to study the teaching and learning management of the teachers at 

the Tharnpanya Education Group 2) to study the needs of teaching development of the teachers at Tharnpanya 
Education Group 3) to demonstrate the strategy for developing teachers in teaching and learning to excellence 
at Tharnpanya Education Group. The samples of the research are the teachers from Tharnpanya School, British 
Columbia International School, Tharn Technological College and Mahachai Institute of Automotive 
Technology. The number of population sample using out of the hundred by 15 to 30 percent. For reliability, this 
study will use 30  percent of the population. The study collects the sample of 51  people and a simple random 
sampling method is used to draw the sample. A questionnaire was used to collect the data, data analyzed were 
using by frequency percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient.  

The research found that the majority of respondent were 24  females, 47.10%  age from 30 -39 ,  26 
respondents are 51.00%  undergraduate degree, 30 respondents are 58.80%  teachers, 40 respondents 78.40% 
working experience over less than 1 0  years.  2 4  respondents, 4 7 .1 0 % .   Overall, the needs of teaching 
development in Tharnpanya Education Group are high. The mean of 4.047, the standard deviation is 0.59 when 
considering each side, the area of training is high, the mean is 4.30 , the standard deviation is 0.63.  For study 
visit, the mean is 4.37, the standard deviation is 0.64 and the least is the continuation of study in higher degree 
with the mean of 3.80 and the standard deviation of 0.76.  The strategy for developing teachers in Tharnpanya 
Educaton group are high with the mean of 3.79  and standard deviation of 0.72.  First, in consideration to the 
mean of the measurement and assessment are high with the mean of 3 .8 6  and standard deviation of 0 .7 5 .  
Second, the competency in communication with the mean of 3.86  and the standard deviation of 0.75.  Lastly, 
the least are the competency in communication with the mean of 3.74 and standard deviation of 0.70 
 
KEY WORDS: Strategies Teacher(s) Excellence 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวนิยั 

เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของ สงัคม ประเทศ และของโลก) มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะใน
การปฏิบติังานท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศ (สามารถเรียนรู้ไดต้ามความ
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ถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได ้รวมทั้ง สามารถปรับตวัและ
ด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวฒันธรรมท่ีเป็นพลวตัในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยท่ีสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษา 
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อให้บริการการศึกษาและการ
เรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียนและ ผูท่ี้อยูใ่นก าลงัแรงงาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) 

เครือฐานปัญญากรุ๊ปไดด้ าเนินกิจการดา้นการศึกษาตั้งแต่ปีพทุธศกัราช 2536 ปัจจุบนัไดเ้ปิดท าการสอน
ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และในระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด และให้ความส าคญักบับุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพ
ครูผูส้อน เพราะเช่ือวา่ครูจดัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารงานดา้นการศึกษา สถานศึกษาใด ๆ ก็ตาม 
จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ย่อมข้ึนอยู่กับคุณภาพ และ
ศกัยภาพของครู ซ่ึงหมายถึง ครูตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และทศันคติท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ี การคดัเลือกครูเขา้ท างานสถานศึกษาในเครือฐานปัญญากรุ๊ปนั้น      มีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหไ้ดค้รูท่ีดี มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกบัเน้ือหารายวิชาและสาขาวิชาท่ีท าการเปิดสอน แต่เน่ืองจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอมีการคน้พบวิทยาการ เทคโนโลยี และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ท าให้ครูท่ีเลือกสรรเขา้มาใน ณ ขณะนั้น 
อาจจะกลบักลายเป็นผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในเครือฐานปัญญากรุ๊ปท่ีจะตอ้งพฒันาครูเหล่านั้น ให้มีคุณภาพและศกัยภาพในดา้นการสอนมาก
ยิ่งข้ึน ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและเพ่ือให้สถานศึกษาในเครือฐานปัญญากรุ๊ป สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ 

จากการตรวจสอบคุณภาพในเครือนั้นพบวา่ ในปี 2557 – 2559 ท่ีผ่านมาพบว่าจ านวนนักเรียนท่ีขาด
เรียนและลาออกเพ่ิมมากข้ึนเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการขาดเรียนและออกไประหวา่งภาคการศึกษา  ในการจดั
หลกัสูตรและวิธีการสอน หน่วยงานหรือสถานศึกษาจดัข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการของอาจารยใ์ห้บรรลุตามท่ี
ตอ้งการ จึงเป็นการจดัแบบคาดการณ์หรือตามท่ีสังเกตหรือคิดวา่เป็น ซ่ึงหากไดมี้การสอบถามปัญหาการเรียน
ของนกัเรียน เช่น ผูเ้รียนไม่มีความพร้อมในการเรียน การจดัเน้ือหาไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ขาดการท า
วิจยัในชั้นเรียนท่ีท าให้ไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูส้อนไม่ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความ
เขา้ใจมากยิ่งข้ึน (รัตนา  ประเสริฐศรี, 2555)  และปัญหาการเรียนการสอนมกัเกิดไดเ้สมอในทุกระดบัการศึกษา 
จะแตกต่างกนับา้งก็เพียงปัญหาเหล่านั้นมีมากหรือนอ้ย ทั้งน้ีอาจท าให้ผูเ้รียนขาดความสนใจในรายวิชาท่ีเรียน 
ท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย และขาดความกระตือรือร้น จ าเป็นตอ้งรู้ถึงปัญหาในการเรียนการสอนเพื่อน าปัญหาท่ี
พบมาด าเนินการแกไ้ข และพฒันาหรือปรับปรุงพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณภาพการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในเครือ 

จากความส าคญัในเร่ืองการพฒันาคุณภาพครูในดา้นการเรียนการสอนท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจ
ท่ีศึกษางานวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ซ่ึงผลจาก
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การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ในการใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
กลยทุธ์เพ่ือพฒันาครูในดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศไดต้่อไป 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
2. เพื่อศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
3. เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

 

3. กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ครูในการจัดการด้านการเรียนการสอน มาใชใ้นการวิจยั ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การสอนแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
พฒันาครู แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร และสมรรถนะของผูเ้รียนและครูในทศวรรษท่ี 21 
เพื่อน ามาท ากรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพประกอบท่ี 1.1 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่1.1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย  
 4.1 รูปแบบการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบผสมระหวา่งการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดัการดา้นการเรียนการสอนของครูใน

รูปแบบสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับครูใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร 
2. สมรรถนะในดา้นความรู้และความคิด 
3. สมรรถนะในการแกปั้ญหา  
4. สมรรถนะและความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวติ  
5. สมรรถนะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

ความต้องการพฒันาด้านการเรียนการสอนของ
ครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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เครือฐานปัญญากรุ๊ป เพื่อศึกษาความตอ้งการการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป และ
เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรครูหรืออาจารยโ์รงเรียนฐานปัญญา จ านวน  90 คน โรงเรียน
นานาชาติบริติชโคลัมเบีย จ านวน 20 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จ านวน 46 คน และสถาบัน
เทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั จ านวน 14 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 170 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรครูหรืออาจารยโ์รงเรียนฐานปัญญาโรงเรียนนานาชาติบริติช
โคลมัเบีย วทิยาลยัเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบนัเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั ซ่ึงประชากรท่ีใชมี้จ านวน
หลกัร้อยจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2551) โดยเพ่ือความน่าเช่ือถือการศึกษาคร้ัง
น้ีจะใชร้้อยละ 30 ของประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 51 คน จากนั้นใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัสลากเพ่ือให้
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่3.1 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

สถานศึกษาเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

คน คน 
โรงเรียนฐานปัญญา 90 27 
โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลมัเบีย 20 6 
วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยี 46 14 
สถาบนัเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั 14 4 

รวม 170 51 

 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีศึกษา คือ สภาพการจดัการดา้นการเรียนการสอน และความตอ้งการการพฒันาดา้นการเรียนการสอน
ของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check – List)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดัการดา้นการเรียนการสอน และความตอ้งการการ
พฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ของ Likert   
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ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐาน
ปัญญากรุ๊ป ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ของ Likert   

ตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผูต้อบแบบ สอบถามไดเ้สนอ
ความคิดเห็นประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ค าถามท่ีไดก้ าหนด 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการ เก็บแบบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 51 คน 
 4.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชข้ั้นตอนต่อไปน้ี 

1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
2. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามน ามาหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการดา้นการเรียนการสอน และความตอ้งการการพฒันาดา้นการเรียน

การสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ปน ามาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑด์งัน้ี  

        ค่าเฉลีย่   แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัมาก 
2.50 – 3.49  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 4. ขอ้มูลจากค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) ท่ีผูต้อบ แบบสอบถามไดเ้สนอความ
คิดเห็นประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อค าถามท่ีได้ก าหนด ใช้การ วิเคราะห์เน้ือหา แจกแจงความถ่ี จัด
เรียงล าดบัรายการท่ีมีความถ่ีสูงสุด และเสนอเป็นความเรียง 

ขั้นตอนที ่3 ร่างกลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
ผูศึ้กษาด าเนินการสังเคราะห์ขอ้มูล โดยการสังเคราะห์ผลการศึกษาซ่ึงเป็นการน าขอ้ คน้พบจากการศึกษาใน
ขั้นตอนท่ี 1-2 มาสงัเคราะห์เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปท่ีเป็นขอ้ความรู้ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยน าขอ้สรุปต่าง 
ๆ มาเช่ือมโยงเป็นโครงสร้างขอ้สรุปท่ีสามารถตอบค าถามการศึกษาได ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณายอมรับขอ้
คน้พบทั้ง 2 ส่วนใหเ้ป็นผลการสงัเคราะห์ ดงัน้ี           

1. ขอ้คน้พบจากการศึกษาทั้ง 2 ส่วน ท่ีตรงกนัหรือมีความเช่ือมโยงจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ และขอ้มูลจากแบบสอบถาม แลว้น ามาอธิบายในเชิงสาเหตุต่อกนัได ้          

2. น าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ทั้ง 2 ส่วนเพ่ือน ามาก าหนดเป็นร่างกลยทุธ์การพฒันาครูดา้น
การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1596 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างกลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียน
การสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ปโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมีต่อร่างกลยทุธ์
การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในเครือฐานปัญญากรุ๊ปและมีการปรับปรุง และพฒันา ต่อไป 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งการเสนอผลออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
   ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10 มีอายุ
อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.80  ต าแหน่งการปฏิบติังาน คือ ครูผูส้อน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 78.40 และมีประสบการณ์การท างาน/
การสอน ต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10              
 ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย  ( x̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความตอ้งการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูใน               
 เครือฐานปัญญากรุ๊ปภาพรวม 
ความต้องการพฒันาด้านการเรียนการ
สอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 

�̅� S.D. แปลผล ล าดบัที ่

      1. ดา้นการอบรมสมัมนา 4.30 0.63 มาก 1 

      2. ดา้นการศึกษาดูงาน   4.37 0.64 มาก 2 

      3. ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ 4.19 0.74 มาก 3 
      4. ดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน 3.93 0.77 มาก 4 
      5. ดา้นนิเทศการสอน 3.86 0.70 มาก 5 
      5. ดา้นการศึกษาต่อ 3.80 0.76 มาก 6 

รวม 4.07 0.59 มาก  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความตอ้งการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ปภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ล าดบัท่ี 
1 คือ ดา้นการอบรมสัมมนา อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63  ล าดบัท่ี 2 
คือ ด้านการศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  ล าดับท่ี 3 คือ ด้านการ
แลกเปล่ียนความรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74  ล าดบัท่ี 4 คือ ดา้นการท าวิจยัในชั้น
เรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 ล าดบัท่ี 5 คือ ดา้นนิเทศการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 และล าดบัท่ี 6 นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการศึกษาต่อ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 
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 ตอนที ่3 กลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป  
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย  ( x̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของครูใน
เครือฐานปัญญากรุ๊ปภาพรวม 
การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. แปลผล ล าดบัที ่

      1. ดา้นเทคนิคการสอน 3.77 0.70 มาก 3 

      2. ดา้นส่ือการสอน 3.74 0.70 มาก 4 

      3. ดา้นการวดัและการประเมินผล 3.86 0.75 มาก 1 
      4. สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร 3.82 0.75 มาก 2 

รวม 3.79 0.72 มาก  

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการวดัและการประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.75  ล าดบัท่ี 2 คือ สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 
ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นเทคนิคการสอน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 และล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 
คือ ล าดบัท่ี 4 สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 
 

6. อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ปภาพรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการอบรมสัมมนา ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้น
การศึกษาดูงาน และน้อยท่ีสุดคือ ล าดับท่ี 5 คือ ด้านนิเทศการสอน   สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชรอยวรรณ 
ประเสริฐผล (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  ผลการประเมินดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา โดยภาพรวมมีความ
เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

2. กลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการวดัและ
การประเมินผล ล าดบัท่ี 2 คือ สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร และนอ้ยท่ีสุดคือ ล าดบัท่ี 4 คือ สมรรถนะในดา้นการ
ส่ือสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพินดา เลิศฤทธ์ิ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาครูดา้นสมรรถนะ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือใชใ้นการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดั
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารโรงเรียนในสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกดา้น ผลการวิจยัท่ีไดน้ าไปจดัท า โครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้
ส าหรับกลุ่มครู ผลวิเคราะห์ใช้ Paired Samples t-test กับ แบบทดสอบความรู้เบ้ืองต้นการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศก่อนและหลงัการอบรมของกลุ่มครูมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัโครงการอบรมเป็นภาพรวมแสดงความพึงพอใจในโครงการอบรมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
 3. ผูบ้ริหารควรให้การสนับสนุนความตอ้งการพฒันาดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญา
กรุ๊ป ในเร่ือง ดา้นการศึกษาต่อ โดยสนบัสนุนในครูผูส้อนไดศึ้กษาต่อเพ่ือน าความรู้มาปรับใชแ้ละพฒันาต่อไป 
ในเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนของครูในเครือฐานปัญญากรุ๊ป ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุน 
สมรรถนะในดา้นการส่ือสาร เช่น เปิดให้ครูผูส้อนแต่ละสถาบนัไดมี้โอกาสพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนทศันะคติเพ่ือ
น าไปประยกุตก์บัการสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ยทุธศาสตร์ เพียรไธสง (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง
กลยทุธ์การพฒันาครูท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา
พบวา่  สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาพิจารณาตามสมรรถนะหลกั
แต่ละดา้น พบวา่ ระดบัสภาพการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมและรายดา้นทุกขอ้อยู่ในระดบั ปานกลางโดย
เรียงลาดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกคือ ดา้นจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู อนัดบัสอง 
คือ ดา้นการพฒันาตนเอง และอนัดบัสาม คือ ดา้นการบริการท่ีดี และในอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังาน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรด าเนินการศึกษาวิจยั กลยทุธ์การส าหรับใชใ้นพฒันาบุคลากรครูในสถานศึกษาเครือฐานปัญญา
กรุ๊ปในดา้นการเรียนการสอนได ้
 2) ควรศึกษาวิจยัแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาในเครือ
เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ  
 การศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิ่งจากรองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะ
รัช   อาจารยท่ี์ปรึกษาสาขาวชิาการบริหารการศึกษาและแนะน าท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้ส าเร็จไปดว้ยดี 
  ขอบพระคุณ ดร.ภกัดี ฐานปัญญา และ ดร.มาลี ฐานปัญญา พร้อมทั้งคณะผูบ้ริหารในเครือฐานปัญญา
เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป รวมถึงคุณครูโรงเรียนในเครือ ท่ีช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลและตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษา
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าโครงการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตมาปฏิบติั : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 2) เพื่อ
ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 3) เพื่อ
ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตเขา้มาปฏิบติั ผูว้จิยัไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ จ านวน 23 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปท าการวเิคราะห์ วจิารณ์ เปรียบเทียบความคิดเห็น 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียน
สุจริตมาปฏิบติั ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้คือ ปัจจยัดา้นโครงสร้างขององค์กร ปัจจยัดา้นการส่ือสารภาย
องคก์ร ปัจจยัดา้นการใชท้รัพยากร และปัจจยัในดา้นทศันคติของผูบุ้คลากรในองค์กร 2) ลกัษณะส่วนบุคคลท่ี
ส่งผลของบุคลากรในองคก์รท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต คือ 
เพศ การศึกษา และต าแหน่งทางราชการ มีส่วนในการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และส่งผลต่อการน า
นโยบายโรงเรียนสุจริตเขา้มาปฏิบติัในองค์กร 3) ผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนสุจริตเขา้มาปฏิบติันั้นเกิดข้ึนใน 2 ทาง คือ ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน สามารถช่วยแกไ้ขปัญหา
ดา้นพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการบูรณาการคุณลกัษณะของโรงเรียน
สุจริตเขา้กบักิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน และบูรณาการคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริตเขา้กบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมหลกัคนไทย  12 ประการเพ่ือประเมินนกัเรียน และผลท่ีเกิดกบัองคก์ร ท่ีท า
ให้เกิดองค์กรท่ียึดหลกัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบการท างานดว้ยหลกั
ร่องรอยหลกัฐาน และมีการสร้างระบบสารสนเทศท่ีช่วยใหเ้กิดความโปร่งใส  
 
ค าส าคญั : ธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต  
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ABSTRACT 
This qualitative research aimed to study 1) factors affecting the implementation of promoting good 

governance in upright school using Debsirinromklao school as a case study, 2) the teachers’ personal data 
affecting the implementation of promoting good governance in upright school and 3) the result of the 
implementation of promoting good governance in upright school. In-depth and structured interviewing collected 
from 23 teachers of Debsirinromklao school , data were compared and analyzed. The findings were as follow:    
1)  the factors affecting the implementation of promoting good governance in upright school of the case study 
were organization, communication, resource and attitude, 2) the teachers’ personal data affecting the 
implementation of promoting good governance in upright school were gender, educational background and 
working position, 3) the results of the implementation of promoting good governance in upright school has 
shown that 1) students’ behaviors were improved because of promoting moral virtues by integrating 
characteristics of upright school with every learning activity and integrating characteristics of upright school 
with desirable characteristics and 12 core values of Thai people to assess the students’ moral virtues and 2) 
school administration hold the principle of good governance; transparency, evidence-based investigation and 
created the information system to prove the transparency. 

 
KEYWORDS : Good Governance  Upright School 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ประเทศไทยไดมี้พฒันาการทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มาเน่ินนานแลว้ แมว้า่จะไดรั้บผลส าเร็จ

ในหลายประการ ดงัจะเห็นไดจ้ากการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นต่างๆ และการพฒันาคุณภาพชีวิตประชากรให้
ดีข้ึน แต่ประเทศไทยก็ยงัเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น การทุจริต เกิดระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ การ
บริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส เม่ือเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ สังคมจึง
อ่อนแอน าไปสู่การพฒันาท่ีขาดความสมดุลและยัง่ยนื  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนได้กลายมาเป็นท่ีมาของปัญหาในสังคมไทย ท่ีฝังรากลึกมาอย่าง
ยาวนาน ส่งผ่านความคิดดงักล่าวไปยงักลุ่มเยาวชนของชาติ ท าใหเ้กิดเป็นค่านิยมท่ีวา่เร่ืองของการโกง การทุจริต
คอร์รัปชนัเป็นเร่ืองปกติของสงัคม ทั้งท่ีแทจ้ริงแลว้ปัญหาเหล่าน้ี เป็นปัญหาท่ีถือวา่เป็นความเลวร้ายท่ีฉุดร้ังความ
เจริญของประเทศชาติ จึงท าให้เกิดแนวคิดของธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหารกิจการบา้นเมืองทุกภาคส่วน และยงัเป็นแนวทางในการจดัระเบียบทางสังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข ซ่ึงหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล
นั้น ก็ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีไดมุ่้งเนน้ในหน่วยงานของรัฐด าเนิน
ภาระหนา้ท่ีโดยยดึหลกัการพ้ืนฐาน 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ทั้งน้ีก็เพ่ือจะสนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐและ
ประเทศต่อไป (มหาวทิยาลยักรุงเทพ , 2558 : ออนไลน์) 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีเป็นองคก์รสาธารณะท่ีมีพนัธ
กิจแบบบูรณาการ มีการสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองคก์ร (Good Governance) ควบคู่ไปกบัการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ท่ีสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้เจริญเติบโตโดยมีความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงไดมี้การก าหนด
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเจตคติให้นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดต้ระหนกัรู้ เขา้ใจการ
คิดแบบมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกส านึกผิดชอบชัว่ดีให้เกิดข้ึน 
ภาคภูมิใจในการท าความดี รังเกียจความคดโกง รวมทั้ งสร้างเครือข่ายชุมชนของการป้องกันการทุจริต 
วตัถุประสงคด์งักล่าวจึงถือเป็นหลกัในการสร้างธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนใน  

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในดา้นโรงเรียนสุจริต ถือก าเนินข้ึนมาเน่ืองจากการ
ตระหนักถึงสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบนั ในเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปชนัท่ี เร่ิมทวีความรุนแรง จนอาจจะ
กลายเร่ืองปกติท่ีเกิดในชีวติประจ าวนั โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมี้ก าหนดยทุธศาสตร์
ในการป้องกนัการทุจริตใหเ้กิดข้ึนคือ สร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึกสาธารณะ 
มีทกัษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย ์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมรวมพลงั
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลอดอบายมุข และป้องกนัการทุจริต ให้แก่นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาในส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต ๒ จดัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีมีการฝึกฝนใหค้นเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์เพียบพร้อมดว้ยความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีการขบัเคล่ือนองค์กรตาม
ยทุธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไดพ้ฒันาสถานศึกษาตามโครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต ซ่ึงทั้งน้ีก็มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้น าโครงการดงักล่าวมาบูรณาการและปฏิบติั
ในการเกิดผลในองคก์ร เช่น ดา้นโครงสร้างขององค์กรท่ีมีการแบ่งตามสายงาน เช่น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป การส่ือสารภายในองคก์รท่ีก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจในนโยบายต่างๆท่ีตรงกนั ทรัพยากรต่างๆในองค์กร และทัศนคติของนักเรียน ครูอาจารย ์ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ในเร่ืองโรงเรียนสุจริต 
 จากท่ีกล่าวมาจึงสรุปไดว้า่ การน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตมาใช้
ในการปฏิบัตินั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตมาปฏิบติั ; กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ เพ่ือจะไดท้ราบวา่มี
ปัจจยัอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ไป
ปฏิบติั และจะไดท้ราบวา่ในการด าเนินโครงการดงักล่าวมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ้ข และเพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตไป

ปฏิบติั : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 
2. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริตไปปฏิบติั: กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 
3. เพื่อศึกษาผลของการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตไปปฏิบติั : 

กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 

 
3. ทฤษฎ ีแนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ หมายถึง กระบวนการปกครองบริหารท่ีอาศยัปรัชญาหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาของสังคม และน ามาซ่ึงความ
เจริญในดา้นต่างๆ โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ี
ถูกตอ้งและเป็นธรรม การบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 2) 
หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพฒันาตนเองไป
พร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ 3) หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส 4) หลกัความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น ในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของ 5) หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง 
การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะบ้านเมือง 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  6) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ี
จ ากดั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการน านโยบายไปปฏิบติั 
เจฟฟรี เพรสแมน (Jeffrey L. Pressman) และอารอน วลิดฟัก้ี (Aaron Wildavsky) ไดใ้ห้ความหมายของ

การน านโยบายไปปฏิบติัวา่ หมายถึง กระบวนการของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีมีการ
ก าหนดไวก่้อนหนา้นั้น แลว้กบัการกระท าหรือปฏิบติัการทั้งหลายใหเ้กิดผลไปตามนั้น  

ศุภชยั  ยาวะประภาษ (2533 : 101) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั ประกอบดว้ย
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี คือ ลกัษณะของนโยบายนั้นๆ , วตัถุประสงคข์องนโยบาย , ความเป็นไปไดท้างการเมือง , ความ
เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี , ความเพียงพอของทรัพยากร ,ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ และ
ทศันคติของผูน้ านโยบายไปปฏิบติั  

แนวคิดและความเป็นมาเก่ียวกบัโรงเรียนสุจริต  
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน

วกิฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้น คนในสังคมตอ้งมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชนัและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
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เด็กและเยาวชน ซ่ึงการสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งน้ีจะเป็นรากฐานส าคญัเพ่ือท าให้เด็กเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัท่ีไดผ้ลท่ีสุด ศูนยส์าธารณประโยชน์และประชา
สงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และองคก์รเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย จึงไดด้ าเนินกิจกรรมเด็ก
ในทุกรูปแบบเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักความถูกตอ้งและมีความกลา้หาญทางจริยธรรมมาตั้งแต่พ.ศ. 2541 
เช่น การจดัค่ายอบรมเยาวชนเมล็ดพนัธ์ุประชาธิปไตยตา้นคอร์รัปชนั การจดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก การประกวด
เรียงความ การประกวดภาพเขียน ละครเด็ก และการโตว้าที เป็นตน้ 

ต่อมาเม่ือกรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ีจะเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานครไดป้รึกษากบัศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสังคม และองคก์รเพ่ือความโปร่งใสในประเทศ
ไทย เพื่อขอให้จัดท าหลักสูตรเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส าหรับใช้ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จึงไดเ้กิดหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ข้ึน ศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสงัคม และองคก์รเพ่ือ
ความโปร่งใสในประเทศไทย จึงไดด้ าเนินการจดัท าหลกัสูตร “โตไปไม่โกง โดยมีหลกัการส าคญัในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนกัเรียน เร่ิมด าเนินการปีแรกในพ.ศ. 2553 โดยจดัท าหลกัสูตรและอบรมครูผูส้อน เพื่อ
น าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองใน 
พ.ศ 2554 ซ่ึงเป็นปีท่ีสองของการด าเนินโครงการ ท่ีขยายขอบเขตของเน้ือหาหลกัสูตรให้ครอบคลุมระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4–6 และ พ.ศ. 2555 ไดด้ าเนินการออกแบบเน้ือหาหลกัสูตรส าหรับระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
พ.ศ. 2556 ก าลงัด าเนินการผลิตหลกัสูตรระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 -6  

เน้ือหาหลกัสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการท่ีช่วยสร้างชาติและต่อตา้นการทุจริต ไดแ้ก่ 
1) ความซ่ือสัตยสุ์จริต คือ การยึดมัน่ในความสัตยจ์ริงและส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม รู้จกัแยกแยะถูกผิด ปฏิบติั

ต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยชอบ ไม่คดโกง 
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ

รับผิดชอบต่อตวัเองในการกระท าใดๆ เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียหายต่อส่วนรวม  
3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัอยา่งมีเหตุผล โดยไม่

เลือกปฏิบติัต่อเพศ เช้ือชาติ ชนชั้น สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
4) กระท าอยา่งรับผิดชอบ คือ การมีจิตส านึกในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุด 

เคารพกฎกติกา พร้อมใหต้รวจสอบการกระท าไดเ้สมอหากมีการกระท าผิดก็พร้อมท่ีจะยอมรับและแกไ้ข 
5) เป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง คือ การด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ ซ่ือตรงไม่โลภมาก รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ี
ท าการศึกษาคือ ขา้ราชการครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ จ านวน 23 คน เก็บขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 เมษายน ถึงวนัท่ี  
20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเชิงลึก โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มขา้ราชการครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ โดยจะการเลือก
แบบเจาะจงจากกลุ่มขา้ราชการครู และมีการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูล 
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 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มข้าราชการครูจ านวน 23 คน โดยการ
สมัภาษณ์ในระหวา่งวนัท่ี 20 เมษายน ถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี คือ น าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มข้าราชการครู มาท าการมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้ นน ามา
ตีความหมาย เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ และสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลต่างๆท่ีรวบรวมได ้ตรวจสอบความครบถว้นของ
ข้อมูลและท าการเก็บข้อมูลในประเด็นท่ีขาดหายไป จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอในเชิงพรรณนา 
(Descriptive) และใชห้ลกัทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า
นโยบายไปปฏิบติั แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายโครงการโรงเรียนสุจริต และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาตีความ
ขอ้มูลท่ีไดใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการน าโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาล โรงเรียนสุจริตมา
ปฏิบติั ลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งการน าโครงการดงักล่าวมาปฏิบติั และศึกษาผลท่ีเกิดจากการน าโครงการ
เสริมสร้างธรรมภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตมาปฏิบติั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนสุจริต มาปฏิบติั : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
น าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตไปปฏิบติั ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการน า
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตไปปฏิบัติ  และศึกษาผลของการน าโครงการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตไปปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งคือขา้ราชการครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่มเกลา้จ านวน 23 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปท าการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ เปรียบเทียบความคิดเห็น แลว้สรุปผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกขา้ราชการครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ จ านวน 23 คน เพศชาย 6 คน เพศ

หญิง 17 คน ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 25 – 60 ปี มีสถานภาพโสด 11 คน และสมรส 12 คน จบการศึกษาขั้นต ่าคือระดบั
ปริญญาตรี และจบการศึกษาระดบัปริญญาโท ทั้งส้ิน 13 คน มีต าแหน่งครู ค.ศ.3 จ านวน 6 คน ครู ค.ศ.2 จ านวน 9 
คน ครู ค.ศ. 1 จ านวน 7 คน และครูผูช่้วย 1 คน ซ่ึงก็พบวา่เพศมีผลต่อการน านโยบายมาปฏิบติัแตกต่างกนั เพราะ
จะมีความแตกต่างกนัในดา้นของความคิด ค่านิยม และทศันคติ ในส่วนของช่วงอายนุั้นก็มีผลก็การน านโยบายไป
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของระดบัการศึกษาและต าแหน่งทางราชการ ก็มีส่วนในการน านโยบายไปปฏิบติั
แตกต่างกนั เพราะประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั การมีประสบการณ์ท่ีมากจะท าให้เกิดความตระหนกัและวิเคราะห์
สภาพปัญหาขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งยงัมีส่วนในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆไปยงัขา้ราชการรุ่นนอ้ง 
เพ่ือใหเ้กิดความรักและหวงแหนในองคก์รเช่นเดียวกบัตนเอง 

ส่วนที ่2 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการน าโครงการโรงเรียนสุจริต มาปฏิบัตใินองค์กร 
ผลการวิจยัสรุปวา่ ปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริต มาปฏิบติันั้น มีปัจจยัในดา้นโครงสร้างองคก์ร ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร ปัจจยัดา้นการ
ใชท้รัพยากร และปัจจยัดา้นทศันคติของคนใน เพราะจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงก็มีท่ีมีท่ีมาจากปัจจยัดงักล่าว 
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เช่น การจดัวางตวับุคคลไม่เหมาะสมกบังาน การจดัระบบการบริหารจดัการท่ีขาดความโปร่งใส การส่ือสารส่งต่อ
นโยบายเกิดความบกพร่อง ท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในการน านโยบายต่างๆไปปฏิบติั การใชท้รัพยากรท่ีเกิน
ความจ าเป็น และการขาดระบบสารสนเทศท่ีควบคุมการใชท้รัพยากรท่ีส่วนต่างๆ จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติ
ท่ีของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดการยอมรับโครงการดงักล่าวเขา้มาเพ่ือช่วยแกไ้ขสภาพปัญหาขององคก์รท่ีเคยเกิดข้ึน 
ดว้ยการสร้างความตระหนักถึงวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาจากปัจจยัดงักล่าว แลว้ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการยอมรับและน าไปปฏิบัติเพื่อ
แกปั้ญหาขององคก์ร 

ส่วนที ่3 ผลของการน าโครงการโรงเรียนสุจริต มาปฏิบัต ิ
จากการศึกษาผลท่ีเกิดจากการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต พบวา่ 

มีขา้ราชการครูจ านวน 15 คน ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า เม่ือมีการน าโครงการน้ีเขา้มาปฏิบติั สามารถช่วยแกปั้ญหาด้าน
พฤติกรรมของนักเรียนได ้และมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในดา้นของความซ่ือสัตยสุ์จริตซ่ึง
ประกอบดว้ย เร่ืองของทกัษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซ่ือสัตยสุ์จริต การอยูอ่ยา่งพอเพียง และการมีจิต
สาธารณะ โดยมีการบูรณาการคุณลกัษณะของความซ่ือสตัยสุ์จริต เขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง และบูรณาการให้เขา้กบัระบบการประเมินคุณลกัษณะของนกัเรียน โดยมีการบูรณาการใหเ้ขา้กบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมหลกัคนไทย  12 ประการ จึงส่งผลให้ปัญหาดา้นพฤติกรรมดงัท่ีเคยปรากฏในอดีตนั้น
ลดน้อยลงไป และไม่กลบัมาเกิดข้ึนอีก และมีขา้ราชการครูอีกจ านวน 15 คน ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ในส่วนท่ีเกิดผลกบั
องคก์ร เม่ือมีการน าโครงการน้ีเขา้มาปฏิบติัในสถานศึกษาแลว้ ก็สามารถช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองของการจดัระบบ
องคก์ร ให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกั        ธรรมาภิบาล โครงการน้ีช่วยจดัระบบการบริหารให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ท าให้บุคลากรเกิดความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตน และช่วยลดช่องทาง
ของการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์รได ้และเม่ือไม่มีการทุจริตหรือใชท้รัพยากรขององคก์รไปในเร่ืองส่วนตวั ก็จะ
ไม่สูญเสียทรัพยากรขององค์กรไปในเร่ืองท่ีเปล่าประโยชน์ แต่ก็มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ บุคลากรบางส่วนยงัมี
ทศันคติต่อโครงการดงักล่าววา่ เป็นโครงการท่ีเพ่ิมภาระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และเป็นโครงการท่ีใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินงานท่ียาวนานกวา่จะเกิดผลของการเปล่ียนแปลง 

 

6. การอภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียน
สุจริต เขา้มาปฏิบติั : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้นั้น สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดต้ามประเด็น 3 
ประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ผลการวิจยัสรุปว่า เพศ 
ระดบัการศึกษา และต าแหน่งทางราชการ มีผลต่อการน าโครงการดงักล่าวเขา้มาปฏิบติัในองคก์ร มีส่วนในการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายเรียนฟรี  15 ปี
ไปปฏิบติั กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ท่ีศิริพรรณ เฟ่ืองเงิน (2555) ศึกษา พบวา่ เพศมีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบติัต่างกนั เน่ืองจากเพศหญิงเพศชายมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทศันคติ 
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในนโยบายต่างๆแตกต่างกนั และในส่วนของต าแหน่งทาง
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ราชการจะสอดคลอ้งกับประสบการณ์การท างาน และการรู้เห็นสภาพบริบทขององค์กร จึงส่งผลให้เกิดการ
วเิคราะห์นโยบายต่างๆตามสภาพความเป็นจริง และสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร  

ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าโครงการโรงเรียนสุจริต มาปฏิบัติในองค์กร ผลการวิจยัสรุปว่า 
ปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อการน าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต มาปฏิบติันั้น 
มีปัจจัยในดา้นของโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการท างานท่ีขาดการประสานเช่ือมโยงกัน และขาดระบบการ
ประเมินท่ีมีความโปร่งใส ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร เน่ืองจากการส่ือสารนโยบายต่างๆขององคก์รดว้ย
เทคโนโลยีสมยัใหม่อาจะสร้างความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และเกิดภาวะเก่ียงงาน บุคลากรในองคเ์ห็นวา่ควรมีการ
ส่ือสารนโยบายท่ีมีความชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลาง ท่ีรัฐกร  กล่ินอุบล 
(2551) ศึกษาพบวา่การส่ือสารท่ีดีท่ีสุดคือการปิดประกาศข่าวสาร และรองลงมาคือการแจง้รายละเอียดของงานท่ี
ไดรั้บผิดชอบ และฝ่ายบริหารระดบัสูงข้ึนไปควรแจง้รายละเอียดของงานในทุกๆคร้ัง ปัจจยัดา้นการใชท้รัพยากร 
เน่ืองจากมีการใชท้รัพยากรมาเกินความจ าเป็น การจดัสรรทรัพยากรยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเกิดเอ้ือ
ประโยชน์ในกลุ่มพวกพอ้ง และปัจจยัดา้นทศันคติของคนในองค์กร มีผลตอการน าเอาโครงการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตมาปฏิบติั เพราะจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็มีท่ีมีท่ีมาจากปัจจยัดงักล่าว 
เช่น การจดัวางตวับุคคลไม่เหมาะสมกบังาน การจดัระบบการบริหารจดัการท่ีขาดความโปร่งใส การส่ือสารส่งต่อ
นโยบายเกิดความบกพร่อง การใชท้รัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น และการขาดระบบสารสนเทศท่ีควบคุมการใช้
ทรัพยากรท่ีส่วนต่างๆ จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดการยอมรับโครงการดงักล่าวเขา้
มาเพ่ือช่วยแกไ้ขสภาพปัญหาขององคก์รท่ีเคยเกิดข้ึน 

ประเด็นที่ 3 ผลของการน าโครงการโรงเรียนสุจริต มาปฏิบัติ เม่ือมีการน าโครงการน้ีเขา้มาปฏิบัติ 
สามารถช่วยแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนได ้และมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในดา้นของ
ความซ่ือสัตยสุ์จริตซ่ึงประกอบดว้ย เร่ืองของทกัษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซ่ือสัตยสุ์จริต การอยูอ่ย่าง
พอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยมีการบูรณาการคุณลกัษณะของความซ่ือสัตยสุ์จริต เขา้กบักิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง และบูรณาการให้เขา้กบัระบบการประเมินคุณลกัษณะของนักเรียน โดยมีการบูรณา
การให้เขา้กบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมหลกัคนไทย  12 ประการ จึงส่งผลให้ปัญหาดา้นพฤติกรรม
ดงัท่ีเคยปรากฏในอดีตนั้นลดน้อยลงไป จนปัญหาในบางปัญหาก็ไม่กลบัมาเกิดข้ึนอีก และมีขา้ราชการครูอีก
จ านวน 15 คน ไดใ้หข้อ้มูลวา่ ในส่วนท่ีเกิดผลกบัองคก์ร เม่ือมีการน าโครงการน้ีเขา้มาปฏิบติัในสถานศึกษาแลว้ 
ก็สามารถช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองของการจดัระบบองค์กร ให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
โครงการน้ีช่วยจดัระบบการบริหารใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ท าใหบุ้คลากรเกิดความตระหนกัใน
บทบาทหนา้ท่ีของตน และช่วยลดช่องทางของการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์รได ้และเม่ือไม่มีการทุจริตหรือใช้
ทรัพยากรขององคก์รไปในเร่ืองส่วนตวั ก็จะไม่สูญเสียทรัพยากรขององคก์รไปในเร่ืองท่ีเปล่าประโยชน์ ซ่ึงการ
ด าเนินการบริหารตามนโยบายโรงเรียนสุจริตนั้น ก็สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองท่ี
ดี ซ่ึงกล่าวโดยอานนัท์  ปันยารชุน (2542) วา่องคป์ระกอบของธรรมรัฐ 9 ประการตามความหมายของโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีกฎหมายท่ียุติธรรม มีการเปิดเผยความ
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โปร่งใส การมีฉันทานุมติัร่วมในสังคม การมีกลไกการเมืองท่ีชอบธรรม มีความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหาร การมีพนัธะความรับผิดชอบต่อสงัคม และการมีวสิยัทศัน์เชิงกลยทุธ์ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวจิยัพบวา่ควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในส่วนของโครงการเสริมสร้าง   ธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา นโยบายโรงเรียนสุจริต เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานตามโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. จากผลการวิจยัพบว่าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สามารถช่วยปัญหาต่างๆของ

องคก์รได ้แต่บุคลากรควรปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดผลอยา่งย ัง่ยนื 
3. จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารควรมีการแสดงวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน และเป็นแกนน าหลกัในการด าเนิน

นโยบายต่างๆ ประสานงานใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
4. จากผลการวิจยัพบวา่องคก์รควรก าหนดรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความชดัเจน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนั และไม่ก่อใหท้ศันคติท่ีไม่ดีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
5. จากผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ควรพฒันารูปแบบการบูรณาการคุณลกัษณะของ

โรงเรียนสุจริต เขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ความชดัเจน เพ่ือจะไดเ้ป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดข้ึนเป็นวถีิชีวติ 
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