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การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่มาซื้อสิ นค้าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 3) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้อสิ นค้าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว โดยจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็ นจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว พบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดสระแก้ว โดยส่ วนใหญ่เลือกซื้ อประเภทสิ นค้ารองเท้า จํานวนเงิ นโดยเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้งโดย
ส่ วนใหญ่ 2,001-3,000 บาท ความถี่ในการเดินทางมาซื้ อสิ นค้าต่อเดือนต่อครั้ง ประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน ลักษณะ
ของสิ นค้าที่เลือกซื้อจะเลือกซื้ อสิ นค้าใหม่เจาะจงตรายี่หอ้ ที่รู้จกั ลักษณะของร้านค้าที่เลือกซื้ อ จะเลือกซื้ อร้านค้า
ที่เคยซื้อเป็ นประจํา วิธีการชําระเงินค้าสิ นค้าโดยส่วนใหญ่ชาํ ระเงินสด วิธีการเดินทางมาซื้อสิ นค้าโดยรถส่ วนตัว
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มากที่ สุด ลักษณะการขนส่ งสิ นค้าที่ ซ้ื อขนกลับเองทั้งหมด การซื้ อสิ นค้าจากผูป้ ระกอบการในตลาดโรงเกลื อ
(จํานวนราย) ประมาณ 4.14 รายหรื อ 4 ราย ช่วงเวลาในการเดินทางมาซื้อสิ นค้าในช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า, ผูบ้ ริ โภค, ตลาดโรงเกลือ

ABSTRACT

This study aimed to determine Influential factors on customer behavior about the purchase decision of
product at Rong Kluea Market Srakaew Province. The purpose are 1. To study about general information of
customer who Purchases product. 2. To study customer behavior about the purchase decision of product at Rong
Kluea Market Srakaew Province. 3. To study Marketing Mix that influence of product at Rong Kluea Market
Srakaew Province. The sampling in this study are 400 people. The result of study show that Marketing Mix have
influence on customer behavior about the purchase decision of product at Rong Kluea Market Srakaew Province.
Most customer behavior at Rong Kluea Market Srakaew Province purchasing the product of shoes average among
to purchasing per time about 2,001-3,000 bath., the frequency of visiting to purchasing per time every 3 month.,
the product feature that purchasing new product considering from branding, type of store and selecting used to
buy from that store. The mostly purchasing of payment by cash. The mostly way go the market by personal car,
the owner will take their product by themselves. The purchasing of owner at Rong Kluea Market Srakaew
Province among 4.14 persons or 4 persons, the time to visiting to purchasing within Saturday and Sunday.
KEYWORDS: Behavior about the purchase decision, Customer, Rong Kluea Market

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การค้าชายแดนเป็ นสัดส่วนสําคัญของการค้าระหว่างประเทศ โดยมีมูลค้า 1,001,241 ล้านบาทในปี 2558
คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 70 ของการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งในช่วงที่ ผ่านมามูลค่า
การค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยฝนช่วงปี 2554-2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี การค้าชายแดนกับ
ประเทศมาเลเซี ยมีมูลค่าการค้าสู งสุ ด โดยในปี 2558 มีมูลค้า 485,759 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 48.60
รองลงมาคือ เมียนมาร์ มีมูลค่า 214,694 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.40 สปป.ลาว มีมูลค่า 176,475 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 17.60 และกัมพูชา มีมูลค้า 124,313 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 12.40 โดย
การค้ากับกัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดนน้อยที่ สุดเมื่อเที ยบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ (กระทรวงการพัฒนา
สังคม,2558-2560)
จังหวัดสระแก้ว เป็ นประตู่สู่ อินโดจีนที่ สําคัญของประเทศโดยมีภูมิประเทศที่ ต้ งั เชื่ อมต่อระหว่างอีก
สานใต้กบั ภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา เป็ นระยะทาง 165 กิโลเมตร ใน 4 อําเภอ คืออําเภอ
อรัญประเทศ อําเภอคลองหาด อําเภอตาพระยา และอําเภอโคกสู ง มีจุดผ่านแดนการค้าชัว่ คราวตามชายแดนไทย
กัมพูชา 3จุด คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน-บ้านกิ โล 13 เชื่ อมระหว่างอําเภอคลองหาดกับอําเภอสําเภาลูน
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จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรื อ-มาลัย เชื่ อมระหว่างอําเภออรัญประเทศกับอําเภอมาลัย
จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา-บึงตากวน เชื่อมระหว่างอําเภอตาพระยากับอําเภอ
ทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย และยังมีจุดผ่านแดนถาวรอีก 1 จุด คือจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก ตลาดโรงเกลือ
หรื อตลาดชายแดนบ้านคลองลึก ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใกล้กบั ด่านตรวจคนเข้าเมือง
อรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เป็ นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด ที่นี่เป็ นแหล่งซื้ อขายสิ นค้าทั้ง ปลีก-ส่ ง ตลาดโรงเกลือ ประกอบไปด้วยตลาดย่อย 5 ตลาด แต่ละวันมี
เงินหมุนเวียนนับ 100 ล้านบาท (ความเป็ นมาของตลาดโรงเกลือ,2559)
ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าการค้าชายแดน รวมทั้งสิ้ น 68,354.58 ล้านบาท เป็ นการส่ งออก
54,018.98 ล้านบาท และนําเข้า 14,335.60 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 39,683.38 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559
จํานวน 1,707.57 ล้านบาท ซึ่ งในปี 2559 มีมูลค้าการค้าชายแดนจํานวน 66,647.01 ล้านบาท โดยจังหวัดสระแก้ว
ซึ่ งถือเป็ นจังหวัดที่ มีมูลค้าการค้าชายแดนสู งสุ ดจากทั้งหมด 7 จังหวัด ที่ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด และสระแก้ว
(กระทรวงพัฒนาสังคม:สถิติการค้าชายแดนประเทศไทย,2558-2560)
จากข้อมูลดังกล่าวที่ กล่าวมา ตลาดโรงเกลือมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุ รกิ จสู งขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการในตลาดโรงเกลื อ จังหวัดสระแก้ว และระบบการบิ หารจัดการตลาดขององค์ก ร
ผูร้ ับผิดชอบดูแลตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้วโดยผลการศึกษาจะทําให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลื อจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการในตลาดโรงเกลื อจังหวัด
สระแก้ว สามารถใช้เป็ นแนวทางมนการปรับกลยุทธ์ในการขายและใช้ในการปรับปรุ ง วางแผนทางการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
(2) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

3.1 แนวคิดทฤษฏี
ทฤษฎีส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s คอตเลอร์ , 2546 : 24 กล่ า วว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึงเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ทาํ ให้กิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ให้
สามารถตอบ สนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่ ก ลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสม
การตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 P’s” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การ
จัด จํา หน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) นอกจากนี้ เสรี วงษ์ม ณฑา, 2542 :11 ยัง ได้ใ ห้
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ความหมายของ “ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าหมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัด
จําหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้
เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง” และ Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012: 199
ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงการรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวแปรที่สาํ คัญภายใต้การควบคุมของ
องค์ก ร ที่ ส ามารถใช้ใ นการทํา ให้เ กิ ด ความความต้อ งการ (Demand) และได้รั บ ประโยชน์ จ ากการแข่ ง ขัน
(Competitive advantage) ตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product), ช่ องทาง (Place), ส่ วนส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหล่านี้ จะมี องค์ประกอบย่อยที่ สามารถนํามาวิเคราะห์ เพื่อปรับให้
เหมาะสม กับความสามารถขององค์กร
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Engel Kollat and Blackwell, 1968 ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึง
สิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และซึ่ งมีส่วนในการกําหนดให้มี
การกระทําดังกล่าว โดยปรัชญา ปิ ยะรังสี , 2554 ทําการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นคว้า หรื อวิจยั
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการบริ โภค มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการโฆษณาสิ นค้าและบริ การทั้งที่เป็ นบุคคลกลุ่ม
บุ คคล หรื อองค์กร เพื่อให้ทราบถึ งลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อการบริ โภค การเลื อกบริ การ
แนวคิด หรื อประสบการณ์ที่จะทําให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ หรื อเป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้อง
กับ ส.อ.ถนอม บริ คุต อ้างถึง กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Decision Process)
ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อพฤต
กรรมการซื้ อแล้วการตระหนักถึงปั ญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การซื้ อ และการประเมินหลัง
การซื้อ
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ จจารี ย ์ ประสุ ติรุ่ งเรื่ อง, 2551 ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูค้ า้ ปลีก ในการซื้อ
นํ้าดื่มเนสท์เลเฟี ยวไลฟ์ จากตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั เนสท์เล(ไทย) จํากัด ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลําดับแรก คือ นํ้าดื่มตราเนสท์เพียวไลฟ์ มีความหลากหลายของปริ มานบรรจุให้เลือกซื้ อ เช่น
0.6, 0.76, 1.5 และ 6 ลิตร รองลงมา คือ นํ้าดื่มตราเนสท์เลเพียวไลฟ์ มีความสระอาด ไร้สี ไร้กลิ่น ไม่มีส่ิ งเจือปน
และนํ้าดื่มตราเนสท์เลเพียวไลฟ์ จําหน่ ายได้ง่าย ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถาม ให้ความสําคัญ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับน้อย โดยปั จจัยย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ลําดับแรก คื อ ราคานํ้าดื่ มตราเนสท์เลเพียวไลฟ์
รองลงมาคือ มีการให้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขปริ มานการสัง่ ซื้ อที่กาํ หนด และมีส่วนลดในกรณี ซ้ื อเงินสด ปั จจัย
ด้านการจัดจําหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย โดยปั จจัยย่อยที่มีราคา
เฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลําดับแรก คือ มีบริ การส่ งให้ถึงร้าน รองลงมาคือสามารถโทรสั่งนํ้าดื่ มตราเนสท์เลเฟี ยวไลฟ์ ได้
ตลอดเวลาเปิ ดทําการ (8.30-17.30 น.) และสามารถติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายและพนักงานขายนํ้าดื่มตราเนสท์เล
เฟี ยวไลฟ์ ได้ง่ายและสะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดับน้อย โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลําดับแรก คือ การโฆษณานํ้าดื่มตราเนสท์เลเฟี ยวไลฟ์ รองลงมา
คือ การส่งเสริ มการขาย
เมษยา วงษ์กาํ ภู, 2553 (บทคัดย่อ) การค้นคว้าอิสระเรื่ องพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการซื้ อสิ นค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย– กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งของนักท่อง
เที่ยงชาวไทยในการซื้อสิ นค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากแนวคิดทฤษฎี และการศึกษาค้นคว้าเอกสารตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องพบว่าการตัดสิ นใจเลือก
ประกอบอาชีพของบุคคลนั้นย่อมเลือกประกอบอาชีพที่สนองต่อความต้องการของตนเอง ที่เกิดจากความคาดหวัง
และจากผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจทั้งสิ้น อีกทั้งด้านความแตกต่างด้านลักษณะส่ วนบุคคลก็มีส่ง
ต่อการตัดสิ นใจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ทฤษฏีของมาสโลว์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการสร้างเป็ น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ
ส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านการจําหน่าย (Place)
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

การตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ
- ความถี่ในการมาซื้อสิ นค้า
- ช่วงเวลาที่มาซื้อสิ นค้า
- จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่มาซื้อ
สิ นค้าแต่ละครั้ง
- วิธีการเดินทางมาซื้อสิ นค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า แตกต่างกัน
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5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้อสิ นค้าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
(2) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อสิ นค้าในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดสระแก้ว โดยจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เท่ากับ 385 แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางสถิติจึงปรับเป็ น
400 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G.cochran อ้างถึง
ใน กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549 หน้า 74)
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมูล
ดัง ต่ อ ไปนี้ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ การศึ ก ษา 4) รายได้ 5) อาชี พ และปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริ มการตลาด
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variables) พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบไปด้วย
ปั จจัยทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ความถี่ในการมาซื้ อสิ นค้าเดือนต่อครั้ง 2) ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า 3) จํานวนเงินโดย
เฉลี่ยที่มาซื้อสิ นค้าแต่ละครั้ง 4) วิธีการเดินทางมาซื้อสิ นค้า
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) นํา มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรทั้งตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม นําแบบสอบถามไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา
(Content Validity) โดยใช้ดัช นี ส อดคล้อ ง (Index of Congruence : IOC) ระหว่า งข้อ คํา ถามประเด็ นหลักของ
เนื้ อหาโดยการใช้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคัดเลือกคําถามที่มีค่าดัชนี สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนี อยู่ที่
0.94 ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขจากข้อแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท่ าน นําไปทดลองแจกแบบสอบถามกับประชากรที่ ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 30 ตัวอย่าง
หลังจากนั้นนํามาตรวจสอบคะแนนเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีของ Cronbach การ
ทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดได้อยูท่ ี่ระดับ 0.96
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อตามแนวทางที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจัย ทํา การเก็ บรวบรวมข้อมู ล ด้ว ยตนเอง ผูว้ ิจัย เป็ นผูแ้ นะนํา และอธิ บายวัต ถุป ระสงค์ของการวิจัยรวมถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ได้รับกลับมาและมีความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม 400 ชุด คิดเป็ น 100 % เนื่ องจากเป็ นการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กบั ผูต้ อบโดยตรง (Story,
Winter,Premo,Kailes and Winters, 2003)
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุ ปลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
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สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในการหาความสัมพันธ์ใช้เทคนิ ควิธีการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คูณด้วยวิธีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสหสัมพันธ์
เชิ งซ้อน (Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจูงใจที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกประกอบ
อาชีพกับการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ

6. สรุ ปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 58.00 มีช่วงอายุส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.00 การศึ กษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.80
รายได้ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.30 และกลุ่มอาชีพส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงาน
บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 47.80 รองลงมาคืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็ นร้อยละ 18.30
2. ระดับส่ วนประสมทางการค้า ผลการศึ กษาพบว่า ส่ วนประสมทางการค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(�X = 3.79, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาส่ วนประสมทางการค้ารายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มทางการตลาด พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ส่ วนประสมทางการค้า
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านการจัดจําหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
รวม

�
𝐗𝐗

3.98
3.88
4.04
3.26
3.79

S.D.
0.73
0.91
0.88
1.05
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ข้อมูลเชิ งพรรณนาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
สระแก้ว จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้า
ประเภทรองเท้า คิดเป็ นร้อยละ 25.13 ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มาซื้อสิ นค้าโดยประมาณ 3 ครั้งเดือน ลักษณะสิ นค้าส่วน
ใหญ่จะเป็ นสิ นค้าใหม่เจาะจงตรายี่ห้อที่รู้จกั ร้อยละ 31.0 ร้านค้าส่ วนใหญ่ที่เลือกซื้ อเป็ นร้านค้าที่เคยซื้ อประจํา
ร้อยละ 29.4 วิธีการชําระเงินค่าสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เป็ นการชําระเงินสด ร้อยละ 95.0 และช่วงเวลาที่เดินทางมาซื้ อ
สิ นค้าเป็ นวันเสาร์ –วันอาทิตย์ ร้อยละ 65.5
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการค้าที่มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการค้าที่มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ตัวพยากรณ์
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านการจัดจําหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด
𝑹𝑹𝟐𝟐 ที่ปรับแล้ว = 0.025
ค่าคงที่ = 2.517
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B
-0.033
0.086
-0.027
0.016

Beta
-0.072
0.235
-0.072
0.051

𝑺𝑺𝒃𝒃

0.039
0.038
0.037
0.018

t
-0.851
2.237
-0.736
0.878

p
0.039**
0.026**
0.046**
0.038**

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรปั จจัยส่ วนประสมทางการค้า ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ 0.05 และใช้การพยากรณ์ปัจจัยส่ วนประสมทางการค้า โดยมีประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ 25% หรื อ
คือ ตัวพยากรณ์ท้ งั 4 ตัว ซึ่ งร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนผลพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าได้ร้อยละ 25 และถ้า
ทราบค่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถคาดคะเน พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าได้จากสมการถดถอย ดังนี้
สมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
Y = 2.517 + 0.086 (ด้านราคา) +0.016 (ด้านการส่งเสริ มการตลาด) -0.033 (ด้านผลิตภัณฑ์) -0.027 (ด้าน
การจัดจําหน่าย)
สมการถดถอยถอยคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.235 (ด้านราคา) + 0.051 (ด้านการส่งเสริ มการตลาด) – 0.072 (ด้านผลิตภัณฑ์) -0.736 (ด้านการจัด
จําหน่าย)
จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายได้วา่ ปั จจัยส่วนประสมทางการค้าเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 1หน่วย จะ
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือไปในทิศทางตรงกันข้าม 0.086 (ด้านราคา)
+0.016 (ด้านการส่งเสริ มการตลาด) -0.033 (ด้านผลิตภัณฑ์) -0.027 (ด้านการจัดจําหน่าย) หน่วย

7. อภิปรายผล

จากผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลื อ จังหวัดสระแก้ว
พบว่า มีปัจจัยที่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และ ด้านผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
ด้านการจัดจําหน่าย มีผลงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ได้ทาํ งานวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความ
จําเป็ นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยูใ่ น
ระดับมาก โดยถือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นช่องทางการกระจายสิ นค้า หรื อสนับสนุ นการกระจายสิ นค้าสู่
ตลาด จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุดท้ายของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่ ก ลุ่ มตัว อย่า งให้ความสํา คัญ ต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ โดยคํา นึ งถึ งสิ นค้าที่ มี
มากมายหลายประเภท ตราสิ นค้าที่หลากหลาย รวมทั้งคุณภาพที่กลุ่มตัวอย่างพึ่งพอใจต่อสิ นค้า สามารถเลือกซื้อ
สิ นค้าที่ตอ้ งกับความต้องการได้อย่างหลากหลายประเภท สร้างความประทับใจและถูกใจแก่ผรู ้ ับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อสรี ย ์ อนันต์โชคปฐมา (2558) ที่ ทาํ งานวิจยั เรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าใน Line Giftshop
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ราคากับปริ มาณที่ มีความเหมาะสมกัน มีความสําคัญมาก แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เสี ยไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประพล เปรมทองสุ ข ( 2559)
ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฟมล้างหน้าแบบโคลนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในตลาด
โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายที่ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณ หาซื้ อง่าย ดังนั้น การจัดจําหน่ายสิ นค้าควรให้
ความสําคัญกับการจัดวางสิ นค้าให้เป็ นระเบียบ สามารถเลือกซื้อง่าย รวมทั้งการแสดงป้ ายสิ นค้าที่โดดเด่น สังเกต
ได้ง่าย ส่ วนผูจ้ ดั จําหน่ายควรให้ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้า
ได้ง่าย และควรมีบริ การจัดส่งสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็ นแนวทางของปั จจัยในการศึกษา ดังนั้น การ
วิจยั ในครั้งต่อไปจึงควรใช้ทฤษฎีของผูบ้ ริ โภคเข้ามาใช้ในการวิจยั จะครอบคลุมพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ จึงมีขอ้ จํากัดในการรวบรวมข้อมูล ได้เฉพาะข้อมูลเชิ ง
ตัวเลขเท่านั้น เพื่อให้ผลการวิจยั มี ความสมบู รณ์ มากยิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้ งต่อไปจึ งควรใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพควบคู่กบั การวิจยั เชิงปริ มาณด้วย
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ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) เกิดขึ้นมากกว่า 70,000 ธุรกิจ ใน 5 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจที่
สามารถอยู่ได้หลังผ่านไป 1 ปี มีเพียงแค่ 50% เท่านั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน
ธุ รกิ จ SMEs เป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อกที่ จะทําให้เจ้าของธุ รจกิ จนั้นสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตนเองมากขึ้น
Business Intelligence (BI) การนํา BI เข้ามาช่วยนั้นจะสร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจ SMEs ในทุกระดับไม่วา่ จะ
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล, การคาดการณ์ หรื อการวางกลยุทธ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อธุรกิจ SMEs BI จะแสดงถึง
ข้อมูลที่เจ้าของธุรกิจต้องการเพื่อจะได้ดาํ เนินธุรกิจให้ขบั เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง
คําสําคัญ: ธุรกิจอัจฉริ ยะ, SMEs

ABSTRACT

A business such as SMEs(Small and Medium Enterprise) have occured more than 70,000 businesses in
the past 5 years, but only 50% manage to hold up after a year. Bringing Information technology to help drive the
SMEs is one of the best options for an entrepreneur to ensure the efficiency of their's own business. Furthermore,
Business Intelligence(BI) Using BI into the system will make a huge difference in every level of SMEs including
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data analysis, predicting of an outcome, and making a strategy. BI will show the data that the owner wants to
assure that business will keep moving forward and wisely.
KEYWORDS: Business Intelligence, Business decision-making, SMEs

1. บทนํา

ปั จ จุ บันการทํา ธุ รกิ จ ถื อเป็ นเรื่ อ งที่ เริ่ ม ปกติ สํา หรั บทุ ก คน การทํา ธุ ร กิ จไม่ ใช่ เรื่ องไกลตัวอี กต่อไป
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และมากกว่า 90% ของธุรกิจในประเทศไทยเป็ นการทําธุรกิจ SMEs ทั้งหมด ธุรกิจ SMEs
เกิ ดขึ้นมากกว่า 70,000 ธุ รกิ จ ใน 5 ปี ที่ ผ่านมา แต่ธุรกิ จที่ สามารถอยูไ่ ด้หลังผ่านไป 1 ปี มีเพียงแค่ 50% เท่านั้น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนธุ รกิ จ SMEs เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ จะทําให้เจ้าของ
ธุรกิจนั้นสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตนเองมากขึ้น Business Intelligence(BI) สามารถช่วยเจ้าของธุรกิจ SMEs
ให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยํา เพื่อเพิ่มแนวทางการตัดสิ นใจและสร้างกลยุทธ์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อธุรกิจ SMEs BI จะทําการรวมรวบข้อมูลในอดีต ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลจากภายในองค์กรภายนอก
องค์กร สภาพเศรษฐกิ จ สังคมการเมื อง เทคโนโลยีหรื ออื่ นๆ ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนํามาจัดรู ปแบบจัดเก็ บ ลง
คลังข้อมูลและนําไปทําการวิเคราะห์เพื่อทําให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ใน
โลกปั จจุบนั ธุรกิจต่างๆจะพยายามหาเทคนิ คที่สามารถนําความสําเร็ จมาสู่บริ ษทั ในโลกธุรกิจขนาดย่อมจะสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยสังเกตจากความต้องการความชอบและความสนใจของลูกค้าและอาจมีการเรี ยนรู ้ได้
จากผลสะท้อนในอดีตว่าจะทําอย่างไรให้การบริ การลูกค่ามีประสิ ทธิภาพดีข้ ึนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. สร้างความเข้าใจในการนําระบบ ธุรกิจอัจฉริ ยะ เข้ามาใช้ใน ธุรกิจ SMEs

3. ธุรกิจ SMEs

3.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs คือ ธุรกิจที่ดาํ เนินการด้านการผลิตและจําหน่าย
ขนาดย่อม เป็ นธุรกิจของเอกชนที่มีความเป็ นอิสระ ไม่อยูใ่ ต้การควบคุมของธุรกิจหรื อบุคคลอื่นบุคคลใด อีกทั้ง
ยังเป็ นธุรกิจที่มีตน้ ทุนในการลงทุนตํ่า และมีพนักงานจํานวนน้อย ธุรกิจ SMEs แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มการค้า
2. กลุ่มการผลิต
3. กลุ่มการบริ การ
ธุรกิจ SMEs มีการเติบโตอย่างมากในประเทศไทย ค่าGDPของ SMEs ปี 2560 อยูท่ ี่ ร้อยละ 5.1 มูลค่า
ประมาน 6.5 ล้านล้านบาท(สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล, 2560) ตัวเลขนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเกิดและการก้าว
ขึ้นมาของธุรกิจ SMEs ใน ณ ปัจจุบนั
การทําธุรกิจมีความเสี่ ยงเสมอ ธรุ กิจ SMEs เกิดขึ้นมากกว่า 70,000 ธุรกิจ ใน 5 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจที่
สามารถอยู่ ไ ด้ห ลัง ผ่ า นไป 1 ปี มี เ พี ย งแค่ 50% เท่ า นั้ น การพัฒ นาระบบ BI กับ การจัด การข้อ มู ล (Data
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Management) จะช่วยในเรื่ องการจัดการข้อมูล โดยสามารถนําข้อมูล ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การ
รวมการทํางาน ของ BI กับการจัดการข้อมูลไม่ใช่เรื่ องใหม่ในธุ รกิ จ แต่ยงั เป็ นเรื่ องที่ ยงั ต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องต่อไป รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจและวางแผนของเจ้าของธุรกิจ ที่สามารถเข้าใจและรู ้จกั การใช้ขอ้ มูล
จํานวนมากให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก จําเป็ นต้องรู ้วา่ สิ่ งที่ตอ้ งการจากระบบ BI นั้นคือ
อะไร และ BI จะช่วยได้อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุ งธุรกิจของตน

4. ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

4.1 ธุรกิจอัจฉริ ยะ (Business Intelligence) คือกระบวนการทางไอที ในการเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์
และคาดการณ์ผลประกอบการ หรื อการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยนําข้อมูลดิ บมาใช้ เพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทั้งหมด เพื่อนําผลลัพธ์มาใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นโยบาย ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนสามารถช่วยใน
การตัดสิ นใจเชิงธุรกิจได้อย่างแม่นยํา เช่น บริ ษทั สามารถใช้รายงานการขายที่ผา่ นมา นํามาวิเคราะห์ วางแผนกล
ยุทธ์ดา้ นการขาย มาทําการตลาดได้อย่างมีช้ นั เชิง ข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต สามารถเป็ นตัวชี้ทิศทางในอนาคตได้
โดยแหล่งข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Data Sources) ได้แก่ ข้อมูล
การดํา เนิ นงาน (Operation Transaction) และข้อ มู ล อดี ต (Legacy Data) แหล่ ง ข้อมู ลภายนอก (External Data
Sources) ได้แก่ ข้อมูลสถิติจากสถาบันต่างๆ, ข้อมูลของโครงการสารสนเทศอื่นๆ, บทวิเคราะห์ และบทความ
วิชาการ ซึ่งในการกําหนดแหล่งข้อมูลจําเป็ นจะต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ เพื่อที่วา่ ข้อมูลที่นาํ เข้ามาใช้งานจะ
สามารถสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ เมื่อมีการกําหนดแหล่งข้อมูลที่ แน่ชดั ขั้นตอนถัดไป คือการออกแบบ
คลังข้อมูล (Data Warehouse Design) เนื่ องจากธุ รกิ จอัจฉริ ยะจําเป็ นต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากคลังข้อมูล Data
warehouse เป็ นหลัก (ITFORSME, 2013)
การออกแบบคลังข้อมูลมีอยู่ดว้ ยกัน 3 แบบ คือ คลังข้อมูลแบบ Star Schema หรื อ Multidimensional
Schema, คลังข้อมูลแบบ Relational Schema และคลังข้อมูลแบบ Snowflake Schema การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คลังข้อมูลแบบ Star Schema เป็ นฐานข้อมูล
จุดเด่นของธุรกิจอัจฉริ ยะ (BI) ได้แก่
1) ใช้งานง่ายโดยผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นฐานข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้เลือกรายการที่ตอ้ งการแล้วระบบ
จะสามารถผลิตผลลัพธ์ได้ตามต้องการ
2) ข้อ มู ล มี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ทํา ให้ส ามารถใช้ข ้อ มู ล เพื่ อ สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพทําให้เกิดความ ได้เปรี ยบคู่แข่งในเชิงกลยุทธ์
3) สามารถดึ งข้อมูลจากฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่ หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกมาทํา การ
วิเคราะห์ได้โดยไม่จาํ เป็ น ต้องเขียนโปรแกรมหรื อ Coding เช่น ExcelAccess, SQL Server และ Oracle เป็ นต้น
4) สามารถนําข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของตาราง ใช้งานในโปรแกรมคํานวณ, สร้างตาราง, สร้างกราฟ
หรื อแผนภาพได้ทนั ที
ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจมี 3 ประเภท ได้แก่
1) การตัดสิ นใจแบบโครงสร้าง Structure Decision เรี ยกว่า แบบกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็ นการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นประจํา จึ งมี มาตรฐานในการตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหา โดยวิธีการในการ
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แก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกําหนดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม หรื อการเลือก
กลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายตํ่าที่สุด หรื อเพื่อให้เกิดกําไรสูงสุด
2) การตัดสิ นใจแบบไม่เป็ นโครงสร้าง Unstructured Decision เป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาซึ่งมี
รู ปแบบไม่ชดั เจน หรื อมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอน เป็ นปั ญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้
ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง ส่วนมากเป็ นปั ญหาของผูบ้ ริ หารระดับสูง ต้องใช้ประสบการณ์ และความรู ้ของ
ผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจ (mLearning Walailak University, ม.ป.ป.)
3) การตัด สิ น ใจกึ่ ง โครงสร้ า ง Semi-Structure Decision สามารถตัด สิ น ใจแบบโครงสร้ า งได้แต่
บางส่ วนไม่สามารถตัดสิ นใจได้ โดยปั ญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบธรรมดา และการพิจารณา
โดยมนุษย์ คือมีลกั ษณะเป็ นกึ่งโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น ขั้นตอนจึงไม่ชดั เจน (ระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจ, 2013)

5. สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ

5.1 คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็ นระบบข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยการเก็บข้อมูลนี้ จะต้องมีปริ มาณมากพอและมีคุณภาพเพียงพอที่ จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการวิเคราะห์ตอ้ งทําให้ได้แบบหลายมิติ (Multidimensional Analysis)
ตลอดจนการวิเคราะห์ทาง ธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ (Forecasting), การวิเคราะห์แบบ “ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว อะไรจะ
เกิดขึ้น” (What-If Analysis), เหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็ นต้น
กระบวนการการสร้าง Data Warehouse ที่สาํ คัญได้แก่
1) Extraction คือ การดึงข้อมูลที่ตอ้ งการใช้มาจากแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูลที่ใช้งานอยูท่ ้ งั ภายใน
และภายนอกองค์กร
2) Transformation คือ การปรับโครงสร้างของข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่พร้อมใช้งานได้ ซึ่งทําได้
หลายวิธี เช่น การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่ และการเรี ยงลําดับ เป็ นต้น แล้วเก็บไว้ที่ แหล่งพักข้อมูล
3) Loading คือ การนําข้อมูลที่ได้ปรับโครงสร้างเรี ยบร้อยแล้ว (Metadata) ไปไว้ในคลังข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมพร้อมใช้งานสําหรับผูใ้ ช้

ภาพที่ 1 สถาปั ตยกรรมคลังข้อมูล (Informatec, ETL Process)
ที่มา Informatec,2016
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ข้อมูลที่ พร้อมใช้งานนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในรู ปลักษณะของลูกบาศก์ (Cube) ซึ่ งสามารถแสดงออกใน
หลายมิติ (Multidimensional) โดยแต่ละมิติจะแสดงถึงการเก็บข้อมูลของตารางที่ถูกนํามาใช้ประกอบเป็ นข้อมูล
เรี ย กว่า Dimension Table และข้อมู ลจากหลายๆ Dimension Table จะรวมกันเพื่ อแสดงข้อมู ล ที่ ตอ้ งการอย่าง
แท้จริ ง เรี ยกว่า Fact Table ข้อมูลดัง กล่าวถูกนําไปใช้ประมวลผลแบบออนไลน์เชิงวิเคราะห์ (Online Analytical
Processing: OLAP) กล่าวคือ มี การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ มีอยู่และมี การสร้างเครื่ องมือ (Tool) ที่ รองรั บการ
สื บค้นและนําเสนอแบบที่ง่ายสําหรับผูบ้ ริ หารซึ่งขึ้นกับรู ปแบบของธุรกิจ (Business Models) ส่วนใหญ่การสื บค้น
อยูใ่ นรู ปของคิวรี (Query) และการนําเสนอจะอยูใ่ นรู ปแบบของกราฟเพื่อง่ายต่อการใช้งาน และทําความเข้าใจ
5.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ จะต้องคํานึ งถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ต่างๆ ที่ จะต้องสามารถทํางานร่ วมกันได้กับโครงสร้ างพื้นฐานเดิ มที่ มีอยู่แล้วขององค์กร นักพัฒนาระบบยัง
จะต้องตระหนักถึ งการทํางานในระดับองค์กรที่ มีส่วนงานต่างๆ แยกกันออกไปแต่มีความเกี่ ยวข้องกัน และ
สามารถทํางานร่ วมกันได้ดว้ ยการใช้สารสนเทศร่ วมกัน จึงจะทําให้การบริ หารจัดการองค์กร และการตัดสิ นใจใน
ระดับองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้นจึ งต้องทําความเข้าใจในแนวทางหรื อขั้นตอนการพัฒนาระบบเป็ น
อย่างดีก่อนลงมือดําเนินการต่อไป
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
เนื่ องจากความแตกต่างของประเภทธุรกิจองค์กร ผูต้ ดั สิ นใจและประเภทของปั ญหาที่จะต้องตัดสิ นใจ
เพื่อการแก้ไขระยะเวลาในการใช้งาน จึงทําให้แนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจดังกล่าวมีอยู่
หลายแนวทางแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของผูค้ ิดค้น จึ งไม่มีแนวทางใดที่ นับได้ว่าดี ที่สุดสําหรับ
องค์กรใดๆ
แนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจที่นิยมใช้กนั มากแนวทางหนึ่ง คือ การจัดทําต้นแบบ
(Prototyping) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ประยุกต์มาจากวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC)
โดยจะทําการพัฒนาการทํางานทีละโมดูลจนสมบูรณ์ จากนั้นจึงนําไปทดสอบการทํางาน โดยให้ผใู ้ ช้นาํ ไปใช้งาน
แล้วจึงทําการพัฒนาโมดูลอื่นๆ ต่อไป
วงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) มี ข้ นั ตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ได้แก่
วางแผน (Planning), การวิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Implementation) ที่ จะทํา
ให้ได้เป็ นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจตามความต้องการ
ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
1) ขั้นตอนการวางแผน (Planning) เริ่ มต้นจากความต้องการทั้งหมดขององค์กร
2) จากนักวิเคราะห์หาแนวทางที่เป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจอย่างคร่ าวๆ
และศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นต่างๆ โดยละเอียด เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบแล้ว ผูบ้ ริ หารโครงการจะทํา
การกําหนดแผนงานด้านต่างๆ
3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เริ่ มต้นการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบที่แท้จริ งอย่าง
ละเอียด จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ความต้องการต่างๆ โดยพิจารณาจากปั ญหาที่ตอ้ งการให้ระบบช่วยแก้ไข แล้ว
นําไปสู่ การวิเคราะห์ข้ นั ตอนการทํางานของระบบใหม่ โดยสร้ างเป็ นแบบจําลองข้อมูลของระบบใหม่ (Data
Modeling)
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4) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็ นขั้นตอนที่ ระบุวิธีการทํางาน และกําหนดรายละเอียดต่างๆ
ของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
5) ขั้นตอนการพัฒนา และสร้างระบบ (Implementation) เป็ นขั้นตอนการสร้างทดสอบความถูกต้อง
ในการทํางานของระบบ และติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริ ง นอกจากนี้ยงั รวมถึงการจัดทําเอกสารต่างๆ
การดําเนินการพัฒนาระบบใหม่ หรื อพัฒนาระบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้นนั้น ส่งผลให้
เกิดปั ญหาที่ทุกองค์กรจะต้องเตรี ยมตัวรับสถานการณ์ และหาทางป้ องกันและแก้ไข คือ
1) ผูใ้ ช้ตอ้ งสามารถเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบในทันทีที่ระบบใหม่เสร็ จสมบูรณ์
2) ปรับเปลี่ยนระบบให้ทนั ความเปลี่ยนแปลงของระบบ
3) วางแผนให้การเปลี่ยนแปลงระบบเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
4) ทําต้นแบบระบบออกมาใช้งานจนมีความมัน่ ใจว่าเป็ นระบบที่เหมาะสม และได้รับการยอมรับ
5) ถ้าต้องมีการฝึ กหัดใช้งานระบบ อาจนําระบบใหม่มาติดตั้งเพื่อให้ทาํ งานขนานไปกับการทํางาน
ของระบบเดิม
6) ให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้า และพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า
7) ตรวจสอบความมีประสิ ทธิภาพของระบบ

6. เครื่ องมือในใช้ งาน BI ในSMEs

Power BI เป็ น ซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างรายงานและช่วยในการทํา BI ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ SMEs โดย
ซอฟต์แวร์น้ ีประกอบด้วยฟังก์ชนั การทํางานที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรี ยบในทางธุรกิจต่อ
คู่แข่งได้ดียิ่งขึ้น ฟั งก์ชันการวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จในช่ วงเวลาต่างๆ เพื่อช่ วยให้เจ้าของธุ รกิ จ
สามารถวิเคราะห์, วางกลยุทธ์และลงทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Power BI สามารถใช้งานได้ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็ น Smartphone, Tablet หรื อ Computer ก็สามารถ
เข้าถึงโปรแกรมได้ตลอด เพิ่มความคล่องตัวในการใมช้โปรแกรมมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลให้แก่เจ้าของธุรกิจมากขึ้น

7.สรุป

การทํา BI ช่ ว ยยกระดับ ธุ ร กิ จ ในทุ ก ประเภทไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก รขนาดไหนก็ ต าม การทํา BI ไม่
จําเป็ นต้องมี ในองค์กรขนาดใหญ่เท่ านั้น ธุ รกิ จ SMEs ก็สามารถมี ได้เช่ นกัน BI จะช่ วยให้ ธุ รกิ จ SMEs เพิ่ม
ความสามารถในการบริ หารธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งเราอยูใ่ นยุค 4.0 ด้วยแล้ว การทําข้อมูลในรู ปแบบดิจิติลย่อมมี
ความได้เปรี ยบในการทํางานแบบการจดบันทึก การนํา Power BI เข้ามาใช้ในธุรกิจนั้นจะตอบโจทย์ในการทํางาน
ด้านข้อมูลและนําข้อมูลมาแสดงผลให้แก่เจ้าของธุรกิจเพื่อที่จะนําไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด

8. ข้ อเสนอแนะ

สิ่ งสําคัญคื อ ธุ รกิ จ SMEs จําเป็ นต้องรู ้ ว่าสิ่ งที่ ตอ้ งการจากระบบ BI นั้นคื ออะไร และ BI จะช่ วยได้
อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุ งธุรกิจของตน เพียงตอบคําถามสองข้อนี้ ให้ได้ จะเท่ากับเป็ นการทํา BI ไปแล้วใน
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ตัว เพราะเจ้าของธุ รกิ จได้รู้ว่าเราจะนํา BI มาใช้ทาํ อะไรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่ ธุรกิ จ ของตน รวมถึ ง
ประโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ระยะยาว หากขาดความเข้า ใจการทํา BI จะเป็ นแค่ ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์
เพราะฉะนั้นการศึ กษาเกี่ ยวกับธุ รกิ จและวางแผนมีความจําเป็ นอย่างมากในการดําเนิ นธุ รกิ จให้ขบั เคลื่ อนไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
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ขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ 2.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงาน ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย
เวชภัณฑ์ยาของสัตว์ 3. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยลักษณะงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ได้แ ก่ ความมี อิ ส ระในการทํา งาน ความมั่น คงในงาน ความท้า ทายในการทํา งาน นโยบายและการบริ หาร
บรรยากาศในการทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเงินเดือนและสวัสดิการ และ 2) ภาวะผูน้ าํ ในองค์กร
ขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าํ แบบ
มุ่งเน้นความสําเร็ จ ภาวะผูน้ าํ แบบชี้นาํ และภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุน 3) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย
เวชภัณฑ์ยาของสัตว์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความผูกพัน รองลงมาคือ ความร่ วมมือ และ
ความทุ่มเท ตามลําดับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งความสําเร็ จ ด้านภาวะผูน้ าํ แบบ
มีส่วนร่ วม ลักษณะงานด้านบรรยากาศในการทํางาน และลักษณะงานด้านความท้าทายในการทํางาน ส่ งผลต่อ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คําสําคัญ: ลักษณะงาน, ภาวะผูน้ าํ , แรงจูงใจในการทํางาน, พนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์
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ABSTRACT

This research is quantitative research. The purpose is 1. To study the job characteristics of Sale
person in animal medical drug. 2. To study the factors of work. Influence of work motivation on Sale person
in animal medical drug. 3. To study leadership. Influence of work motivation on Sale person in animal medical
drug. This research used 200 questionnaires to collect data from 200 Sale person in animal medical drug Thai
owned company sold to Ratchaburi livestock farming cooperative. The data were analyzed using percentage,
mean, Correlational coefficient and standard deviation. Test hypothesis with simple and multiple regression
analysis. The results show 1) The job characteristics of Sale person in animal medical drug. Overall and the
level of independence was high, Freedom to work, Stability in work, Challenge to work, Policy and
Administration, Working atmosphere, Progress in the job, And salary and welfare2) Leadership in the Sales
organizations of Animal medicine Overall and the level of independence was high, Cooperative Leadership,
Leadership focused on success, Guided leadership And Supportive leadership 3) Motivation in the work of, Sale
person in animal medical drug. Overall and the level of independence was high, relationship, cooperation and
Dedication . The results of the hypothesis test showed that Leadership focused on success, Cooperative
Leadership, workplace environment, Challenge to work Affecting motivation in , Sales person in animal medical
drug.Statistically significant at the 0.01 level.
Keywords: job description, leadership, Motivation to work, Sale person in animal medical drug.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การดําเนิ นธุรกิจจะต้องคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทําให้ธุรกิ จเกิ ดการแข่งขันที่ สูงขึ้น ส่ งผลให้องค์กรต่างๆ มี การ
ปรับตัวอย่างจริ งจังเพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถอยูร่ อดและดําเนิ นต่อไปได้ ปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุน
การปรับตัวได้ขององค์กรคือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะทรัพยากรมนุษย์จะช่วยนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ โดย
การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้ทนั ยุคทันสมัย โดยทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท และหน้าที่
ตามสิ่ งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป องค์กรจะต้องมองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งมีค่าที่ตอ้ งรักษาไว้ ซึ่ งหนึ่ ง
ในวิ ธี ก ารในการรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ว้ คื อ การให้ มี ค วามสุ ข ในการทํา งาน ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้ มี
ความสามารถเพื่อดึ งศักยภาพที่ มีอยู่ออกมา ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรอยู่รอดและเจริ ญก้าวหน้าไปได้ในสภาวะ
แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ในการทํางานปั ญหาที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งของการจัดการทรัพยากรมนุษนย์ คือ การสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานให้เกิ ดขึ้นกับพนักงาน โดยการจูงใจนี้ ตอ้ งทําให้พนักงานรู ้สึกว่ามีความสัมพันธ์ต่อองค์กร และสามารถ
ช่วยให้องค์กรก้าวไปยังเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ ( ปกภณ จันทศาสตร์, 2557 ) ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
ภาวะผูน้ าํ ถือได้วา่ มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะภาวะผูน้ าํ เป็ นการถ่ายทอดจากผูน้ าํ ส่ งถึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้
ปฏิบตั ิงานตามที่กาํ หนดและยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในหน่วยงานทําให้พนักงานมีความ
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ตั้งใจในการทํางาน ภาวะผูน้ าํ จะเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้สมาชิกในหน่วยงานสามารถบรรลุเป้ าหมายได้และเป็ น
ศาสตร์ ที่จาํ เป็ นและมีความสําคัญต่อผูบ้ ริ หารที่ สามารถนําพาหน่ วยงานไปสู่ ความสําเร็ จซึ่ งงานของผูน้ าํ จะทํา
หน้าที่คอยตัดสิ นใจ วางแผนการทํางาน กําหนดปั ญหา และพัฒนาหน่วยงานหรื อรับผิดชอบต่อความอยูร่ อด ซึ่ ง
หากมองการทํางานของผูน้ าํ จะเห็นว่าไม่ยากลําบาก แต่หากการเป็ นผูน้ าํ ที่ดีในการทํางานเป็ นเรื่ องยากที่จะทําให้
สมบูรณ์ การสร้างภาวะผูน้ าํ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และพัฒนา เพื่อให้งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ( ศิ ริภทั ร
ดุษฎีววิ ฒั น์, 2555 )
งานขายเวชภัณฑ์ยาเป็ นงานที่มีเป้ าหมายชัดเจนโดยเน้นที่ยอดขายในแต่ละเดือนหรื อถ้ามองภาพรวมจะ
มองยอดขายสิ นค้าในแต่ละปี ที่เป้ าหมายจะต้องมีการโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะพบกับแรงกดดัน
อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในทุกปี เพื่อให้ได้ตามเป้ าที่ได้รับมอบหมายส่วนในทางกลับกันผูน้ าํ จะพบกับแรงกดดันจาก
ยอดขายที่ได้รับเพื่อส่งต่อมาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม หากผูน้ าํ ขาดทักษะความเป็ นผูน้ าํ หรื อไม่ใส่ใจในการ
สร้างแรงกระตุน้ ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะทําให้การทํางานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทํางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
บรรลุความสําเร็ จที่ได้ต้ งั ไว้ ( ทิมมิกา เครื อเนตร, 2552 )
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นในภาวะที่มีการแข่งขันสู งพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ถือได้วา่ เป็ นผูต้ อ้ งการ
แรงจูงใจที่จะทําให้งานของตนเองมีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานขายเวชภัณฑ์ของสัตว์ส่วนใหญ่มีทางเลือกในการเข้า
ทํางานในแต่ละองค์กรได้มากเนื่ องจากพนักงายขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ที่เก่งจะเป็ นที่ตอ้ งการขององค์กรต่างๆ
จึงทําให้มีการย้ายองค์กรกันบ่อยครั้ง มีผลทําให้การทํางานในองค์กรขาดความต่อเนื่ องในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อ
แนะนําผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายในส่ วนของผลประกอบการ และเสี ยโอกาสในการขาย
สิ นค้าขององค์กร และที่สาํ คัญเสี ยบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพไป
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของปั จจัยด้านลักษณะงานภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานเพื่อจะสามารถทําให้พนักงานขายเวชภัณฑ์ยาสัตว์ทาํ งานําได้ตามเป้ าหมายที่ทางองค์กร
ได้วางไว้ ดังนั้นผูท้ าํ วิจยั จึงทําการศึกษาเรื่ อง “ ปั จจัยด้านลักษณะงานและภาวะผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ” โดยผูท้ าํ การวิจยั หวังว่าผลของการทําวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ทุกๆ ฝ่ ายสามารถนําผลการลัพธ์จากงานวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรให้เหมาะสมทั้งในส่ วน
ของการจัดการด้านลักษณะงานและการทํางานของผูน้ าํ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์
ยาสัตว์ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีขององค์กรสามารถทําตามแผนเป้ าหมายที่ วางไว้ได้ในภาวะที่มีการแข่งขันสู ง
และผลของการวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับผูท้ ี่สนใจเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านลักษณะงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าํ ใน
องค์กรขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ และเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยา
ของสัตว์
(3) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านลักษณะงานและภาวะผูน้ าํ ที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย
เวชภัณฑ์ยาสัตว์ ผูว้ ิจยั ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยด้านลักษณะงานของ อํานาจ ธี
ระวนิ ช (2553) ศึ กษาทฤษฏี ผูน้ าํ เชิ งสถานการณ์ของโรเบิ ร์ต เฮาส์ (Robert House, 1971 : 321-338) และศึ กษา
แนวคิดเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของกรี นเบิ ร์กและบารอน (Greenberg and Baron, 1997: 647) เพื่อนํามา
กําหนดตัวแปรในการวิจยั และสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
-

ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
นโยบายและการบริ หาร
ความมีอิสระในการทํางาน
เงินเดือนและสวัสดิภาพ
ความท้าทายในการทํางาน
ความมัน่ คงในงาน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
บรรยากาศในการทํางาน

-

ปัจจัยด้ านภาวะผู้นํา
ภาวะผูน้ าํ แบบชี้นาํ
ภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุน
ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งเน้นความสําเร็ จ

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย
เวชภัณฑ์ ยาสั ตว์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านลักษณะงานและ
ภาวะผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ในบริ ษทั ที่เป็ นของคนไทยที่
ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรปศุสตั ว์ราชบุรี จํากัด ซึ่งมีจาํ นวนทั้งหมด 20 บริ ษทั
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ในบริ ษทั ที่เป็ นของคนไทยที่ขายให้กบั
สหกรณ์การเกษตรปศุสตั ว์ราชบุรี จํากัด จํานวน 20 บริ ษทั มีพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์จาํ นวน 200 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้การเทียบตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970 :
608) ได้กลุ่มตัวอย่าง 132 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แต่เนื่ องจาก
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กลุ่มตัวอย่างที่ ได้มีจาํ นวนน้อย ผูว้ ิจยั จึ งใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วนได้กลุ่มตัวอย่าง 200 คน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ เกี่ ยวกับปั จจัยด้านลักษณะงาน
ภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ โดยเป็ นแบบเลือกตอบทุกข้อ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หาร ความมีอิสระใน
การทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความท้าทายในการทํางาน ความมัน่ คงในงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และบรรยากาศในการทํางาน จํานวน 21 ข้อ
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับด้านภาวะผูน้ าํ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ้ าํ แบบชี้นาํ ภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุน ภาวะ
ผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม และภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งเน้นความสําเร็ จ จํานวน 12 ข้อ
ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ ประกอบด้วย
ความทุ่มเท ความผูกพัน และความร่ วมมือ มีจาํ นวนคําถาม 15 ข้อ
4.4 การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
(1) ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วน และความสอดคล้องของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามให้ตรงกับเรื่ องที่จะศึกษา และนํา
กลับมาปรับปรุ งแก้ไขข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
(2) นําแบบสอบถามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบให้คะแนนเสร็ จมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหาตามโครงสร้าง (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยถื อเกณฑ์
ความสอดคล้องต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 (ปราณี หลําเบ็ญสะ, 2559: 3) ได้ค่าเท่ากับ 1.00
(3) นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน
30 คน ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มศึกษา จากนั้นนํามาหาความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.9599 ปั จจัยด้าน
ลักษณะงาน เท่ากับ 0.8930 ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ เท่ากับ 0.9388 และด้านแรงจูงใจในการทํางาน เท่ากับ 0.9067
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองดังนี้
(1) ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ โดยได้อธิ บายคําชี้ แจงและ
รายละเอียดในแบบสอบถามด้วยตนเองจนครบ 200 ชุด
(2) นําแบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติดว้ ยเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการทางสถิติที่ใช้สาํ หรับงานวิจยั แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
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(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
(1.1) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ ว ไปผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)
(1.2) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านภาวะผูน้ าํ และแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์หาปั จจัยด้านลักษณะงานและภาวะผูน้ าํ ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน
(Stepwise Selection)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อายุงาน 6-10 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 55,000 บาทขึ้นไป
5.2 ปั จจัยด้านลักษณะงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้านแสดงรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านลักษณะงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์
ปัจจัยด้ านลักษณะงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ ยาของสั ตว์
นโยบายและการบริ หาร (X11)
ความมีอิสระในการทํางาน (X12)
เงินเดือนและสวัสดิการ (X13)
ความท้าทายในการทํางาน (X14)
ความมัน่ คงในงาน (X51)
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X16)
บรรยากาศในการทํางาน (X17)
รวม

X

3.80
3.95
3.59
3.87
3.92
3.66
3.70
3.78

S.D.
0.60
0.66
0.67
0.64
0.58
0.70
0.58
0.45

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.3 ภาวะผูน้ าํ ในองค์กรขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
ผลของแต่ละด้านแสดงรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าํ ในองค์กรขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์

X

ภาวะผู้นําในองค์กรขายเวชภัณฑ์ ยาของสั ตว์
ภาวะผูน้ าํ แบบชี้นาํ (X21)
ภาวะผูน้ าํ แบบสนับสนุน (X22)
ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม (X23)
ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งเน้นความสําเร็ จ (X24)
รวม

3.70
3.54
3.78
3.76
3.69

802

S.D.
0.70
0.74
0.61
0.62
0.55

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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5.4 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้านแสดงรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ ยาของสั ตว์
ความทุ่มเท (Y1)
ความผูกพัน (Y2)
ความร่ วมมือ (Y3)
รวม

X

3.63
3.84
3.80
3.75

S.D.
0.52
0.59
0.52
0.46

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

5.5 ปั จจัยด้านลักษณะงานและภาวะผูน้ าํ ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยา
ของสัตว์ ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งความสําเร็ จ (X24) ด้านภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม (X23) ด้านความท้าทายใน
การทํางาน (X14) และด้านบรรยากาศในการทํางาน (X17) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ 63.50 สามารถเขียนเป็ นสมการถดถอย
เชิงพหุได้ดงั นี้ Y = 0.890 + 0.225X24 + 0.218X23 + 0.166X14+ 0.150X17

6. อภิปรายผล

6.1 ปั จจัยด้านลักษณะงานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าลักษณะของงานสามารถทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานได้ โดยงานที่ทาํ นั้นต้องมี
ความท้าทาย มีลกั ษณะสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ และโอกาสที่จะได้เรี ยนรู ้ ได้รับผิดชอบ และสามารถควบคุม
การทํางานทําให้เกิ ดความสําเร็ จตามวัตถุปรงสงค์ที่ตอ้ งการ สอดคล้องกับแนวคิดของ อํานาจ ธี ระวนิ ช (2553)
อธิ บายถึงแนวคิดแบบจําลองในส่ วนของลักษณะงาน ของ Ric Hard Hackm ang Gred Oidhan สามารถนําไปใช้
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานได้อย่างดี มีองค์ประกอบที่สาํ คัญเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ สภาพทางจิตทาง
จิ ตวิทยาที่ สําคัญ ลักษณะงาน และผลที่ คาดว่าจะได้รับจากลักษณะงานจะส่ งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทํางาน นําไปสู่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงาน มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ ความหลายหลายของทักษะ ความเป็ น
อิสระ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสําคัญของงานและผลสะท้อนของงาน ดังนั้นลักษณะงาน 5 ประการนี้มี
ผลต่อความพอใจในงาน แรงจูงในในการทํางาน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานดีข้ ึนเพราะลักษณะนี้ มีผลต่อ
สภาพทางจิตวิทยาที่สาํ คัญ 3 ประการ ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าได้รับจากความรับผิดชอบในงานและตัวงาน
ละความรู ้ ผลลัพธ์ของงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญา อชิ รศิ ลป์ (2551 : 73-76) ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั จจัยด้านการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในหน้าที่งาน ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้านรายได้และสวัสดิการ และ
ด้านบรรยากาศในการทํางาน ตามลําดับ
6.2. ภาวะผูน้ าํ ในองค์กรขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการ
บริ หารองค์การไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของรัฐบาลหรื อเอกชนปั จจัยหนึ่ งที่จะทําให้ประสบความสําเร็ จคือ การมี
ผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ความสามารถและทักษะ ในการบริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารที่จะ
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สามารถนําพาองค์ก ารให้มีค วามเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดี ยวกันที่ ปฏิ บัติง านเพื่อ มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ร่ว มกัน ได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Heifetz & Laurie (1997 อ้างถึงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ คือ
กระบวนการในการโน้มน้าวชักจูงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามในการทําเพื่อให้ไปยังวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้โดยผูน้ าํ ที่ดีจะต้องมีความสามารถ มีความมุมานะ สามารถสร้างขวัญและกําลังใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทํางานได้
สุดความสามารถเพื่อที่จะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณปภัช อาพวลิน และ
สมหมาย อ่าดอนกลอย (2557 : 14-24) ศึ กษาเรื่ อง ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่า งแบบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษากับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า แบบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
พิษณุ โลก เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาตามรู ปแบบภาวะผูน้ ําแต่ละแบบพบว่า ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีภาวะผูน้ าํ มากทั้ง 4 แบบ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม ภาวะ
ผูน้ าํ แบบสนับสนุน ภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งผลสําเร็ จ และภาวะผูน้ าํ แบบสัง่ การ/ชี้นาํ
3. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าแรงจูงใจนั้นมีความสําคัญเนื่องจากความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานขององค์กรต่าง ๆ จะเกิดขึ้นอยูท่ ี่ความ
ร่ วมมือร่ วมใจของพนักงานเป็ นสําคัญ ถ้าองค์การใดมีผบู ้ ริ หารที่สามารถใช้หลักแรงจูงใจได้ถูกต้อง พนักงานจะมี
ความตั้งใจและเต็มใจทํางานสูง ทําให้เกิดประสิ ทธิภาพได้ประสิ ทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
สอดคล้องกับแนวคิดของพชรพร ครองยุทธ (2549) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจ ไว้ว่าเป็ นปั จจัยที่ เป็ นตัวกระตุน้ หรื อ
ผลักดันให้บุคคลทุ่มเทแรงกาย และแรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ในการปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุตาม
เป้ าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ (2551 : 59-74) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ
ในงานที่มีผลต่อความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันในงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับงาน ความทุ่มเทในงาน และความผูกพันในอาชีพ
4. ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ แบบมุ่งความสําเร็ จ และปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม ส่ งผลต่อแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ภาวะผูน้ าํ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ให้ปฏิ บตั ิงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารมี บทบาทสําคัญที่ สุดที่ จะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถและความเป็ นผูน้ าํ ในการ
บริ หารงาน เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีอยูใ่ ห้ช่วยกันทํางานและต้องรู ้จกั เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การดําเนิ นการต่าง ๆ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายที่องค์การได้ต้ งั ไว้ ดังที่โรเบิร์ต เฮาส์ (House, 1971 : 324) ได้กล่าวว่า ผูน้ าํ แบบมุ่งความสําเร็ จของงาน
(Achivemant-oriented Leadership) ได้แก่ ผูน้ ําที่ กาํ หนดเป้ าหมายท้าทายและพยายามให้บรรลุผลสําเร็ จ มี การ
ปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื่ อง สร้างความคาดหวังสูงต่อความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทาํ งานอย่างเต็ม
ความรู ้ความสามารถ ดังนั้นผูน้ าํ ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการเพิ่มค่าตอบแทนที่มีคุณค่าเป็ น
รางวัลที่เขาสามารถทํางานได้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย และควรช่วยให้หนทางสู่ ความสําเร็ จนี้ง่ายพอที่จะพยายามเดิน
ไป โดยช่วยลดอุปสรรคและแก้ปัญหาของงาน นอกจากนั้นควรเพิ่มโอกาสให้ลูกน้องแต่ละคนได้มีโอกาสที่จะมี
ความพึงพอใจที่จะประสบความสําเร็ จเช่นนี้ รวมทั้งผูน้ าํ ควรสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกน้อง โดยเฉพาะความ
พึงพอใจในตัวผูน้ าํ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุคล์ (Yukl, 1989 : 102) พบว่า ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วมจะ
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เพิ่มความพยายามและความพึงพอใจให้แก่ผตู ้ ามได้ เมื่องานไม่มีโครงสร้างที่ชดั เจน การที่ผตู ้ ามได้รับโอกาสให้มี
ส่ วนร่ วม ย่อมทําให้เกิดความเข้าใจในงานดีข้ ึนและรู ้สึกคุณค่าของตัวเองที่ได้รับการยกย่อง ย่อมมีความพึงพอใจ
มากขึ้น มีผลทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานและสามารถทํางานได้ดีมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อนุสรณ์ จันดาแสง (2553 : 70-89) ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าํ ตามระบบบริ หาร 4 แบบ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของหัวหน้าสถานีอนามัยสาธารณสุขเขต 9, ประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ ของหัวหน้าสถานี
อนามัยแบบมุ่งความสําเร็ จ และแบบมีส่วนร่ วม มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
5. ปั จจัยด้านบรรยากาศในการทํางาน และปั จจัยด้านความท้าทายในการทํางาน ส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานขายเวชภัณฑ์ยาของสัตว์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในการ
ทํางานนั้นบรรยากาศในองค์การเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ เนื่องจากคนที่ทาํ งานในองค์การต้องอยูภ่ ายใต้การกํากับ
ควบคุ ม ตั้งแต่แบบความเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ งั คับบัญชา ความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้ างองค์การ กฎระเบี ยบของ
องค์การ ตลอดจนสิ่ งต่าง ๆ ภายในองค์การ ทั้งนี้ยงั มีปัจจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบั
พนักงานได้อีกก็คือ เรื่ องของความท้าทายในการทํางาน ซึ่ งก็อยู่ที่หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวงานด้วย
เช่นกัน ถ้างานนั้นเป็ นงานที่มีความท้าทายอยูพ่ อสมควร ไม่ยาก ไม่ง่ายจนเกินไป มีโครงการใหม่ๆ มีความท้าทาย
ใหม่ๆ มาให้พนักงานได้ลองทําอยูต่ ลอด แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานจะมีมากกว่างานที่ไม่มีความท้าทาย
อะไรเลย ทําซํ้าๆ กันไปทุกวัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Shine (2551) ได้กล่าวไว้วา่ การสร้างแรงจูงใจนั้นมีแรง
กระตุน้ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมหรื อสถานที่ทาํ งาน โดยสถานที่ทาํ งานมีการเอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสม และมีส่ิ งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอทําให้มี
ความสุ ขในการทํางานและช่วยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ปไตย โพธาทอง
และพนิต กุลศิริ (2558 : 169-190) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ของการทํางาน การจูงใจและประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานสายการผลิตในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านบรรยากาศใน
องค์กรและปั จจัยด้านความท้าทายของงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารควรให้ค วามสํา คัญ กับ เรื่ อ งเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก ารของพนัก งาน โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของพนักงาน รวมไปถึงการจัดสวัสดิ การให้ครอบคลุมกับสิ ทธิ ที่
พนักงานควรจะได้รับ เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่พนักงาน
(2) ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารควรส่ งเสริ ม ให้พ นัก งานได้มีโ อกาสทํางานอย่า งเต็ม ศัก ยภาพ ให้ค วาม
ช่วยเหลือพนักงาน ทําให้พนักงานปฏิบตั ิงานโดยมีทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั
(3) ควรมี การพิจารณาจากผลงานของพนักงาน หากผลงานออกมาดี บกพร่ องน้อย ควรมี การ
พิจารณาให้รางวัลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานที่มีคุณภาพต่อไป
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ปั จจัยการรับรู ้ถึงความยาก
ง่ายในการใช้งาน และปั จจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากใช้งานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือน
เงิ นเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวกกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษายอมรับกับข้อสมมุติฐาน คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อ กใช้บ ริ ก าร SMS แจ้ง เตื อ นเงิ นเข้า -ออก ของธนาคารพาณิ ช ย์ต่ า งๆ ในประเทศไทย และปฏิ เ สธข้อ
สมมติฐาน คือ ปั จจัยการการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานและปั จจัยการการรับรู ้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
งานไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ใน
ประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ, การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน, การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน

ABSTRACT

This research had the objectives to study the marketing mix (7Ps), perceived ease of use and perceived
usefulness affecting the decision on receiving the SMS notification service of Thai commercial banks by Bangkok
citizens. The researcher was collecting data by using convenience sampling method from 400 persons in the
sample group. The statistical method was using multiple regressions. The hypotheses results were consistent to
one of the assumptions that the marketing mix has the influence on the decision on receiving the SMS notification
service of Thai commercial banks, but inconsistent to other assumptions that the perceived ease of use and
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perceived usefulness have no influence on the decision on receiving the SMS notification service of Thai
commercial banks at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Marketing Mix for Service Business, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี บทบาทต่อธุ รกรรมของธนาคาร ในการบริ การก็จะมี รูปแบบการ
บริ การใหม่ๆ มานําเสนอต่อผูใ้ ช้บริ การให้เกิดแรงจูงใจต่อการใช้บริ การ รวมถึงความเชื่อมัน่ กับธนาคารนั้นๆ ด้วย
แต่ดว้ ยตัวผูใ้ ช้บริ การเองจะมีทกั ษะ หรื อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ แตกต่างกัน จึ งทําให้การรับข้อมูล
ข่าวสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีก็อาจมี
หลายทางเลือกที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้หลายช่องทาง ทั้ง Internet Banking, Mobile Banking,
SMS หรื อทุกช่องทาง เป็ นต้น หากผูใ้ ช้บริ การมีความรู ้นอ้ ย ไม่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีก็ทาํ ให้อาจตัดสิ นใจไม่
รับข้อมูลทางดิ จิตอลใดๆ อาจจะทราบข้อมูล ณ ขณะที่ ทาํ การธุ รกรรมกับธนาคารตอนนั้น หรื อโทรสอบถาม
เจ้าหน้าที่โดยตรง
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ถือเป็ นปั จจัยสําคัญของธุ รกิจธนาคารล้วนมีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงิ นเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ที่ มีความจําเป็ นที่จะต้องให้
ความสนใจในการศึกษาและทําความเข้าใจปั จจัยเหล่านี้ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจในเลือกใช้
บริ ก าร เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการวางแผน และวางแผนกลยุทธ์ ในการดํา เนิ นธุ ร กิ จในอนาคต ให้ส ามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริ ง
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็ นระดับการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
ของผูใ้ ช้บริ การ ที่มีต่อระบบ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ที่จะคอยช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ของการใช้บ ริ ก าร หรื อ ช่ ว ยด้า นการดํา เนิ น ชี วิ ต ให้ ผู ใ้ ช้ไ ด้รั บ ประโยชน์ ใ นด้า นของความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา รวมถึงยังสามารถใช้บริ การได้ตลอดเวลาที่มีเงินเข้า-ออกของบัญชี ธนาคารต่างๆ โดยผูใ้ ชบริ การ
ต้องรู ้สึกว่าง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซบั ซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามในการเรี ยนรู ้ หรื อศึกษา
มากนัก
การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน (Perceived Usefulness) ซึ่ งเป็ นระดับการรับรู ้ถึงประโยชน์
ต่อการได้ใช้งานของบุคคลนั้นต่อระบบ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความ
มัน่ ใจในการทําธุรกรรมด้านการเงิน เพื่อความสบายใจของตัวผูใ้ ช้บริ การ และยังสามารถประเมินได้วา่ ประโยชน์
เหล่านี้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การได้หรื อไม่
ปั จจัยเหล่านี้ ล้วนส่ งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน และความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี ซึ่ งจะส่ งผลให้
เกิดผลลัพธ์ในการใช้งานจริ ง การยอมรับของผูใ้ ช้งานนั้นมีผลมาจาก การรับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ความง่ายของ
การใช้งาน ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ การสร้างเทคโนโลยีโดยมีการคํานึ งถึงความสัมพันธ์ ด้านการรับรู ้ประโยชน์และ
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานที่ผใู ้ ช้งานนั้น ส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี และเกิดความต้องการใช้บริ การ
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ได้ ในระบบสารสนเทศในปั จจุบนั นั้น มีหลายๆ เทคโนโลยีไม่สามารถผลักดันให้เกิดการใช้งานจริ ง เพราะผูใ้ ช้
ขาดการยอมรับด้านการใช้งานและบริ การ รวมถึงไม่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้งานจริ งได้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การใช้ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยยังเป็ น
ที่ นิยมใช้กันทัว่ ไป แต่ก็ยงั สร้ างภาระค่าใช้จ่ายแต่ผูใ้ ช้บริ การโดยตรง ทางผูท้ าํ วิจัยจึ งต้องการศึ กษาว่า ปั จจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลให้ต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทย
ดังนั้นผูท้ าํ วิจยั จึงทําการศึกษาเรื่ อง การเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ใน
ประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ธุรกิจ) นําผลไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
การใช้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้ง
เตือนของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
(3) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากใช้งาน ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้ง
เตือนของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
(4) เพื่อให้ทราบถึงการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ
ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(Service Marketing Mix) - 7Ps
การรับรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease of Use)
การรับรู้ ถึงประโยชน์ ที่ได้ รับจากการใช้ งาน
(Perceived Usefulness)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

810

การเลือกใช้ บริการ SMS
แจ้ งเตือนเงินเข้ า-ออก
ของธนาคารพาณิชย์
ต่ างๆ ในประเทศไทย
ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
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เอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทนี้เป็ นการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
สื บค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั จากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็ น 5 ส่วน ได้ดงั นี้
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน (Perceived Usefulness)
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องการตัดสิ นใจใช้บริ การ (Decision Making to Use Services)
5.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
วิธีการดําเนิ นงานวิจยั สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่ งใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใน
รู ปแบบของการสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือที่แบบสอบถาม (Questionnaire)
จากกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อศึ กษาถึงการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงิ นเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ใน
ประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจัยได้จัดทําแบบสอบถามโดยการทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ประกอบกับการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปสําหรับสรุ ปผลการวิจัย เพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ศึกษา คื อ ประชากรผูท้ ี่ ใช้บริ การ หรื อเคยใช้บริ การ SMS แจ้งเตื อนเงิ นเข้า-ออกของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยและกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) เลื อกใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก โดยกําหนดขนาดตัวอย่าง ระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% พร้ อมทั้งยอมรั บความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05 ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งนี้ท้ งั หมด 400 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระที่ใช้ศึกษาคือส่ วนประสมการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
และการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ส่ วนตัวแปรตามคือการเลือกใช้บริ การ SMS เตือนเงินเข้า-ออก
ของธนาคาพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
เป็ นขั้นตอน นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิก่อนแจกแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 40 รายเพื่อหาค่า
ความเชื่ อมัน่ เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ของครอนบาช
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(Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่งค่าอัลฟ่ าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของคําถาม หลังจากนั้นทําการปรับปรุ ง
และนําสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษา อนุ มตั ิก่อนแจกแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ตวั แทนและทีมงาน และ
ได้เข้าไปในสถานที่ต่างๆ ที่ตอ้ งการศึกษาตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น หลังจากนั้นได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้ าหมาย
และรอจนกระทัง่ ตอบคําถามครบถ้วน ซึ่ งในระหว่างนั้นถ้าผูต้ อบมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูว้ ิจยั หรื อทีมงานจะ
ตอบข้อสงสัยนั้น
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
และข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ โดยได้นาํ มาแจกแจงจํานวนและนําเสนอเป็ นค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลของตัวแปรแบบสอบถามส่ วนที่ 2-4 ใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอ้างอิง
(Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่ ศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) เป็ นการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เพื่ อ หาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรตาม (Dependent Variable) จํา นวน หนึ่ ง ตัว แปรกับตัว แปรอิ สระ
(Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เป็ นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยเมื่อทราบค่าตัวแปร
หนึ่งก็จะสามารถทําอีกตัวแปรหนึ่งได้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 สรุปผลข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึ กษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21- 30 ปี สถานภาพโสด การศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี รายได้ 10,001 – 20,000 บาท อาชี พนิ สิต/นักศึกษา มีการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์มากกว่า 2
ธนาคาร และส่วนใหญ่มีความถี่ที่ใช้บริ การ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
จากผลการศึกษาในด้านส่ วนประสมทางการตลาด แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น
โดยรวมต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดในระดับ มาก โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตามค่ า เฉลี่ ย รายข้อ แล้ว พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามเห็ นด้วยมากที่สุดคือ พนักงานที่ ให้บริ การมีจาํ นวนเพียงพอเหมาะสมกับการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02) รองลงมาคือ สามารถรับ SMS แจ้งเตือนเงิ นเข้า-ออก กับธนาคารได้สะดวกและรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99) ตามด้วย สามารถรับข้อมูลได้ตลอด 24 ชัว่ โมง พนักงานธนาคารสามารถให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา
ตอบคําถาม และความทันสมัยและสามารถได้รับบริ การที่ รวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) และ
สุดท้าย มีรายการส่งเสริ มการใช้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรปัจจัยการรับรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน
จากผลการศึ ก ษาในด้า นตัว แปรปั จ จัย การรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ง าน แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็ นโดยรวมต่อปั จจัยการเลื อกใช้บริ การกับปั จจัยการรั บรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
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(Perceived Ease of Use) ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ การสมัคร
ใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ เป็ นเรื่ องง่าย และรู ปแบบการให้บริ การที่ใช้งาน
ง่าย เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) และสุ ดท้าย คือ สามารถเรี ยนรู ้การใช้งานต่าง ๆ บริ การ SMS แจ้งเตือนเงิน
เข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99)
ส่ วนที่ 4 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรปัจจัยการรับรู้ ถึงประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการใช้ งาน
จากผลการศึกษาในด้านตัวแปรปั จจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปั จจัยการเลือกใช้บริ การกับปั จจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ บริ การ
SMS แจ้ง เตื อนเงิ นเข้า -ออก ของธนาคารพาณิ ช ย์ต่า งๆ ช่ ว ยให้ท่า นทํา ธุ รกรรมทางการเงิ นได้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) รองลงมาคือ บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ช่วยลดเวลาใน
การเดิ นทางไปทําธุ รกรรมที่ ธนาคาร (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93) บริ การ SMS แจ้งเตื อนเงิ นเข้า-ออก ของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างๆ มีประโยชน์ต่อชีวติ ประจําวันของท่าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) และสุดท้าย คือ บริ การ SMS แจ้งเตือน
เงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าธรรมเนี ยม ค่าเดินทาง เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67)
ส่ วนที่ 5 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรตัวแปรการตัดสินใจใช้ บริการ
จากผลการศึ กษาในด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ แสดงให้เห็ นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ น
โดยรวมระดับความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เห็นด้วยมากที่สุด คือ ตัดสิ นใจรับบริ การเนื่ องจากท่านมัน่ ใจในการบริ การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) รองลงมา คือ
ตัดสิ นใจจากชื่ อเสี ยงของทางธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.77) และลําดับท้ายสุ ด คื อ ตัดสิ นใจรับ
บริ การเนื่องจากการโน้มน้าวใจของผูเ้ สนอขาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97)
ตารางที่ 1 : การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

Unstandardized
Coefficients
B

ส่วนประสมทางการตลาด
-.143
การการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
.065
การการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน .037
R2 = 0.164, F =3.648, N = 400, p < 0.05

Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

t

Sig.

.046

-.192

-3.089

.002

.034

.121

1.905

.057

.029

.078

1.295

.196

ผลการศึ กษาตามตารางแสดงให้เห็ นว่าส่ วนประสมทางการตลาด (Sig = .002) มีผลต่อปั จจัยเลือกใช้
บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Sig = .057) กับการการรับรู ้ถึง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน (Sig = .196) นั้นไม่มีผลต่อปั จจัยเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก
ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ผลต่อปั จจัยเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงิ น
เข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลต่อต่อปั จจัยเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์มากที่สุด
(B = .121) รองลงมาคือ การการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน (B = .037) และส่วนประสมทางการตลาด
ต่อปั จจัยเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์นอ้ ยที่สุด (B -.143) ตามลําดับ
นอกจากนี้ สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R² = 0.164) พบว่าตัวแปรอิสระได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาด
การการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน การการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานมีอิทธิพลต่อปั จจัยเลือกใช้
บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

6. อภิปรายผล

จากการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ยอมรั บข้อสมมติ ฐาน มี
อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทย จาก
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พล
ต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทย อยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 ซึ่งสอดคล้องตามหลักแนวคิดของทฤษฎี Philip Kotler (2003) ที่กล่าวไว้วา่ เครื่ องมือ
หรื อตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจรวมถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งส่ วนประสมทางการตลาดเดิ มที่ มี 4 ตัวแปรเรี ยกว่า “4Ps” ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) และต่อมามีการเพิ่มเติมตัวแปรอีก
3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ (Process) สิ่ ง
เหล่านี้ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึงเพื่อที่ จะทําให้การบริ การเป็ นที่ ยอมรั บและเป็ นอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ เลื อกใช้
บริ ก าร โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งได้ให้ความสํา คัญกับเรื่ อ งพนัก งานที่ ให้บ ริ ก ารมี จาํ นวนเพี ยงพอเหมาะสมกับการ
ให้บริ การ สามารถรับข้อมูลได้ตลอด 24 ชัว่ โมง พนักงานธนาคารสามารถให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา ตอบคําถาม
และความทันสมัยและสามารถได้รับบริ การที่ รวดเร็ ว เป็ นต้น แสดงให้เห็ นว่าส่ วนประสมทางการตลาดเป็ น
เครื่ องมือที่มีอิทธิพลต่อการปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ จึงทําให้สมมุติฐานนี้เป็ นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผลที่
ได้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ และมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดโดยให้ความสําคัญกับ
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
และปั จจัยสนับสนุนอื่นเช่นเรื่ องของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ก็มีส่วนที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ เช่นเรื่ อง
ของอายุ การศึกษาและรายได้ของผูบ้ ริ โภคซึ่งมีระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05
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จากการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 พบว่า ปั จ จัย การการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ง าน ปฏิ เ สธข้อ
สมมติฐาน ไม่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างๆ ในประเทศไทยจากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปั จจัยการ
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก
ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ได้แก่ การสมัครใช้บริ การ SMS
แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ เป็ นเรื่ องง่าย รู ปแบบการให้บริ การที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และ
สามารถเรี ยนรู ้การใช้งานต่าง ๆ บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆได้ดว้ ยตนเอง
จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าปั จจัยการการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ปฏิเสธ
ข้อสมมติฐาน ไม่มีอิทธิ พลต่อการปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทย จากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
ปั จจัยการการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อการปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ SMS
แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 ได้แก่ บริ การ
SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ช่วยให้ท่านทําธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ช่วยลด
เวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของท่าน ช่วยให้ท่านวางแผนจัดการ
การใช้ชีวติ ประจําวันที่เกี่ยวกับการเงินได้ดีมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าเดินทาง เป็ นต้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากลักษณะด้านข้อมูลทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การ SMS อยูใ่ นเพศหญิง อายุ 2130 ปี สถานภาพโสด การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ 10,001 – 20,000 บาท อาชี พนิ สิต/นักศึ กษา มีการใช้
บริ การธนาคารพาณิ ชย์มากกว่า 2 ธนาคาร และส่วนใหญ่มีความถี่ที่ใช้บริ การ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ดังนั้นธุรกิจ
ประเภทธนาคารสามารถนําข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นไปปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ วางแผน กําหนดกลยุทธ์เพื่อให้
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
(2) จากการศึ กษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิ จบริ การ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้
ความสําคัญในเรื่ อง การบริ การมีจาํ นวนเพียงพอเหมาะสมกับการให้บริ การ สามารถรับ SMS แจ้งเตือนเงินเข้าออกกับธนาคารได้สะดวกและรวดเร็ ว สามารถรั บข้อมูลได้ต ลอด 24 ชั่วโมง พนักงานธนาคารสามารถให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา ตอบคําถาม ความทันสมัยและสามารถได้รับบริ การที่รวดเร็ ว และมีรายการส่ งเสริ มการใช้
บริ การอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรวิเคราะห์ทาํ การตลาดเพื่อดูสัดส่ วนความต้องการของตลาด
ธนาคาร บัตรเครดิต และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน
(3) จากการศึกษาเรื่ องการการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ถึงความง่ายใน
การใช้งานมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จากการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
จะให้ความสําคัญในเรื่ องของการสมัครใช้บริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ เป็ นเรื่ อง
ง่าย รู ปแบบการให้บริ การที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และสามารถเรี ยนรู ้การใช้งานต่าง ๆ บริ การ SMS แจ้งเตือนเงิน
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เข้า-ออก ของธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นก่อนการวางแผนกลยุทธ์สาํ หรับวางแผนธุรกิจธนาคาร
ควรศึกษาการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
(4) จากการศึกษาเรื่ องการการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ถึง
ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จากการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะ
ให้ความสําคัญในเรื่ องของ การทําธุ รกรรมทางการเงิ นได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น การลดระยะเวลาในการเดิ นทางไปทํา
ธุรกรรมที่ธนาคาร ประโยชน์ต่อชีวติ ประจําวัน การวางแผนจัดการการใช้ชีวติ ประจําวันที่เกี่ยวกับการเงินได้ดีมาก
ขึ้น และการลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าเดิ นทาง เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อประสิ ทธิ ภาพของงานสําหรับการวางแผน
ธุรกิจประเภทธนาคาร ปั จจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผปู ้ ระกอบการ
นําไปตัดสิ นใจในการดําเนินการวางแผนธุรกิจได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยการเลือกใช้บริ การมากขึ้น เนื่องจาก
ปั จจุบนั ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนใจของผูบ้ ริ โภคนั้นเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น (Switching Cost) เพื่อเป็ นทางเลือกที่
สามารถทําให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจประเภทธนาคาร สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อเพื่อต่อยอดธุรกิจตนเอง ได้
ข้อมูลและผลการศึกษาที่แม่นยํา สําหรับทําแผนธุรกิจธนาคารในอนาคต
(2) ควรศึ กษาความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเทคโนโลยี สําหรับธุ รกิ จธนาคารเพื่อเข้าใจถึงลักษณะทาง
กายภาพ ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม ลัก ษณะส่ ว นประสมการตลาดเพื่ อ พัฒ นาเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ในยุคนี้และในอนาคต และรองรับการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจํากัดของเทคโนยี
หากเราเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นของเทคโนโลยี จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา นําไปสู่กระบวนการค้นคว้า และผลการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์หรื อ ผูบ้ ริ โภคประเภทธุรกรรมธนาคาร
(3) การศึ กษาของกลุ่มประชากรและกลุ่ มตัว อย่างในกรุ งเทพมหานคร แม้การทําวิจัยจะต้องมี
ข้อจํากัดในส่ วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ควรศึ กษากลุ่มเป้ าหมายของประเด็นเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา เพื่อ
จัดการกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องต่อการศึกษาค้นคว้ามากที่สุด รวมถึงการเปลี่ยนพื้นที่ขอบเขต
การศึกษาเพื่อศึกษาความต้องการที่หลากหลาย มีทศั นคติที่ไม่เหมือนกัน
7.3 ข้ อเสนอแนะทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อ่าน
(1) ผูอ้ ่านสามารถนําผลงานการวิจยั นี้ไปศึกษาต่อยอดของวิจยั ของตนเองได้
(2) ผูอ้ ่านสามารถใช้สรุ ปผลการวิจยั ของวิจยั เล่มนี้เป็ นแนวทางในการเขียนงานของตนเอง
(3) ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจการบริ การ SMS แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกของธนาคารอย่างเข้าใจง่าย
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ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร หรื อ Enterprise Resource Planning (ERP) นับเป็ น นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆโดยระบบ ERP จะช่วยให้องค์กรสามารถบูรณาการการวางแผน
และใช้ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เปรี ยบเที ยบกับ ในอดี ต อย่างไรก็ต าม องค์ก รที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในการประยุกต์ใช้ระบบ ERP กลับมีจาํ นวนไม่มากนักและหลายองค์กรไม่สามารถใช้งานระบบ ERP
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ดังนั้นจึงมุ่งศึกษาธุรกิจที่เหมาะสมและปั จจัยในการนําระบบ ERP มาใช้รวมถึง
ปั จจัยสําคัญ ของความล้มเหลวในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร เพื่อจะสามารถนําบทความมาศึ กษาและ
วิเคราะห์การนําระบบ ERP ที่ตอ้ งการมาประยุกต์ใช้ต่อองค์กร
คําสําคัญ : ระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร ระบบการบริ หารการผลิตรวม ทรัพยากรบุคคล
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ABSTRACT

Enterprise resource planning (ERP) is the innovation technology platform that can help companies to
increase their competitiveness. ERP helps companies to integrate their resources efficiently than in the past.
However, a large percentage of companies that have implemented ERP have not had a truly successful
implementation on their first attempt and experienced the problems when attempted to implement ERP. The
main objectives of this article are to study the factors and types of companies that suitable to implement ERP as
well as the risk factors

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

1. บทนํา

ธุรกิจในประเทศไทยมีหลากหลายรู ปแบบซึ่งแต่ละแบบมีการบริ หารจัดการแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ธุรกิจในประเทศไทยมีปัญหาในการบริ หารทรัพยากรในองค์กร ข้อมูลไม่มี
ความเชื่อมโยงกันเพราะการสร้างระบบขึ้นมาจะสร้างเฉพาะแต่ละแผนกทําให้การเรี ยกใช้ขอ้ มูลมีความลําบาก ทําให้ไม่มี
การตัดสิ นใจแบบทันที (Real Time) และองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศดังนั้นการใช้
ข้อมูลข้ามประเทศเพื่อร่ วมงานจึ งเกิดขึ้นยาก ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวจึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยเหลือด้านการบริ หารการ
จัดการในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านบริ หารการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) ด้านการ
จัดการวัสดุ (Material Management : MM) ด้านการขาย (Sales and Distribution : SD) ด้านการเงิน (Financial Accounting :
FI) ด้านการผลิต ( Product Planning management : PP) เป็ นต้น โดยเฉพาะธุ รกิ จขนาดใหญ่มีการนําระบบ Enterprise
Resource Planning หรื อ ERP มาใช้ ถือว่าเป็ นระบบสารสนเทศที่กาํ ลังได้รับความนิยมเพราะเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้า
ไปควบคุมกระบวนการทํางานในทุกหน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูล
ศูนย์กลางส่ งผลให้ขอ้ มูลดําเนิ นงานสอดคล้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันทั้งองค์กรจะช่วยลดความผิดพลาดและความ
ซับซ้อนในการทํางาน ช่วยบริ หารการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หาร
แนวคิด ERP เริ่ มในยุคปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา จุดกําเนิดเริ่ มแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการ
พัฒนาระบบการบริ หารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP
System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริ กา แนวคิด MRP เกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริ กาในยุคต้นของ ทศวรรษ 1960 ในช่วง
แรก MRP ย่อมาจาก Material Requirement Planning (การวางแผนความต้องการวัสดุ ) เป็ นวิธี การในการหาชนิ ดและ
จํานวนวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการผลิตตามตารางเวลาและจํานวนสิ นค้าที่ ได้วางแผนโดย MPS (Master Production Schedule)
ย่างเข้ายุคปี ค.ศ.1970 MRP ได้รับการพัฒนาให้ มี ความสามารถในการป้ อนกลับข้อมู ลการผลิ ตจริ งใน Shop floor
นอกจากนั้นยังเพิ่มแนวคิดเรื่ องการวางแผนความต้องการกําลังการผลิต (Capacity requirements planning) จากความสําเร็ จ
ของ Closed Loop MRP ก็ เกิ ดการพัฒ นาต่ อยอดขึ้ นเป็ น MRP II ในยุ ค ปี ค.ศ. 1980 (โดย MRP ใหม่ น้ ี ย่ อ มาจาก
Manufacturing Resource Planning) ซึ่ งได้รวมการวางแผนและบริ หารทรัพยากรการผลิตอื่นๆนอกจากการวางแผนและ
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ควบคุมกําลังการผลิต และวัตถุดิบการผลิต เข้าไปในระบบด้วย MRP II เป็ นแนวคิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ERP
ได้ขยายแนวคิดของ MRP II ให้สามารถใช้ได้ท้ งั องค์กรของธุรกิจที่ หลากหลาย โดยการรวมระบบงานหลักทุกอย่างใน
องค์กรเข้ามาเป็ นระบบเดียวกัน (รภัสสิ ทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ 2554)
ในมุมมองพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรที่ มีอยู่ในธุ รกิ จ ERP มีการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรและขั้นตอน
ต่างๆภายในองค์กรธุ รกิ จ (McGaughey & Gunasekaran, 2007) เหตุผลที่ ตอ้ งการศึ กษาเกี่ ยวกับระบบ ERP เพราะจาก
กระแสประเทศไทยอยู่ยุค 4.0 การนําเทคโนโลยีดิ จิ ทัลและอิ นเทอร์ เน็ ตมาใช้ในการผลิ ตสิ นค้าสามารถผลิ ตได้
หลากหลายความต้องการเฉพาะของผูบ้ ริ โภคแต่ละรายเป็ นการพัฒนาจนถึงเครื่ องจักรสามารถสื่ อสารกันเองได้ ส่งข้อมูล
ระหว่างกันได้สิ่งนี้คือสิ่ งที่นาํ มาสู่การมีประสิ ทธิภาพที่ใช้แรงงานน้อยลงใช้อุปกรณ์เครื่ องจักรต่างๆที่มีความแม่นยํามาก
ขึ้นวัสดุที่ใช้จึงมีความพิเศษมากขึ้นประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นและใช้ปริ มาณที่นอ้ ยลงอีกด้วย(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ทําให้องค์กรอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเริ่ มมีความตื่นตัวสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
องค์กรมากขึ้นระบบ ERP เป็ นหนึ่ งระบบที่มีความน่าสนใจอย่างที่กล่าวมาในตอนต้น ดังนั้นจึงศึกษาธุรกิจที่เหมาะสม
กับระบบ ERP ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการนําโปรแกรม ERP มาใช้และปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่ส่งผลให้การนําระบบ ERP มาใช้
เกิดความล้มเหลว

2. วัตถุประสงค์

บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นบทความทางวิชาการ (Review Article) มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่
เหมาะสมต่อการนําระบบ ERP มาใช้ในประเทศไทย โดยมี 3 วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาบริ บทธุรกิจที่เหมาะสมต่อการใช้งานระบบ ERP
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจการนําระบบ ERP มาใช้
3. เพื่อศึกษาความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ERP

3. ธุรกิจทีเ่ หมาะสมต่ อระบบ ERP

ธุรกิจในปั จจุบนั มีหลากหลายประเภททั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง การเลือกใช้ระบบ ERP Package เป็ นหนึ่ง
ในตัวเลือกที่น่าสนใจ ERP Package เป็ นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ ERP Package เป็ นแพ็กเกจซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันซึ่ง
ผลิตและจําหน่ายโดยบริ ษทั ผูจ้ าํ หน่าย ERP Package เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างและบริ หารงานระบบ ERP โดยจะ
ใช้ ERP Package ในการสร้ างระบบงานการจัดซื้ อจัดจ้าง การผลิ ต การขาย การบัญชี และการบริ หารบุ คคลซึ่ งเป็ น
ระบบงานหลักขององค์กรขึ้นเป็ นระบบสารสนเทศรวมขององค์กร โดยรวมระบบงานทุกอย่างไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน (
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ )
ระบบ ERP จะแบ่ง Function Area เป็ น 4 ส่วน คือ
1. Marketing Sales เกี่ ยวข้องกับการขาย การรับคําสั่งซื้ อ การสนับสนุ นลูกค้า การพยากรณ์ ยอดขาย และ
การตลาด
2. Production and Materials Management เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ขนส่ ง จัดลําดับกระบวนการผลิต
และบํารุ งรักษาโรงงาน
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3. Accounting and Finance เกี่ ยวข้องกับบัญชี การเงิ น จัดสรรและควบคุ มต้นทุ น วางแผนและจัดทํา

4. Human Resource เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและว่าจ้าง อบรม จ่ายเงินเดือน และจ่ายผลตอบแทน
3.1 ระบบ ERP กับธุรกิจขนาดใหญ่
จากข้อมูล ณ ปี 2560 จาก SAP Business One จากบริ ษทั SAP ชี้ ให้เห็นว่าธุรกิจประเภทผลิตและจัดจําหน่ายมี
แนวโน้มการใช้ ERP สู งกว่าธุ รกิ จอื่ น ส่ วนผลการสํารวจในไทยพบว่าผลออกมาคล้ายกันคื อธุ รกิ จจําพวกผลิ ตจัด
จําหน่าย รวมถึงพวกให้บริ การจะมีแนวโน้มการลงทุนใน ERP ที่สูงกว่าธุรกิจอื่นเช่นกัน

รู ปที่ 1 Industry Focus (Software Connect, 2018)
นพวรรณ รักยุติธรรมกุล (2544) ได้กล่าวว่าในปั จจุบนั องค์กรที่ นาํ เอา ERP มาใช้งานจํานวนประมาณ 40-50
แห่งทัว่ ประเทศ ซึ่งมีที่ประสบความสําเร็ จและไม่ประสบความสําเร็ จส่วนมากจะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ซ่ ึงมีบริ ษทั ย่อยใน
เครื อจํานวนมากหรื อไม่ก็เป็ นบริ ษทั ที่มีสาขาดําเนินกิจการทัว่ โลก ส่ วนประเภทธุรกิจที่พบได้แก่ ธุรกิจประเภทนํ้ามัน
และแก๊ส ธุรกิจสื่ อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจผลิตและจําหน่ายและยังพบว่าแนวโน้มที่องค์กรจะนําเอา ERP มาใช้งาน
มีเพิ่มสูงขึ้นเหตุผลเนื่องจากองค์กรมีความเชื่อว่าระบบ ERP จะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร
สูงขึ้น
3.2 ระบบ ERP กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
จากผลการสํารวจของ ไอเอฟเอส (IFS) บริ ษทั ผูพ้ ฒ
ั นา Enterprise Application ระดับโลก พบว่ามี บริ ษ ัทใน
อุตสาหกรรมยานยนต์เพียง 10% ที่ใช้ระบบซอฟต์แวร์ การวางแผนทรัพยากรทาง ธุรกิ จโดยรวมขององค์กร (Enterprise
Resource Planning: ERP Software) และพบว่าปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ประสบกับปั ญหาการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ทํา
ให้ผปู ้ ระกอบการต้องกลับมาคิด ทบทวนการปฏิบตั ิงานและการลงทุนในระบบ ERP Software เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถ
มองเห็นและ ควบคุมการดําเนิ นงานได้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกการใช้ระบบ ERP ใน
องค์กรไทยสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อภิรดี ทิศาวิภาต (2557) ระบบ ERP ยังช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างสะดวกช่วยให้
การทํางานมีความเป็ นอัตโนมัติมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วอย่างไรก็ตาม การ
นําระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะค่าลิขสิ ทธิ์ ของซอฟต์แวร์ ERP สําเร็ จรู ป
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ซึ่งเป็ นปั ญหาสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซอฟต์แวร์รหัสเปิ ดจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
ในการนํามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากการศึกษา สุนิดา โอภาคเจริ ญ (2551) ได้มองหาระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งพบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จของการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรคือการปรับตัวและการสื่ อสารที่คล่องตัว
ภายในองค์กร

4. ปัจจัยในการนําระบบ ERP มาใช้ งาน

เมื่อธุรกิจเติบโตและมีการขยายตัวทําให้มีการบริ หารจัดการข้อมูลและการเชื่อมโยงการทํางานที่ ยงุ่ ยากและ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ระบบเดิมเป็ นระบบที่ใช้งานเฉพาะในแต่ละแผนก ซึ่ งขาดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลในแผนกอื่นที่
เกี่ยวข้องทําให้ตรวจสอบได้ยากมีการทํางานซํ้าซ้อน ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ทาํ ให้เกิดการประมวลผลของข้อมูลเกิดความล่าช้า
และอาจมีขอ้ ผิดพลาดขึ้นได้ซ่ ึงทําให้เสี ยโอกาสในการค้า เนื่องจากผูบ้ ริ หารไม่สามารถตัดสิ นใจได้ทนั ท่วงที ซึ่งปั จจัยใน
การนําระบบ ERP มาใช้งาน มีดงั นี้
1. การขาดการประสานงานรวมกันของระบบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศแต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละหน่วยงานแยกกัน แตกต่างกัน ทําให้
เกิดความล่าช้าของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบงาน ซึ่งทําให้เป็ นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถสร้างระบบงานที่รวดเร็ ว
ได้
2. การขาดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของข้อมูล
ข้อมูลมีการกระจายไปอยู่ตามแผนกต่างๆ และมีระบบสารสนเทศที่ แยกตามแผนกต่างๆ ทําให้เกิ ดความ
ซํ้าซ้อนของข้อมูล ทําให้แผนกต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาหรื อใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้
3. การขาดความเร็ วในการตอบสนอง
ระบบข้อมูลดั้งเดิมนั้นถูกประมวลผลแบบการประมวลผลแบบเชิงกลุ่ม (Batch Processing) เป็ นช่วงๆ เช่น
เดือนละครั้งทําให้เกิดความล่าช้าในการนําข้อมูลของแต่ละแผนกไปใช้ ดังนั้น การตัดสิ นใจเป็ นไปได้ยากเพราะเพราะไม่
สามารถดูขอ้ มูลสดได้ ณ เวลานั้น (Real Time)
4. ขาดความสามารถด้านการแพร่ กระจายไปทัว่ โลก
ระบบข้อมูลสารสนเทศแบบดั้งเดิ ม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในแต่ละเฉพาะงาน ไม่สามารถทํากระบวนการ
ธุรกิจแบบทัว่ โลกได้ ดังนั้นการร่ วมงานกันข้ามประเทศและใช้ขอ้ มูลร่ วมกันนั้นจึงเป็ นเรื่ องยาก
5. ความไม่ยดื หยุน่ ของระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเดิมทีเป็ นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ ทําให้ขาดความยืดหยุน่ ในการเปลี่ยนแปลง เช่น
การแก้ไขเพิ่มเติม และดูแลระบบ จึงยากต่อการปรับปรุ งเพื่อสามารถรับมือการบริ หารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้

5. ปัจจัยความเสี่ ยงในการนําระบบ ERP มาใช้ ในองค์ กร

Wiegger (1988 )ได้กล่าวถึงความเสี่ ยงไว้อย่างง่ายว่ามันเป็ นปั ญหาที่ ยงั ไม่ปรากฏขึ้นแต่ถา้ มันปรากฏขึ้นจะ
สามารถสร้างความเสี ยหายหรื อเป็ นอันตรายต่อความสําเร็ จของโครงการได้ จากการศึ กษาของ Cortex (2009) โดยการ
สํารวจบริ ษทั 117 บริ ษทั จําซึ่ งนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร 34% เท่ านั้นที่ พอใจในระบบ และ 45% ของโครงการ
822

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ล้มเหลวภายใน 1 ปี และ 20% ที่ พบว่ามีค่าใช้จ่ายมากเพิ่มกว่าเดิม โครงการที่ลม้ เหลวมีมากกว่าโครงการที่ สําเร็ จ และ
ประเด็นที่ ผูบ้ ริ หารควรคาดหวังในการนําระบบ ERP มาใช้ก็คือเรื่ องค่าใช้จ่ายซ่ อนเร้น (Davenport , 1998; Rao, 2000)
ประมาณการว่า 94 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ ERP ล้มเหลว สรุ ปประเด็นที่ทาํ ให้เกิดความล้มเหลวในการนําระบบ ERP มา
ใช้ในองค์กร
1. การปรับปรุ งระบบมากเกินไป (Excessive customization)
โดยปกติแล้วการทําระบบ ERP มาใช้จะต้องมีการพัฒนาปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ แต่
การปรับแต่งมากเกิ นไปจะเป็ นปั ญหาในเรื่ องระยะเวลาการพัฒนามากขึ้น และปั ญหาข้อผิดพลาดของระบบที่ พฒั นา
เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการนํามาใช้ตอ้ งการเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูง
โดยปกติ โครงการหนึ่ งจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 23 เดื อน ส่ วนใหญ่จะวางเป้ าหมายไว้ 6 เดื อน บางโครงการเลย
กําหนดไปถึง 3 ปี ในระหว่างการติดตั้งระบบความต้องการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาเพิ่มเติม ทําให้ใช้เวลา
มากกว่าที่กาํ หนด ในหลายโครงการแทนที่จะปรับปรุ งกระบวนการธุรกิจเพื่อให้เข้ากับ ERP Package แต่กลับไปเพิ่มเติม
หรื อแก้ไข Package ทําให้มี เวลาไม่พอต่อการปรั บปรุ งแก้ไข Package นอกจากจะใช้เวลาแล้วยังเป็ นปั จจัยที่ ท ําให้
ค่าใช้จ่ายเกินกําหนด และค่าบํารุ งรักษาก็มากตามมา ดังนั้น การปรับปรุ งกระบวนการธุรกิจเพื่อให้เข้ากับ Package จะทํา
ให้เหมาะสมมากกว่า (Aloini et al, 2007)
อย่างไรก็ ตาม Helo (2008) ก็ ให้ ความเห็ นว่าการพัฒ นาเพิ่ มเติ มในส่ วน ERP Package กับ การปรั บปรุ ง
กระบวนการธุรกิจให้กบั Package ควรให้ อยูจ่ ุดที่เหมาะสมหรื อสมดุล
2. ขาดการปรับปรุ งกระบวนการบริ หาร (Lack of change management)
ปั ญหาหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อการนําระบบ ERP มาใช้ก็คือการที่องค์กรไม่ยอมปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริ หารแบบเดิมๆ โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่มีวฒั นธรรมดั้งเดิมที่เป็ นอุปสรรคและปั ญหาต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
Yusuf;etal (2004) พบว่า การนําระบบ ERP มาใช้ให้ประสบผลสําเร็ จคือการ ปรับเปลี่ ยนองค์กรให้เข้ากับระบบใหม่
มากกว่าการติดตั้ง โปรแกรม Aloini; et al (2004) ให้ความเห็ นว่าการไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริ หารใหม่อาจทําให้
โครงการเกิดความล้มเหลวได้
3. ปั ญหาในการรวมระบบที่ต่างกัน (Dilemma of internal integration)
ปั ญหาอย่างหนึ่ งในโครงการ ERP คือการรวมระบบที่ แตกต่างกันเข้าด้วยกันหรื อการทํางานข้ามโมดูลกัน
ข้อมูลที่แตกต่างกันที่นาํ มารวมกันการทําข้อมูลให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น (Davenport, 1998) อย่างไร
ก็ตามการออกแบบโดยใช้หลักการ end-to-end process ก็จะทําให้สามารถรวมระบบกันได้
4. ข้อมูลไม่มีคุณภาพ (Poor Data Quality)
Alshawi, et al (2004) ให้ขอ้ คิดเห็ นว่าความถูกต้องของข้อมูลเป็ นสิ่ งที่ สําคัญมากถ้าข้อมูลที่ นาํ เข้าไม่อยู่ ใน
รู ปแบบที่ถูกต้องจะทําให้เกิดความผิดพลาดในเวลาต่อมาได้ดงั นั้นการที่ขอ้ มูลที่ได้มาจากหลายๆแผนก การที่ตอ้ งปรับ
รู ปแบบข้อมูลและการทําให้ขอ้ มูลถูกต้อง จึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการทําให้โครงการดําเนินการได้ในเวลาที่กาํ หนด
5. ความไม่เข้าใจในการนําไปใช้และข้อกําหนดของระบบ ERP (Poor understanding of ERP business
implications and requirements)
ปั ญหาหนึ่งในการพัฒนาโครงการคือองค์กรไม่เข้าใจระบบและประโยชน์ที่ควรจะได้ท้ งั หมดของระบบ ERP
(Ehie & Madsen, 2005) หลายๆ องค์กรล้มเหลวในการนําระบบ ERP มาใช้อนั เนื่ องมาจากความไม่เข้าใจและความไม่
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พร้อมของแผนกต่างๆ ขององค์กรในการที่จะรวมระบบต่างๆ เข้าด้วยกันปั ญหาที่สาํ คัญคือไม่เข้าใจระบบและไม่เข้าว่า
ข้อกําหนดมีอะไรบ้างอย่างแท้จริ งบางองค์กรก็รีบร้อนจนเกินไปที่จะทําความเข้าใจให้ดีก่อนทําให้เกิดความไม่เข้าใจทัว่
ทั้งองค์กรทําให้โครงการล้มเหลวได้การรี บจนเกินไปก็อาจทําให้ลม้ เหลวได้เช่นกัน (Davenport, 1998)
6. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารอย่างจริ งจัง (Lack of top management support)
ปั ญหาอย่างหนึ่ งคือไม่ได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารอย่างจริ งจัง ผูบ้ ริ หารไม่ได้ตดั สิ นใจอย่างจริ งจัง
เนื่องจากระบบ ERP เป็ นระบบใหญ่ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างแนวคิดเรื่ อง ERP เพื่อปฏิรูปองค์กรและฝังรากฐานอย่างมัน่ คง
ขาดการปฏิรูปจิตสํานึกที่วา่ ต้องปฏิรูปองค์กรก่อนที่จะทําการติดตั้งระบบ ERP
7. ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น (Hidden Costs)
รภัสสิ ทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ (2554) ปัญหาหนึ่งคือค่าใช้จ่ายที่ใช้เกินกําหนด ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก
- ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมที่เลยวงเงินกําหนด
- ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเกินกําหนดทําให้ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลจากระบบเดิมเกินกว่าที่กาํ หนดไว้เนื่องจากความซับซ้อนของข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึ กษาอาจจะเพิ่มมากขึ้นในกรณี ที่โครงการเลยกําหนดเวลา
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากโครงการล่าช้า

6. สรุ ป

การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรในประเทศไทยสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 2 ส่ วนความนิ ยมการนําระบบ ERP
มาใช้ คือธุรกิจประเภท ผลิตจัดจําหน่าย เพราะ ธุรกิจประเภทนี้มีหลากหลายแผนก ซึ่งระบบ ERP ได้ตอบโจทย์สาํ หรับ
ธุรกิ จที่ มีขนาดใหญ่ ส่ วนขนาดของธุ รกิจ มีท้ งั ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจขนาดใหญ่มีการนําระบบ
ERP มาใช้ในการบริ หารเพราะธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จะมีขอ้ มูลมากมายเพราะส่วนใหญ่จะมีบริ ษทั ย่อยในเครื อจํานวนมาก
หรื อไม่ก็เป็ นบริ ษทั ที่มีสาขาดําเนินกิจการทัว่ โลกจึงต้องการระบบที่จะช่วยเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะใช้ขอ้ มูล
ร่ วมกันได้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่ มมีการสนใจ
ระบบ ERP มากขึ้น เพราะต้องการให้ระบบมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ หารอีกทั้งยัง
สามารถควบคุมการดําเนินงานได้ในหลายด้านและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการแข่งขันพอกับธุรกิจขนาดใหญ่
จึงต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่การนําระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมักมีค่าใช้จ่ายที่ สูงโดยเฉพาะค่าลิขสิ ทธิ์ ของซอฟต์แวร์ ERP สําเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซอฟต์แวร์รหัสเปิ ดจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจในการนํามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรควรศึกษาความเสี่ ยงและวางแผนรับมือเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
การนําระบบ ERP มาใช้น้ นั จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนระบบเก่า ซึ่ งสิ่ งสําคัญกว่าระบบก็คือคน ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นตัว
ขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เกิดสิ่ งที่ดีข้ นึ อย่างไรก็ตามแรงผลักดันสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็ จก็คือผูบ้ ริ หาร
ที่สนับสนุนส่งเสริ มให้รับการเปลี่ยนแปลงและความร่ วมมือของพนักงานทุกคน
ระบบ ERP เป็ นระบบที่จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ระกอบการทุกขนาดในปั จจุบนั หากไม่มี ERP จะไม่สามารถที่จะ
แข่งขันได้อีกในอนาคต
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การปรับปรุ ง ระบบ

การประสานงานรวมกันของระบบ

การปรับปรุ ง กระบวนการบริ หาร

ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวของข้อมูล

ปั ญ หาในการรวมระบบ

ปัจจัย

คุณ ภาพข้อมูล
ข้อกําหนดของระบบ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร

ความเสี่ ยง

การนําระบบ
ERP มาใช้ ใน
ประเทศไทย

การแพร่ ก ระจาย
ความยืดหยุ่นของระบบข้อ มูล สารสนเทศ
ธุรกิจที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย

ความเร็ วในการตอบสนอง

ประเภท
ขนาด

รู ปที่ 2 การประยุกต์ใช้ระบบ ERPในประเทศไทย

7. ข้ อเสนอแนะ

นอกจากศึกษาความเหมาะสมของธุรกิจในประเทศจะต้องคํานึ งถึงปั จจัยในการนํา ERP มาใช้งานก่อนดูวา่ มี
ปั ญหาที่สาํ คัญที่มีความจําเป็ นต้องแก้ไขหรื อมีระบบอะไรที่ควรพัฒนาให้ดีข้ ึนเพื่อที่จาํ สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ
ได้ สิ่ งที่ควรคํานึ งถึงอย่างสุ ดท้ายที่มีความสําคัญก่อนที่จะนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรนั้นคือ ความเสี่ ยง และปั จจัย
สําคัญของความล้มเหลวในการนําระบบ ERP ในองค์กรควรศึกษาเรื่ องค่าใช้จ่าย และความคุม้ ค่ากับการลงทุนอีกด้วย
เนื่องจากมักมีค่าใช้จ่ายที่ซอ้ นเร้นและค่าใช้จ่ายในการปรับระบบเพื่อให้เหมาะสมกับระบบขององค์กร
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน 2) เพื่อศึกษา
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในมหาวิท ยาลัย เอกชน 3) เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งทัก ษะในการทํางานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุ นกับผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ นในมหาวิทยาลัยเอกชน และ 4) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ศัก ยภาพของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น เพื่ อ ไปสู่ ผ ลการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 200 คน ผูว้ ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ค่าทางสถิ ติ ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศักยภาพของบุ คลากรสายสนับ สนุ น ได้แก่ คุ ณ ลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และ
ทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) คุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บัติงานของบุคลากรสายสนับสนุ น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผลการปฏิบตั ิงาน/คุณลักษณะเฉพาะ/ความรู ้/ทักษะ/บุคลากรสายสนับสนุน
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ABSTRACT
In this study, the researcher had the following objectives: 1) to study the relationship between some
unique characteristics of supporting staffs and the achievement of the performance of supporting staffs in the
private universities 2) to study the relationship between knowledge and the achievement of supporting staffs in
private universities 3) to study the relationship between skills and the achievement of supporting staffs in
private universities. 4) to study the factors influencing the potential of supporting staffs to achieve the
successfulness of their work. The samples were 200 supporting staffs in private universities. The data were
collected by questionnaires. After that a statistical analysis was performed for number, percentage, average,
standard deviation, and simple regression. The hypothesis test was conducted using t-test, and simple regression
analysis.
The research found that: 1) the potential ability of supporting staffs, such as their unique
characteristics, knowledge, and skills, has a significant relationship with the achievement of the performance of
supporting staffs at .05 statistically and 2) particularly, the unique characteristics, knowledge, and skills of the
supporting staffs has a significant relationship with the achievement of the performance of supporting staffs at
.05 statistically.
KEYWORDS: SUCCESS IN THE JOB/ ATTRIBUTE/ KNOWLEDGE/SKILLS/SUPPORTING STAFFS
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
การศึ กษาเป็ นกระบวนการพัฒนาคนที่ สําคัญ เพราะเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศจากการ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวติ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านต่างๆ ที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
(ดวงจันทร์ เดชรักษา, 2554) เช่น โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
ทั้งที่ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน คํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา เป็ นต้น การ
เตรี ยมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุ นมีอิทธิ พลในเชิ งบวกต่อความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากร เพราะถือเป็ นการสร้างหลักประกันและสร้างความมัน่ คงในการดํารงชี วิตในอนาคต ทําให้เกิดความ
พึงพอใจในภายหลังจากการพ้นจากหน้าที่การงาน ย่อมส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทใหม่ของ
บุคลากร เมื่อหยุดทํางาน ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดในการป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือให้บุคลากรได้มีการเตรี ยม
ตัวความสามารถด้านความรู ้ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ที่ สามารถนํามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สื บ เนื่ อ งจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ มี เป้ า หมายให้ ป ระเทศไทยก้า วออกจากกับ ดัก รายได้
ปานกลาง และก้าวไปสู่ ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ การขับ เคลื่ อ นประเทศ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 4
ในตลาดแรงงาน คือการแข่งขันที่สูงขึ้นที่เกิ ดจากเทคโนโลยีดิจิทลั อาทิเช่น อินเตอร์ เน็ต ระบบปั ญญาประดิษฐ์
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และหุ่ น ยนต์ที่ ส ามารถทํางานแทนคน เหตุ น้ ี ทําให้ แ รงงานมี ค วามเสี่ ย งในการตกงานมากขึ้ น เพราะมี ก าร
ใช้เทคโนโลยีและเครื่ องจักรเข้ามาแทนที่ แรงงานมนุ ษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่ ใช้ทักษะการทําซํ้าเป็ นประจํา
(Routine Skill) จะถูกแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย
ระบบการศึ กษาเป็ นกลไกและเครื่ องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุ ษย์ในประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิ จในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีการแข่งขัน
ที่ รุน แรงมากขึ้ น ซึ่ งประเทศไทยมี มหาวิทยาลัยจํานวนมาก โดยสถาบัน อุดมศึ กษาที่ อยู่ภายในการกํากับ ของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ จํานวน 157 แห่ งซึ่ งมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย
ประสบปั ญหาไม่มีนกั ศึกษาเพียงพอ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2560)
ดังนั้น การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่เพียงแค่การพัฒนาหลักสู ตร คุณภาพการ
เรี ยนการสอน และการวิจยั เท่านั้น ในสายงานวิชาการเท่านั้น แต่การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ประกอบไปด้วย ความรู ้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่ จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิ งานถือว่าเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นและกลไกที่
สําคัญ ต่ อการดําเนิ น งานขององค์กรภาคการศึ ก ษา อี ก หนึ่ งประเด็น ปั ญ หาที่ สําคัญ ในการพัฒ นาองค์กรภาค
การศึ กษาคือเรื่ องของการผลิตงานวิจยั ซึ่ งการผลิตองค์ความรู ้เป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ งานวิจยั ที่
สามารถขับเคลื่อนการผลิตงานวิจยั ออกสู่สังคม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสนับสนุนถือว่าเป็ นกลไกที่สาํ คัญในการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้งานวิจยั ของอาจารย์สาํ เร็ จลุล่วง ซึ่งนอกเหนื อจากภาระงานและความรับผิดชอบประจํา
ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุนในการทําหน้าที่ประจําแล้ว บุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าวควรมีความรู ้
และทักษะในด้านขั้นตอนการทําวิจยั อย่างแท้จริ ง
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน กับผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน
(2) เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน
(3) เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน
(4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อไปสู่ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน
สมมติฐานของการวิจยั
1. คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี อิ ท ธิ พ ลกับ ผลการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร
สายสนับสนุนในทิศทางเดียวกัน
2. ความรู ้ ของบุ คลากรสายสนับสนุ นมี อิทธิ พลกับผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสายสนับสนุ นใน
ทิศทางเดียวกัน
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3. ทักษะในการทํางานของบุ คลากรสายสนับสนุ นมี อิทธิ พลกับผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสาย
สนับสนุนในทิศทางเดียวกัน
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
Attribute (คุณลักษณะเฉพาะ)
- ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง - การทํางานในเชิ งรุ ก
- ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
Knowledge (ความรู ้)
- การคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ ๆ
- การถ่ายทอดความรู ้ให้คนอื่น
- การนําความรู้ไปใช้ในการทํางานและประยุกต์ใช้
Skills (ทักษะ)
- ด้านการสื่ อสาร
- ด้านภาษา

ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน

- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านการบริ การ

4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4.1 แบบแผนการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยมีวธิ ีดาํ เนินการดังนี้
1) ศึ ก ษาข้อ มู ล เบื้ อ งต้น โดยการศึ ก ษารายละเอี ย ดจากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนคําแนะนําจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและผูท้ รงคุ ณ วุฒิ 2) กําหนดขอบเขตและโครงสร้ างเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม ตลอดจนตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้ อหาที่ ตอ้ งการศึ กษา และ
ดําเนิ นการสร้างข้อคําถามในแบบสอบถามและกําหนดการให้คะแนนสําหรับคําตอบแต่ละข้อ 3) ทดสอบค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยการให้อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหาและภาษาที่ ใช้ข องคําถามในแต่ล ะข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจยั หรื อไม่ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ปรับแบบสอบถามตามข้อคิดเห็ นของผูป้ ระเมิน โดยหา
ค่าเฉลี่ย IOC แบบสอบถาม 4) ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) จากการนําแบบสอบถามไปทดสอบขั้นต้น
แล้วนําไปวิเคราะห์ หาความสอดคล้องภายใน โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ จะทําการศึ กษา จากนั้นนําแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความเที่ ยงของ
แบบสอบถาม
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรคื อบุ คลากรสายสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด แต่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
มหาวิท ยาลัย เอกชนที่ อ ยู่ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จํานวน 7 แห่ ง ได้แ ก่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, มหาวิทยาลัยเกริ ก, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสุ่มเลือกบุคลากรจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวจํานวน 200 คน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาตัวแปร ดังนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุ นมีอิทธิ พลกับผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับ สนุ น อย่างมี นัยสําคัญ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แ ก่ 1) ผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง 2) การทํางานในเชิ งรุ ก
3) ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
2. ความรู ้ของบุ คลากรสายสนับสนุ นมีอิทธิ พลกับผลการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายสนับสนุ น
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดค้นองค์ความรู ้ใหม่ ๆ 2) การถ่ายทอดความรู ้ให้คนอื่น 3) การนําความรู ้
ไปใช้ในการทํางานและประยุกต์ใช้
3. ทักษะในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสื่ อสาร 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านภาษา 4) ด้านการบริ การ
4. ศักยภาพของบุ คลากรสายสนับสนุ นมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสาย
สนับสนุ น ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น 2) การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
รู ปแบบของแบบสอบถามจะใช้แบบปลายปิ ด (Close – ended question) โดยแบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน 2) ความรู ้ของบุคลากรสายสนับสนุน 3) ทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผูต้ อบแบบสอบถาม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในการทําวิจัยครั้ งนี้ ได้ต้ งั เป้ าหมายจํานวนกลุ่ม ตัวอย่างไว้ 200 ชุ ด โดยใช้
หลักเกณฑ์การสุ่มแบบง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเลือกเท่า ๆ กัน มีข้ นั ตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ทําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสู ตรบริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม เพื่อส่ งถึงมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตทําการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างและรั บคื นด้วยตนเองหรื อทางไปรษณี ย ์ 2) ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของข้อมูลทั้งหมด และลงรหัส
แบบสอบถาม 3) นําข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว ไปวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็ จทางสถิติ เพื่ อ
คํานวณค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า
t-test และวิเคราะห์ค่าถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ณ ระดับนัยสําคัญที่ .05
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ปัจจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 65.0 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ
31.5 สําเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 55.0 เป็ นเจ้าหน้าที่ /ธุ รการ ร้ อยละ 52.5 มี อายุก ารทํางาน
ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 30.5 และปั จจุบนั มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 32.5
คุณลักษณะเฉพาะ ศักยภาพด้านคุณ ลักษณะเฉพาะ พบว่า ปั จจัยด้านผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง มีความ
มุ่งมัน่ และพร้อมที่ จะเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการเตรี ยมรับมื อกับการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด ปั จจัยด้านการทํางานในเชิ งรุ ก เมื่ อ เกิ ดปั ญ หาในการทํางาน ไม่ รอให้ผูอ้ ื่ น บอกถึ งแนวทาง
แก้ปัญหา แต่จะดําเนิ นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ปั จจัยด้านความรับผิดชอบใน
การปฏิ บตั ิ งาน สามารถตระหนักถึงคุ ณภาพของงานและการให้บริ การเพื่อให้ได้มาตรฐานของวิชาชี พ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ความรู้ ศักยภาพด้านความรู ้ พบว่า ปั จจัยด้านการคิดค้นองค์ความรู ้ใหม่ ๆ มีความสนใจและปรั บ
ตนเองให้ก้าวทันวิท ยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา อยู่ในระดับ มากที่ สุด ปั จจัยด้านการถ่ายทอดความรู ้ ให้คนอื่ น
สามารถถ่ายทอดความรู ้และแนวทาง เทคนิ คการทํางานให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ดี อยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการนํา
ความรู ้ไปใช้ในการทํางานและประยุกต์ใช้ สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิ คการทํางานให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของทีมงาน อยูใ่ นระดับมาก
ทั ก ษะ ศัก ยภาพด้านทัก ษะ พบว่า ปั จ จัย ด้านการสื่ อ สาร เมื่ อ เกิ ด การร้ อ งเรี ย นจากผู ้รั บ บริ ก าร
เพื่อนร่ วมงาน สามารถแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านเทคโนโลยี
มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จาํ เป็ นเพื่อให้ทาํ งานได้มีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ น
ระดับมาก ปั จจัยด้านภาษา สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อประสานงานได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ปั จจัยด้าน
การบริ ก าร มี ค วามยิน ดี แ ละมี ค วามเต็ ม ใจในการให้ บ ริ ก ารและพร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ปั ญ หาหรื อ ข้อ สงสั ยจาก
ผูร้ ับบริ การด้วยความตั้งใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ภาพรวมคุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในทิ ศทางเดี ยวกัน มีน้ าํ หนักความสัมพันธ์เท่ ากับ 0.676 เมื่ อพิจารณาที ละด้าน พบว่า
คุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ทั้งสาม
ด้าน โดยมีน้ าํ หนักความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.682 0.490 และ 0.667 ในทิศทางเดียวกัน
ผลการหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนพบว่า
คุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะ มีอิทธิ พลทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจากผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะเฉพาะ มีค่าสมการถดถอย
เท่ากับ 0.936 มีค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 13.123 มีค่า P-Value (sig.) น้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้วา่ คุณลักษณะ
เฉพาะมีอิทธิ พลทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น ตัวแปรความรู ้ มีค่าสมการถดถอย เท่ากับ 0.630 มีค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ
7.899 มี ค่า P-Value (sig.) น้อยกว่า 0.05 จึ งสรุ ป ได้ว่า ความรู ้มี อิทธิ พ ลทางบวกต่อผลการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น และตัวแปรทักษะ
มีค่าสมการถดถอย เท่ากับ 0.900 มีค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 12.612 มีค่า P-Value (sig.) น้อยกว่า 0.05 จึ ง
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สรุ ปได้วา่ ทักษะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น

6. อภิปรายผล

การอภิปรายผลเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
เอกชน ในการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั รายละเอียดดังนี้
1. ความสัม พัน ธ์ ระหว่างคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น กับ ผลการปฏิ บัติ งานของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในมหาวิ ท ยาลัย เอกชน พบว่า คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิ บัติงาน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมีน้ าํ หนักความสัมพันธ์เท่ ากับ
0.682 โดยให้ความสําคัญด้านผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภัทรกร วงศ์สกุล (2554,
หน้า 144-116) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิผลของการบริ หารโรงเรี ยน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบว่า 1) ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงทางการศึ กษาของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดกรุ งเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมอยูร่ ะดับมากเรี ยงลําดับดังนี้ ด้านการเป็ นผูส้ ร้าง
แรงดลใจ ด้านการเป็ นผูม้ ีบารมี ด้านความเป็ นมืออาชี พของภาวะผูน้ ํา ด้านการเป็ นผูส้ ร้างความสัมพันธ์กับ
ผูต้ ามเป็ นรายบุ ค คล ด้านการเป็ นผู ้ก ระตุ ้น ใช้ส ติ ปั ญ ญา 2) ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในระดับบุคคลและระดับองค์กรมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยครู จะให้
ความสําคัญในระดับองค์กรมากกว่าบุคคล 3) ความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิ ผลของ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน สังกัดกรุ งเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ
4) ปั ญหาคือผูบ้ ริ หารบางคนใช้พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ข้อเสนอแนะคือ ผูบ้ ริ หารควร
คํานึ งถึงหลักการเป็ นผูม้ ีบารมี อาศัยหลักการและทฤษฎีผสมผสานกับการให้ขวัญกําลังใจ ด้วยความเต็มใจอย่าง
เป็ นกัลยาณมิ ตร และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กอบศักดิ์ มูลมัย (2554, หน้า 93) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมี
ความสัมพัน ธ์กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอน ดังนั้น ผูบ้ ริ ห ารและครู ผูส้ อนจึ งควรตระหนักถึ งความสําคัญ และ
ส่ งเสริ มคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ และส่ งเสริ มคุ ณลักษณะผูน้ ําการ
เปลี่ยนแปลงจึ งให้ความสําคัญและส่ งเสริ มคุณ ลักษณะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร ส่ วนบุ คลากรสาย
สนับสนุนจึงควรให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เนื่ องจากใน
สภาพปั จจุบนั การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตร กลยุทธ์ทางการตลาด บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ทัศนคติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. ความสัม พัน ธ์ระหว่างความรู ้ ของบุ คลากรสายสนับสนุ น กับผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ความรู ้ของบุคลากรสายสนับสนุนมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี น้ าํ หนักความสัมพัน ธ์เท่ ากับ 0.490 โดยให้ความสําคัญด้านการ
คิดค้นองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา
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เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติการเป็ นรู ปแบบการ
พัฒนาที่ เหมาะสม เพราะจะทําให้ผูร้ ับการพัฒนาได้เรี ยนรู ้จากการฟั งและการปฏิ บตั ิจริ งอย่างถูกต้องและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด นอกจากนี้ การฝึ กอบรมยังเป็ นกระบวนการเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะให้แก่ผูเ้ ข้ารับการอบรม
เพื่อการพัฒนาตนเอง นําไปเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติงานของตน สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ พรนารี
โสภาบุตร (2555, หน้า 164-165) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สาขาอุตสาหการ ระดับ ภาคี วิศวกร เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมรองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน พบว่า ความ
ต้องการสมรรถนะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความต้องการสมรรถนะในระดับสูงทุกด้าน
เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านค่านิ ยม และด้านทักษะ ดังนั้น การให้ความสําคัญใน
การพัฒ นาความรู ้ ของบุ ค ลากรสายสนับสนุ นในมหาวิทยาลัยเอกชนกับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรั ฐมี ความ
คล้ายคลึงกันในการเพิ่มพูนความรู ้ใหม่ ๆ โดยการเข้าฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มความรู ้จากการฟังและการปฏิบตั ิ
จริ ง ซึ่งได้ท้ งั ความรู ้และทักษะใหม่ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบตั ิงาน
3. ความสัม พัน ธ์ระหว่างทักษะของบุ คลากรสายสนับ สนุ น กับ ผลการปฏิ บัติงานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี น้ าํ หนักความสัมพัน ธ์เท่ ากับ 0.667 โดยให้ความสําคัญด้านการ
บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อรนงค์ เถาทอง (2547, หน้า 66-67) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การศึกษา
คุณภาพการบริ การของบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า ด้านการให้บริ การและอํานวย
ความสะดวก โดยภาพรวมและทุกรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลางเรี ยงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ
สถานที่ และบรรยากาศที่ มีไว้ในการให้บริ การ ขั้นตอนและวิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในการใช้บริ การ และ
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยหรื อให้ขอ้ แนะนําที่ท่านต้องการได้รวดเร็ ว และความพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทัว่ ถึง จดหมายของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทําให้ได้รับทราบเรื่ องราวของคณะฯ อยูเ่ ป็ นประจํา ไม่แตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน พบว่า ความเต็มใจในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่สาํ นักงาน การ
ติดตามงาน และให้บริ การจนครบกระบวนการของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานฯ และกริ ยา มารยาทเจ้าหน้าที่สาํ นักงานฯ
ในการให้บริ การแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พรวิภา เตชะอําไพ
(2539, หน้า 81) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง ความต้องการและการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ ายขายในบริ ษทั อาร์ โพลปิ โตรเลียม จํากัด ในภาคตะวันออก พบว่า 1) หัวหน้าฝ่ ายขาย
บริ ษทั อาร์ โพลปิ โตรเลียม ฟาร์ อีสท์ จํากัด มี ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการอยู่ใน
ระดับสูง 2) เมื่อเปรี ยบเทียบความต้องการและการตอบสนองความต้องการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ ายขาย
ในทักษะ 3 ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง 3) หัวหน้าฝ่ ายขายของบริ ษทั อาร์ โพล์ ทั้ง 5 จังหวัดใน
ภาคตะวันออกมีความต้องการและการตอบสนองความต้องการได้รับการพัฒนา ในทักษะสําหรับงานเฉพาะอย่าง
สําหรับมนุษย์ และเกี่ยวกับความคิดยอดรวมแตกต่างอย่างยิ่งในทุก ๆ ทักษะ ในการนี้ สถาบันการศึกษา บริ ษทั
ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร เนื่ องจากในการเพิ่ม
ทักษะการทํางานเพื่อเป็ นการพัฒ นาบุ คลากรในการปฏิ บัติงานให้มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะตําแหน่ งหน้าที่ และ
สามารถต่อยอดทางความคิดให้พฒั นายิง่ ขึ้น ซึ่งนําไปสู่การทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ
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ดังนั้น ภาพรวมคุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิ บตั ิงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิ ศทางเดียวกัน มีน้ าํ หนักความสัมพันธ์เท่ากับ 0.676 เมื่อพิจารณาที ละด้าน
พบว่า คุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ทั้งสามด้าน โดยมีน้ าํ หนักความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.682 0.490 และ 0.667 ในทิดทางเดียวกัน
4. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับ สนุ น ในมหาวิท ยาลัยเอกชน พบว่า คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ ความรู ้ และทัก ษะ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สมศรี สิ งห์ทอง (2550, หน้า
164) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า 1) ระดับความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยูใ่ นระดับไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
80 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ 2) การวิเคราะห์ ห าความสั ม พัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ด้านองค์ก ารและ
กระบวนการบริ หารกับความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิ งาน พบว่า กระบวนการบริ หารมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วิมล บุ ญรอด (2549, หน้า 93-95) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น : ศึ กษาเฉพาะกรณี องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดในเขตภาคใต้ พบว่า 1) ระดับความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนจังหวัดใน
เขตภาคใต้ อยู่ใ นระดับ สํา เร็ จ มากกว่า ร้ อ ยละ 70 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ 2) การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับระดับความสําเร็ จในการปฏิ บัติงานของบุคลากร พบว่า ปั จจัยเกี่ ยวกับ
สมรรถนะ และปั จจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดในเขตภาคใต้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) นอกเหนื อ จากการเชิ ด ชู เกี ยรติ ค วามสําเร็ จ ในการทํางานของบุ ค ลากร มหาวิท ยาลัย ควรมี
แผนการส่ งเสริ มบุคลากรสายสนับสนุน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสําหรับผูท้ ี่มีผลการดําเนิ นงานที่ ดีและ
โดดเด่น โดยทําการจัดกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพโดดเด่น (Talent) และเข้าสู่ กระบวนการในการพัฒนาเพื่อให้เติบโตใน
สายงานได้อย่างรวดเร็ ว (Fast Track) เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน อีกทั้งยังช่วยให้ลดอัตรา
การลาออก และเพิ่มอัตราการคงอยูข่ องบุคลากร
(2) มหาวิทยาลัยควรมีแผนงานอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มเติมเทคนิคการถ่ายทอดความรู ้ให้เพิ่อนร่ วม
งาน โดยมีแผนการบริ หารจัดการความรู ้อย่างชัดเจนโดยการจัดอบรมเพิม่ ความรู ้สาํ หรับนํามาถ่ายทอดให้ทีมงาน
ได้เข้าใจและมี ค วามชัด เจน เช่ น ถ่ ายทอดเทคนิ ค การระบบจัดเก็ บ เอกสาร ระบบการเก็ บ ข้อมู ล นัก ศึ กษา
ทุนการศึกษา รวมถึงระบบการทําเอกสารสําเร็ จการศึกษา
(3) มหาวิท ยาลัยควรมี น โยบายและแนวทางในการพัฒ นาทัก ษะด้านภาษาให้แ ก่ บุ คลากรสาย
สนับ สนุ น ในมหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสําหรั บ การสื่ อ สาร เพื่ อการติ ดต่อประสานงาน โดยทาง
มหาวิทยาลัยควรจัดการทดสอบวัดระดับความรู ้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
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นํามาเป็ นข้อมูลในการจัดหลักสูตรอบรมให้มีประสิ ทธิภาพ และแบ่งกลุ่มอบรมให้กบั บุคลากรที่มีความจําเป็ นใน
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในแต่ละด้าน เช่น การฟั ง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยหลักสู ตรการ
พัฒนาควรทําการจัดอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เนื่องจากการพัฒนาทางด้านภาษาจําเป็ นต้องมีการฝึ กฝนและการ
ใช้ตลอดเวลา ทางมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน กรณี ที่บุคลากร
มีการพัฒนาและการทดสอบทางด้านภาษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การสนับสนุนค่าลงทะเบียนการทดสอบ การ
เพิม่ อัตราเงินเดือน เป็ นต้น
(4) มหาวิทยาลัยควรมีการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะ
เรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารสถาบันการศึกษาและสามารถเป็ น
กลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสามารถช่วยคณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร ในการประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่อยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
(2) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนได้อย่าง
ชัดเจน เช่น ความสุขในการทํางาน ประสิ ทธิภาพในการทํางาน พฤติกรรมการทํางาน เพื่อช่วยให้ได้ขอ้ มูลเชิง
ลึกและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
8. เอกสารอ้ างอิง
กอบศักดิ์ มูลมัย. 2554. ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ดวงจันทร์ เดชรักษา และคณะ. 2554. ผลการฝึ กอบรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ ทมี่ ตี ่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พรนารี โสภาบุตร. 2555. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ ระดับ
ภาคีวศิ วกร เพื่อเตรียมความพร้ อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
พรวิภา เตชะอําไพ. 2539. ความต้ องการและการตอบสนองความต้ องการในการพัฒนาทักษะของบุคลากรระดับ
หัวหน้ าฝ่ ายขายในบริษัท อาร์ โพลปิ โตรเลียม จํากัด ในภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภัทรากร วงศ์สกุล. 2555. ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.
วิมล บุญรอด. 2549. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดในเขตภาคใต้ . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
836

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

สมศรี สิ งห์ทอง. 2550. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมชาย นําประเสริ ฐชัย. 2558. การจัดการความรู้ . กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์. 2548. Competency Dictionary. กรุ งเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์.
อัจฉรา หล่อตระกูล. 2557. การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
อรนงค์ เถาทอง. 2547. การศึกษาคุณภาพการบริการของบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ .
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. 2560. มหาวิทยาลัยไทยจะอยู่รอดได้ หรื อไม่?. สื บค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561,
จากเว็บไซค์ : https://www.admissionpremium.com/content/1291.

837

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การวางผังคลังสิ นค้าสํ าเร็จรู ปด้ วย ABC ANALYSIS
กรณีศึกษา: โรงงานผลิตผนังสํ าเร็จรู ป
THE FINISHED GOODS WAREHOUSE LAYOUT DESIGN BY USING ABC
ANALYSIS CASE STUDY: THE PRECAST CONCRETE PANEL PLANT
ฉัตรชัย ราคา
อาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: chatchai.ra@spu.ac.th
ภานุมาส ทองสุ ขดี
อาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: phanumas.th@spu.ac.th
ทรงศักดิ์ อยู่นาน
นักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: songsakyoonan1@gmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง การวางผังคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปด้วย ABC Analysis กรณี ศึกษา โรงงานผลิตผนังสําเร็ จรู ป
เป็ นการศึกษารู ปแบบการจัดผังคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC เพื่อเสนอแนวทางใน
การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการจัด การคลังสิ นค้า สํา เร็ จรู ป เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ ประกอบไปด้ว ย หลัก
วิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล การวางผังคลังสิ นค้า และเทคนิ คการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC Analysis ซึ่ งเป็ น
เครื่ อ งมื อในการจัดแบ่ งประเภทสิ นค้า และเลื อ กวิธี จัดเรี ยงแบบเคลื่ อ นไหวเร็ ว, เคลื่ อ นไหวปานกลาง และ
เคลื่อนไหวช้าโดยนําเอาปริ มาณการผลิตปี พ.ศ.2561 มาทําการศึกษาและทําการเปรี ยบเทียบระหว่างการจัดเก็บ
สิ นค้าแบบปั จจุบนั กับการจัดเก็บสิ นค้าแบบใหม่
ผลการวิจัยพบว่า ในการเตรี ยมสิ นค้าแบบปั จจุ บัน เวลาที่ พนักงานใช้ในการหยิบสิ นค้าค่าเฉลี่ ยแต่
ละแร็ ค เท่ า กับ 6.3 นาที และเมื่ อ นํา การจัดวางผังคลังสิ น ค้า แบบใหม่พ ร้ อมกับการจัดกลุ่ ม สิ นค้า แบบ ABC
Analysis เข้าไปปรับปรุ งทําให้ค่าเฉลี่ยในการหยิบสิ นค้าเพื่อการจัดส่ งแต่ละแร็ คเท่ากับ 4.3 นาที ซึ่ งลดลง 2 นาที
ต่อหนึ่งแร็ ค คิดเป็ นร้อยละ 31.36 ทั้งนี้ปัญหาพนักงานหยิบสิ นค้าไม่ตรงตามเอกสารการจัดส่งนั้น สาเหตุเกิดจาก
การที่สินค้าวางรวมกันหลายๆชนิ ด ทําให้ประสบกับความล่าช้าในการค้นหา หลังจากได้มีการจัดกลุ่มสิ นค้าและ
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วางผังคลังสิ นค้าใหม่ พนักงานหยิบสิ นค้าได้รวดเร็ วขึ้น ไม่มีการหยิบสิ นค้าผิด ทําให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ
นอกจากนี้ จากการวิจยั ยังพบว่ารายการสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า ซึ่ งได้ถูกจัดแบ่งไว้ในกลุ่ม C บางรายการไม่มี
การเคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 365 วัน กลายเป็ นสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้จดั ทําเป็ นรายงานนําเสนอผูบ้ ริ หารต่อไป
คําสําคัญ: เทคนิคการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC, การวางผังคลังสินค้า

ABSTRACT

The study of the finished goods warehouse layout design by using ABC Analysis on a case study: the
precast concrete panel plant. With ABC analysis technique, the warehouse layout was rearranged in order to
increase warehouse performance. Not only ABC analysis, but also the cause and effect diagram ( Ishikawa
diagram) and plant layout design technique were also utilized. The precast production output in 2018 was
analyzed and separated into three groups: fast, medium and slow moving items and using as a sample for this
study as well. The result revealed that the current picking time for individual rack was 6.3 minutes and after
redesigned it was reduced to 4.3 minutes or 31.36 percent reduction. The main reason for delay picking time was
a mixed products allocation. After redesigned, the staffs could pick the products faster and their mistakes related
to picking process were eliminated. Therefore; the customer satisfaction was increased and kept ordering
continuously. In addition, the slow moving products (group C), some products have been kept for more than 365
days, related departments will inform these items to the company’s top management further.

KEYWORDS: ABC analysis, Warehouse layout design

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั มีโครงการหมู่บา้ นจัดสรร และคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมาย ระบบการก่อสร้างแบบ Precast
จึงถูกนํามาใช้เพื่อตอบสนองการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เจ้าของบ้านจึงควรรู ้จกั ระบบ Precast เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกที่ อยู่อาศัยที่ มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริ ง ระบบการ
ก่ อ สร้ า งอาคารในปั จจุ บัน มี ก ารพัฒ นาไปอย่า งมากระบบ Precast หรื อ ระบบชิ้ นส่ ว นอาคารคอนกรี ต เสริ ม
เหล็กหล่อสําเร็ จก็เป็ นระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในงานก่อสร้าง ระบบ Precast มักใช้
กับงานอาคารที่เป็ นโครงการ เช่น บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โครงการเหล่านี้มีรูปแบบอาคารเหมือนกันเป็ น
จํานวนมาก ผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จึงลงทุนสร้างโรงงานเพื่อหล่อชิ้นส่ วนของอาคารล่วงหน้า เมื่อ
ถึงช่วงการก่อสร้างจึงทําการขนส่งเพื่อติดตั้งที่หน้างานได้ทนั ที
คลังสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ สําคัญอย่างมากต่อบริ ษทั กรณี ศึกษาที่ ตอ้ งส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทุกวัน เพื่อไม่ให้
ส่ งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ไม่ทาํ ให้สินค้าขาดมือ (Stock Out) หรื อตํ่ากว่าปริ มาณสิ นค้าคงคลังขั้นตํ่า
(Minimum Stock) ที่ ก ํา หนดไว้ อี ก ทั้ง จะต้อ งไม่ เ ก็ บ สิ น ค้า คงคลัง เกิ น กว่ า ปริ ม าณสิ น ค้า คงคลัง ขั้น สู ง สุ ด
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(Maximum Stock) ที่กาํ หนด เพราะอาจทําให้คลังสิ นค้ามีพ้ืนที่ ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ทั้งในส่ วนของวัตถุดิบ
(Raw Materials) และสิ นค้าสําเร็ จรู ป (Finished Goods) ดังนั้น การจัดการระบบคลังสิ นค้าจึงมีบทบาทสําคัญใน
การบริ การลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและส่ งคําสั่งซื้ ออย่างต่อเนื่ อง การควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงคลัง
และการกําหนดตําแหน่งสําหรับการจัดเก็บสิ นค้าแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็ นกิ จกรรมที่
สําคัญ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว พนักงานสามารถหยิบสิ นค้าได้เร็ วขึ้น ส่ งมอบ
สิ นค้าตรงเวลา มีคุณภาพและครบถ้วนตามจํานวน อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการจัดการคลังสิ นค้าและ
ส่งผลดีต่อองค์กรในภาพรวม
บริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นโรงงานผลิตผนังสําเร็ จรู ป โดยกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
ต่างๆ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 มียอดคําสั่งซื้ อเป็ นจํานวนมาก ทําให้ตอ้ งมีการผลิตสิ นค้าเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ตามไปด้วย ซึ่ งคลังสิ นค้าของบริ ษทั ในปั จจุ บันจึ งต้องเก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปจํานวนมากจากคําสั่งซื้ อที่ เพิ่มขึ้ น
ดังกล่าว โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มสิ นค้าและพื้นที่ให้ชดั เจนทําให้ประสบปั ญหาต่างๆ เช่น มีการวางสิ นค้าปนกัน ไม่
มีระบบในการจัดวางสิ นค้าสําเร็ จรู ป พนักงานใช้เวลานานในการหาสิ นค้าเพื่อเตรี ยมจัดส่งให้ลูกค้า รวมถึงใช้เวลา
ในการนับสต๊อกสิ นค้าประจําปี เป็ นเวลานานและยากต่อการนับสิ นค้า เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาของการศึกษาวิจยั ใน
ครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดผังคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC
(2) เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ป

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Input

Process

Output

- วิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้
ผังก้างปลา

จํานวนสิ นค้าที่ยงั
ไม่จดั กลุ่ม

- จัดกลุ่มสิ นค้าโดยเทคนิค
ABC

ผังคลังสิ นค้าที่
ได้รับการปรับปรุ ง
กลุ่มสิ นค้าที่จดั แล้ว

- วางผังคลังสิ นค้าใหม่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผังคลังสิ นค้า
ปั จจุบนั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือเทคนิ คการหาสาเหตุดว้ ยแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect
Diagram) การวางผังสิ นค้า (Warehouse Layout) และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการ
จัด แบ่ ง ประเภทสิ น ค้า โดยเลื อ กวิธี จัด เรี ย งแบบเคลื่ อ นไหวเร็ ว (Fast Moving Items), เคลื่ อ นไหวปานกลาง
(Medium Moving Items) และเคลื่อนไหวช้า (Slow Moving Items) โดยนําเอาปริ มาณการผลิต มกราคม–มิถุนายน
พ.ศ. 2561 และนํามาเรี ยงลําดับ จากมากไปหาน้อยและคํานวณหาร้อยละ สะสมความการเคลื่อนไหวของสิ นค้าแต่
ละกลุ่ม
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผูว้ ิจัย ทํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการออกไปสัง เกตการณ์
(Observation) ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การลงพื้นที่ในคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อนํามาประกอบเป็ น
ข้อมูลเพิ่มเติ มในการทําวิจัย และการออกไปสังเกต ณ สถานที่ จริ งจะช่ วยให้ผูว้ ิจัยสามารถเข้าใจปั ญหาและ
อุปสรรคจากการปฏิบตั ิงานภายในคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปมากยิง่ ขึ้น
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ทาํ การทบทวนงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องและนําเอาข้อมูลเอา
ปริ มาณการผลิตระหว่างเดื อนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 มาทําการแบ่งกลุ่มสิ นค้าตามเทคนิ คการแบ่งกลุ่ม
สิ นค้าแบบ ABC
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัย ได้ท ํา การจับ เวลาที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บัติ ง านจริ ง ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง คลัง สิ น ค้า มาเปรี ย บเที ย บกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานหลังจากมีการปรับปรุ งคลังสิ นค้าโดยเปรี ยบเทียบเป็ น ร้อยละและนําเสนอเป็ น
กราฟแท่ง โดยใช้วธิ ีการสุ่มหยิบสิ นค้า

5. ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์กระบวนการทํางานพบว่าปั ญหาเริ่ มจากขั้นตอนการส่ งสิ นค้าสําเร็ จรู ปเข้าคลังสิ นค้า
และสังเกตพบปั ญหาดังต่อไปนี้
1. พนักงานใช้เวลานานในการเข้าไปหยิบสิ นค้า
2. พนักงานหยิบสิ นค้าไม่ตรงตามเอกสารใบส่งสิ นค้า
ผลการศึ กษาพบว่าปั ญหาที่ พนักงานใช้เวลานานในการหยิบสิ นค้านั้น เกิ ดจากรู ปแบบในการจัดเก็บ
สิ นค้าของทางบริ ษทั กล่าวคือ บริ ษทั ไม่ได้มีระบบในการจัดเก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ป ไม่มีการจัดรู ปแบบ Layout ที่
ชัดเจน ดังนั้นเมื่อฝ่ ายผลิตผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ปเสร็ จ จะนําเข้ามาวางในคลังสิ นค้า ณ บริ เวณที่ มีพ้ืนที่ ว่าง ทําให้
สิ นค้าปะปนกัน เมื่อมีคาํ สั่งซื้ อจากลูกค้า พนักงานจึงใช้เวลานานในการค้นหาสิ นค้า โดยพบว่าการหยิบสิ นค้าใน
ปั จจุบนั นั้น เวลาที่พนักงานใช้ในการหยิบสิ นค้า ค่าเฉลี่ยแต่ละแร็ คเท่ากับ 6.30 นาที
จากนั้นได้ทาํ การจัดกลุ่มสิ นค้าโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC โดยแยกประเภทเป็ นสิ นค้า
เคลื่อนไหวเร็ ว (Fast Moving Items), เคลื่อนไหวปานกลาง (Medium Moving Items) และเคลื่อนไหวช้า (Slow
Moving Items) โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสิ นค้ามี ดังนี้
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1. รายการสิ นค้า
2. ปริ มาณสิ นค้าที่จาํ หน่ายแต่ละรายการ
3. ปริ มาณสิ นค้าที่จาํ หน่ายทั้งปี
4. การเคลื่อนไหวในการจําหน่ายสิ นค้าต่อปี
ขั้นตอนในการจัดกลุ่มสิ นค้าแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. คํานวณหาปริ มาณสิ นค้าทั้งหมดที่ผลิตปี พ.ศ. 2561
2. สิ นค้าบางรายการมีปริ มาณน้อยเนื่ องจากเป็ นสิ นค้าตัวอย่าง ดังนั้นจึงทําการตัดข้อมูลสิ นค้าตัวอย่าง
ออกไปทั้งหมด
3. จัดลําดับสิ นค้าแต่ละรายการตามปริ มาณสิ นค้าที่ผลิต จากจํานวนมากไปหาจํานวนน้อย
4. หาร้อยละของปริ มาณสิ นค้าแต่ละรายการเทียบกับจํานวนสิ นค้าที่จาํ หน่ายทั้งหมด
5. จัดกลุ่มสิ นค้าตามกลุ่ม A,B และ C ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายการการแบ่งกลุ่มสิ นค้า
กลุ่มสิ นค้ า

รายการสิ นค้ า

A
B
C
ผลรวม

8
9
7
24

รายการสิ นค้ า
ร้ อยละ
70.57%
25.41%
4.02%
100%

ปริมาณสิ นค้ า
(ชิ้น)
13,640.00
4,581.00
526.00
18,747.00

ร้ อยละสะสมการ
เคลื่อนไหว
72.76%
24.44%
2.80%
100%

ชนิดของการ
เคลื่อนไหว
เร็ ว
ปานกลาง
ช้า

และออกแบบผังจัดวางสิ นค้าสําเร็ จรู ป (Warehouse Layout) ใหม่ โดยวัดพื้นที่จริ งที่สามารถวางสิ นค้า
สําเร็ จรู ปได้ เนื่ องจากในปั จจุบนั พื้นที่เก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปบางส่ วนได้นาํ ไปจัดเก็บสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดย
กําหนดให้ทุกช่องมีขนาด 1.8 x 6.0 เมตร เพื่อให้สามารถวางแร็ คได้ทุกขนาด ได้ท้ งั หมด 200 ช่อง แต่ละแร็ ค ต้อง
วางห่ างกัน 50 เซ็นติเมตร และเว้นช่องทางเดินไว้สาํ หรับการตรวจนับสิ นค้า โดยวางสิ นค้าแล้วเว้นช่องทางเดิน
โดยกําหนดให้มีช่องทางเดินขนาด 50 เซ็นติเมตรเช่นกัน เมื่อทําการวาง Layout ใหม่เสร็ จเรี ยบร้อย จากนั้นประชุม
ร่ วมกับแผนกคลังสิ นค้า กําหนดให้พนักงานคลังสิ นค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการวางสิ นค้าตามผังใหม่ที่ออกแบบไว้
กําหนดช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เพื่อจับเวลาก่อนและหลังปรับปรุ ง คือ ปลายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.
2561 โดยกําหนดจํานวนแร็ คของลูกค้าแต่ละรายเท่ากัน ทั้งนี้กลุ่มสิ นค้าตามเทคนิคการจัดกลุ่มแบบ ABC กําหนด
พื้นที่ดงั นี้
สี เขียว สิ นค้าที่มีความเคลื่อนไหวเร็ ว ให้วางไว้ตาํ แหน่ง A
สี เหลือง สิ นค้าที่มีความเคลื่อนไหวปานกลาง ให้วางไว้ตาํ แหน่ง B
สี แดง สิ นค้าที่มีความเคลื่อนช้า ให้วางไว้ตาํ แหน่ง C
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แผนภาพที่ 2 แผนผังการวางสิ นค้าสําเร็ จรู ปในปัจจุบนั

แผนภาพที่ 3 การวางผังคลังเก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปแบบใหม่

แผนภาพที่ 4 การวางสิ นค้าตามการแบ่งกลุ่ม ABC Analiysis
หลังจากเข้าไปปรับปรุ ง ทําให้ค่าเฉลี่ยในการเตรี ยมสิ นค้าแต่ละแร็ ค เท่ากับ 4.3 นาที ซึ่งลดลง 2 นาที ต่อ
แร็ ค หรื อคิดเป็ นร้อยละ 31.36 และความผิดพลาดจากการหยิบสิ นค้าของพนักงานลดลง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการหยิบสิ นค้าต่อหนึ่งชั้นวาง
โครงการ

จํานวนแร็ค

Customer 1
Customer 2
Customer 3
Customer 4
Customer 5
Customer 6
Customer 7
รวม

9
6
11
8
5
7
8
54

ก่อน
ใช้ เวลา
71
40
45
52
35
54
41
338

หลัง
ใช้ เวลา
40
35
51
36
15
35
23
235
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ก่อน
เวลา/แร็ค
7.9
6.7
4.1
6.5
7.0
7.7
5.1
6.3

หลัง
เวลา/แร็ค
4.4
5.8
4.1
4.5
3.6
5.0
2.9
4.3
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6. อภิปรายผล

แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มสิ นค้าแบบ ABCของโรงงานผลิตผนังสําเร็ จรู ป (Precast Concrete Plant) ที่เป็ นกรณี ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการวางผังคลังสิ นค้า
แบบปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นการจัดวางที่ ไม่มีระบบ วางสิ นค้าปนกัน ทําให้เกิ ดความล่าช้าในการเข้าไปหยิบสิ นค้าเพื่อ
เตรี ยมจัดส่ งของพนักงานคลังสิ นค้า โดยเวลาที่พนักงานใช้ในการหยิบสิ นค้าค่าเฉลี่ยแต่ละแร็ คเท่ากับ 6.3 นาที
อีกทั้งพบปั ญหาความผิดพลาดของสิ นค้าที่จดั ส่ งไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเมื่อทําการออกแบบการ
จัดวางผังคลังสิ นค้าแบบใหม่ พร้อมกับการจัดกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC โดยกําหนดช่องวางมาตรฐานขนาดเท่ ากัน
เว้นช่องทางเดินเพื่อความสะดวกในการเข้าไปหยิบและการนับจํานวนสิ นค้า และแบ่งพื้นที่การจัดเก็บออกเป็ น 3
ส่ วน กล่าวคือ พื้นที่ สําหรับสิ นค้าเคลื่อนไหวเร็ ว (Fast Moving Items), เคลื่อนไหวปานกลาง (Medium Moving
Items) และเคลื่อนไหวช้า (Slow Moving Items) ทําให้ค่าเฉลี่ยในการหยิบสิ นค้าเพื่อการจัดส่ งแต่ละแร็ คลดลง
เหลือ 4.3 นาที ซึ่ งลดลง 2 นาที ต่อหนึ่ งแร็ ค คิดเป็ นร้อยละ 31.36 ทั้งนี้ ปัญหาพนักงานหยิบสิ นค้าไม่ตรงตามคํา
สัง่ ซื้อของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการที่สินค้าแบบเดิมเป็ นการวางรวมกันหลายๆชนิดและไม่ได้ตรวจสอบจํานวนสิ นค้า
ก่อนที่จะหยิบสิ นค้าขึ้นรถส่ ง หลังจากมีการจัดกลุ่มสิ นค้าและวางผังคลังสิ นค้าใหม่ พบว่าไม่มีการหยิบสิ นค้าผิด
ทําลูกค้าเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้จากการวิจยั ยังพบว่ารายการสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า ซึ่งได้ถูกจัดแบ่งไว้
ในกลุ่ม C บางรายการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 365 วัน โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จดั ทํา
เป็ นรายงานนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารต่อไป เพื่อให้ทาํ การพิจารณาวางแผนลดจํานวนหรื อกําจัดสิ นค้าเหล่านี้ออกจาก
คลังสิ นค้า เพื่อให้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปมากขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิแบบใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้าใจ
ขั้นตอนการทํางานและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
(2) นําเทคนิคการวางผังและการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบใหม่ไปประยุกต์ใช้กบั การจัดเก็บวัตถุดิบและ
บรรจุภณั ฑ์ จะสามารถทําให้มีพ้นื ที่ในการจัดเก็บสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาการวิจยั ในครั้งต่อไปควรศึกษาถึงการลดระยะทางและชัว่ โมงการทํางานของเครน
ยกสิ นค้า หลังจากวางผังและการแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบใหม่ ซึ่งถ้าลดเวลาการทํางานได้จะทําให้ประหยัดพลังงานได้
เพิ่มขึ้น
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ทํางานพบว่า แผนกเจาะเป็ นหน่วยงานที่มีประสิ ทธิภาพตํ่ากว่าค่าเป้ าหมายมากที่สุด เมื่อหาสาเหตุของปั ญหาด้วย
แผนผังก้างปลาพบว่า เกิดจากการใช้เวลาตั้งเครื่ องจักรนาน และการมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม การปรับปรุ ง
ตามหลักการ ECRS และการกําจัดความสู ญเปล่าจึงถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหา ภายหลังการปรับปรุ งอัตราการ
ผลิตในกระบวนการเจาะของเครื่ องเจาะคอมเพิ่มขึ้นจากเดิม 144 แผ่นต่อวัน เป็ น 310 แผ่น สูงกว่าค่าเป้ าหมาย 300
แผ่นต่อวัน หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 115 ขณะเดียวกันอัตราการผลิตในกระบวนการเจาะของเครื่ องเจาะใหญ่
เพิ่มขึ้นจากเดิม 655 แผ่นต่อวัน เป็ น 755 แผ่น หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 15 ประสิ ทธิ ภาพการทํางานร้อยละ 94
ของค่าเป้ าหมาย 800 แผ่นต่อวัน
คําสําคัญ: เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน แผนภูมิกา้ งปลา การเพิ่มผลผลิต หลักการ ECRS ความสูญเปล่า
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ABSTRACT

Built-in furniture industry or the furniture industry design their products to fit the installed area. Builtin furniture is produced according to customer needs. The case study company is one of the manufacturers of
built-in furniture. The most customers are in condominium projects. There are many units of the room which
have various customer needs. Although there are produced using common parts, the problem is the production
rate is not meeting the target value. This affects the cost and delivery time. The work analysis finds that the
drilling process is the lowest efficiency of the production line. Fishbone diagram shows the root causes that are
the machining setup process and the improper workload assignment. ECRS principle and waste eliminating are
applied the problem-solving. After the improvement, the production rate of COM drilling machine increases
from 144 to 310 pieces per day that are higher than the target of 300 pieces per day or increase up to 115% from
the existing process. While the production rate of BIG drilling machine increases from 655 to 755 pieces per day
or increase up to 15% from the existing process that efficiency is 94% of the target of 800 pieces per day.
KEYWORDS: Built-in furniture, Fishbone diagram, Productivity, ECRS Principle, Wastes

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built-in Furniture) หรื อเฟอร์นิเจอร์ประเภทที่ออกแบบเหมาะสมให้
มีขนาดพอดีกบั พื้นที่ที่ติดตั้ง จัดเป็ นอุตสาหกรรมปลายนํ้า (Tertiary Industry) ของโซ่อุปทานคลัสเตอร์ ยาง ไม้
ยางและเฟอร์นิเจอร์ (สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต และสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย, 2554) และเป็ นอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยูใ่ นหมวดธุรกิจ : 31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาํ จากวัสดุอื่นๆ
(ยกเว้น หิ น คอนกรี ต หรื อเซรามิก) มีมูลค่าการตลาดภายในประเทศรวมถึง 46,875 ล้านบาทในปี 2560 (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อินส่ วนใหญ่เป็ นงานผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ลูกค้า ผูป้ ระกอบการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิวท์อิน มีความต้องการคงความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไว้
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ จึ งจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับเป้ าหมาย 3 เป้ าหมายคือ ต้นทุน เวลาและความ
น่าเชื่อถือ (คํานาย, 2559; ชวลิตและคณะ, 2561)
บริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบการผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ บิวท์อิน เป็ นบริ ษทั ลูกของกลุ่มผูผ้ ลิต
เฟอร์ นิเจอร์ 1 ใน 5 รายใหญ่ของประเทศไทย เปิ ดดําเนิ นการมากกว่า 42 ปี มีการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มี
ทุนจดทะเบียนเพิ่มจากเมื่อเริ่ มก่อตั้ง 5,800,000 บาท เป็ น 200,000,000 บาทในปั จจุบนั และเมื่อปี 2560 มียอดขาย
สิ นค้า 715,000,000 บาท หรื อมีส่วนแบ่งในตลาดเฟอร์ นิเจอร์ บิวท์อิน 1.52% (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า, 2561)
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าในโครงการห้องชุดที่พกั อาศัย (Condominium) ซึ่ งมีปริ มาณห้องชุดจํานวนมากและมี
ความต้องการที่หลากหลาย ถึงแม้วา่ จะถูกผลิตบนชิ้นส่วนพื้นฐานเดียวกันก็ตาม ปั ญหาพบคือ อัตราผลผลิตที่ยงั
ไม่เป็ นไปตามค่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ซึ่งค่าเป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นเกิดจากการประมาณการความสามารถในการ
ผลิ ต ที่ เ พี ย งพอต่ อ การตอบสนองคํา สั่ง ซื้ อ ของลู ก ค้า โดยเฉพาะอัต ราการผลิ ตในกระบวนการเจาะซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าที่สุด มีการแยกการเจาะเป็ น 2 รู ปแบบคือ เครื่ องเจาะคอมและเครื่ องเจาะใหญ่
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ปั จจุบนั พบว่าอัตราการผลิตของเครื่ องเจาะคอม 144 แผ่นต่อวันหรื อมีประสิ ทธิ ภาพเพียง 48% จากค่าเป้ าหมาย
300 แผ่นต่อวัน และอัตราการผลิตของเครื่ องเจาะใหญ่ 655 แผ่นต่อวัน หรื อมีประสิ ทธิ ภาพเพียง 87% จากค่า
เป้ า หมาย 800 แผ่น ต่ อ วัน ปั ญ หาดัง กล่ า วส่ ง ผลต่อ ต้นทุ น และเวลาในการส่ ง มอบ นอกเหนื อ จากด้า นความ
น่ าเชื่ อถือที่ อยู่ในระดับสู งแล้ว ดังนั้นบริ ษทั กรณี ศึกษาจึ งมีแนวคิดที่ จะแก้ไขปั ญหาข้างต้นนี้ โดยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์กระบวนการทํางานด้วยการศึกษางานและศึกษาเวลา และดําเนิ นการปรับปรุ งเพื่อเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต
ของกระบวนการเจาะชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินให้ได้ตามเป้ าหมายการต่อไป

2. ภาพรวมกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนเฟอร์ นิเจอร์ บิวท์ อนิ

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินสําหรับโครงการห้องชุดที่พกั อาศัยในลูกค้าแต่ละรายจะมีข้ นั ตอน
คล้ายคลึงกัน ซึ่ งจะแตกต่างกันเพียงแต่รายละเอียดที่ลูกค้าต้องการตามรสนิ ยม กําลังการซื้ อ และมิติของห้องพัก
อาศัยเท่านั้น ดังตัวอย่างในแผนภาพที่ 1 โดยหลังจากเบิกวัตถุดิบตามรายการวัสดุ (Bill of Materials: BOM) แล้ว
วัตถุดิบจะถูกแปรรู ปผ่านกระบวนการตามแผนก ซึ่ งมีการวางผังโรงงานแบบตามกระบวนการ (Process Layout)
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรื อตามกลุ่มโครงการ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ดังนี้ แผนกปิ ดผิว แผนกโต๊ะตัด แผนกตัดซอย
ห่อขอบ แผนกเจาะ แผนกตกแต่งและแต่งสี และแผนกแพ็คกิ้ง

แผนกเจาะ

แผนกตกแต่ ง
และแต่ งสี

แผนกโต๊ ะตัด

แผนกตัดซอยห่ อ
ขอบ

แผนกแพ็คกิง้

แผนกคลังไม้

แผนกปิ ดผิว

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิต
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แผนกคลังสินค้ า

แผนภาพที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินของบริ ษทั กรณี ศึกษา
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ภาพรวมเป้ าหมายอัตราการผลิตในปั จจุบนั เมื่อเปรี ยบเที ยบกับข้อมูลการผลิตย้อนหลัง 30 วัน พบว่า
แผนกเจาะมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตตํ่าสุ ด ซึ่ งเป็ นจุดคอขวดในการะบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิวท์อินของบริ ษทั
กรณี ศึกษา โดยมีอตั ราการผลิตเฉลี่ย 1,792 ชิ้นต่อวัน จากค่าเป้ าหมาย 3,000 ชิ้นต่อวัน หรื อมีประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตเพียง 65% ดังแสดงในตารางที่ 1 จึงควรยกระดับอัตราการผลิตให้มีความสมดุลกับแผนกอื่นมากยิ่งขึ้นอย่าง
น้อยควรเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตเป็ น 74%
ตารางที่ 1 ภาพรวมประสิ ทธิภาพการผลิต (ก่อนปรับปรุ ง)
แผนก

ข้ อมูล
อัตราการผลิตเฉลีย่ (ชิ้น)
อัตราการผลิตเป้ าหมาย (ชิ้น)
ประสิ ทธิภาพการผลิต

ปิ ดผิว

โต๊ ะตัด

2,500
2,500
100%

2,219
3,000
74%

ตัดซอย
ห่ อขอบ
1,840
2,500
74%

เจาะ
1,824
3,000
65%

ตกแต่ ง
และแต่ งสี
1,259
1,500
84%

แพ็คกิง้
642
600-800
91%

3. วิธีดําเนินการวิจัย

การดํา เนิ น งานวิจัยในบทความนี้ จะมุ่ งเน้นไปที่ แ ผนกเจาะตามข้อมู ล ที่ นํา เสนอในหัว ข้อภาพรวม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน โดยมีข้ นั ตอนและเครื่ องมือที่ใช้งานดังนี้
3.1 การศึ กษาประสิ ทธิภาพการผลิตในแผนกเจาะ โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) (ชวลิ ตและ
ชัยวัฒน์, 2556; มุสตาซะห์, 2558) เพื่อเก็บข้อมูลอัตราการผลิตเฉพาะในแผนกเจาะในทุกสถานี งานย่อย (แยกราย
เครื่ องจักร) โดยมีรูปแบบการสรุ ปภาพรวมคล้ายกับตารางที่ 1 ซึ่งจะทําให้ทราบว่าสถานีงานย่อยใดในแผนกเจาะ
ที่มีประสิ ทธิภาพการผลิตตํ่า และควรเป็ นจุดเริ่ มต้นในการแก้ปัญหา
3.2 การวิเคราะห์ หาสาเหตุทสี่ ่ งผลต่ อประสิทธิภาพการผลิต เมื่อระบุจุดที่เป็ นปั ญหาแล้ว จึงใช้การระดม
สมองร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูเ้ กี่ยวข้องในการผลิต เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต หัวหน้างาน และพนักงานคุมเครื่ อง
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) (ชวลิตและชัยวัฒน์, 2556; วิชยั และ
คณะ, 2560) ซึ่งนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง (คุลยาและพิเชษฐ์, 2560)
3.3 การเสนอแนวทางปรับปรุ งกระบวนการ ดําเนิ นการเสนอทางเลือกโดยใช้หลักปรับปรุ งงานพื้นฐาน
เช่น หลักการ ECRS (พิทยา และ ประเสริ ฐ, 2553) และหลักการจัดสมดุลสายการผลิต เป็ นต้น (ยุทธณรงค์ และ
คณะ, 2555; มุสตาซะห์, 2558) พร้อมทดลองแนวทางปรับปรุ งที่เสนอ
3.4 การสรุปผล หลังจากที่ผลการทดลองแนวทางในการปรับปรุ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้ จึงกําหนดแนวทางดังกล่าวเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานต่อไป

4. ผลการวิจัย

4.1 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตในแผนกเจาะ
การปฏิบตั ิงานในแผนกเจาะอย่างละเอียดพบว่า มีเครื่ องจักรหรื อสถานี งาน 2 กลุ่มใหญ่ คือ เครื่ องเจาะ
คอม (ได้แก่ เครื่ อง Rover B เครื่ อง Rover G เครื่ อง Rover 23 และเครื่ อง Weeke) และเครื่ องเจาะใหญ่ (ได้แก่
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เครื่ อง D16 และเครื่ อง D17) จากการเก็บข้อมูลด้วย Check sheet เครื่ องเจาะทั้ง 2 กลุ่ม มีอตั ราการผลิตตํ่ากว่า
เป้ าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่ องเจาะคอม ที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่า 50% ทําให้ภาพรวมของแผนกเจาะตํ่าและ
เป็ นคอขวดของการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพการผลิตของสถานีงานในแผนกเจาะ (ก่อนปรับปรุ ง)
ข้ อมูล
อัตราการผลิตเฉลีย่ (ชิ้น)
อัตราการผลิตเป้ าหมาย (ชิ้น)
ประสิทธิภาพการผลิต

แผนก

เครื่ อง
Rover B
144
300
48%

เครื่ องเจาะคอม
เครื่ อง
เครื่ อง
Rover G
Rover 23
146
133
300
300
49%
44%

เครื่ อง
Weeke
103
300
34%

เครื่ องเจาะใหญ่
เครื่ อง
เครื่ อง
D16
D17
655
643
800
800
82%
80%

4.2 การวิเคราะห์ หาสาเหตุทสี่ ่ งผลต่ อประสิทธิภาพการผลิต
ปั ญ หาประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต ตํ่า ตามหัว ข้อ 4.1 ถู ก นํา มาวิเ คราะห์ หาสาเหตุด้ว ยแผนผังก้า งปลาดัง
แผนภาพที่ 3 ซึ่ งพบว่า กลุ่มเครื่ องเจาะคอมขาดความสมดุ ลระหว่างภาระงานของพนักงานและการใช้ง าน
เครื่ องจักร พนักงานทํางานหลายหน้าที่มากเกินไป เครื่ องจักรใช้ประสิ ทธิ ภาพเต็มที่ และขั้นตอนการทํางานใน
กลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่บางขั้นตอนมีการใช้เวลามากเกินไป เป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย โดยรายละเอียดการทํางานในกลุ่มเครื่ องเจาะคอมและกลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่ แสดงดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 3 แผนผังก้างปลา
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แผนภาพที่ 4 รายละเอียดการทํางานในกลุ่มเครื่ องเจาะคอมและกลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่ (ก่อนปรับปรุ ง)
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4.3 การเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
การเสนอแนวทางและทดลองปรั บปรุ งกระบวนการในแผนกเจาะ จะดําเนิ นการเก็บข้อมูล 30 วัน
เช่นเดียวกับก่อนการปรับปรุ ง ซึ่งแบ่งการปรับปรุ งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ปั ญหาในกลุ่มเครื่ องเจาะคอม ซึ่งปรับปรุ ง
โดยใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิต ด้วยการเพิ่มพนักงาน 1 คน เพื่อให้การทํางานมีความต่อเนื่ องและเพิ่มกําลัง
การผลิต เป็ นการรวมการทํางาน (Combine: C) ตามหลัก ECRS ในกิ จกรรมตั้งเครื่ องจักรและเตรี ยมงาน ซึ่ งลด
เวลาการทํางานได้ถึง 50% ซึ่งเมื่อเตรี ยมงานแล้วจะแยกเป็ น 2 สายการผลิตย่อยทํางานคู่ขนาดกันไป ดังแผนภาพ
ที่ 5 ทําให้สามารถใช้เครื่ องเจาะคอมได้เต็มประสิ ทธิ ภาพจากการใช้งานทั้ง 2 ส่ วนของเครื่ อง สามารถเพิ่มกําลัง
การผลิตได้ ดังตารางที่ 3

แผนภาพที่ 5 รายละเอียดการทํางานในกลุ่มเครื่ องเจาะคอม (หลังปรับปรุ ง)
สําหรับกลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่เดิมในกลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่มี 2 เครื่ อง แต่ละเครื่ องมีพนักงาน 2 คน แยกกัน
ทําหน้าที่ต้ งั เครื่ อง และผลิต (เตรี ยมงาน ป้ อนไม้ ควบคุมเครื่ องเจาะ และยกไม้ออกจากเครื่ องจักร) โดยแนวทาง
ในการปรับปรุ งด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานซึ่ งยังคงใช้จาํ นวนพนักงานเท่าเดิม คือ แบ่งพนักงานออกเป็ น
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กลุ่มตั้งเครื่ องจักร 2 คน ที่ได้จากการรวมตัวพนักงานตั้งเครื่ องที่แยกทํางานตามเครื่ องเจาะมาเป็ นทีมงานเฉพาะ 1
กลุ่มและกลุ่มผลิต 2 คน คุมเครื่ องเจาะ 2 เครื่ องตามเดิม ดังแผนภาพที่ 6 ทําให้ลดความสู ญเปล่าในกระบวนการ
ตั้งเครื่ องจักรได้ เวลาในการตั้งเครื่ องจักรลดลงและกําลังการผลิตจึงเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพกลุ่มเครื่ องเจาะคอม (หลังปรับปรุ ง)
ข้ อมูล
อัตราการผลิตเฉลีย่ (ชิ้น)
อัตราการผลิตเป้ าหมาย (ชิ้น)
ประสิ ทธิภาพการผลิต
เวลาผลิตต่ อรอบ (1 แผ่ นต่ อรอบ / 2 แผ่ นต่ อรอบ) (วินาที)
ต้ นทุนค่ าแรงต่ อชุ ดเครื่ องเจาะ (บาท/วัน)
ต้ นทุนค่ าแรงต่ อชิ้น

ช่ วงเวลา

เครื่ องเจาะคอม
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
144
310
300
300
48%
100%
490.84
360.92
500
800
3.47
2.58

แผนภาพที่ 6 รายละเอียดการทํางานในกลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่ (หลังปรับปรุ ง)
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ช่ วงเวลา

ข้ อมูล
อัตราการผลิตเฉลีย่ (ชิ้น)
อัตราการผลิตเป้ าหมาย (ชิ้น)
ประสิ ทธิภาพการผลิต
เวลาผลิตต่ อรอบ (40 แผ่ น) (วินาที)
ต้ นทุนค่ าแรงต่ อชุ ดเครื่ องเจาะ (บาท/วัน)
ต้ นทุนค่ าแรงต่ อชิ้น
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เครื่ องเจาะใหญ่
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
655
755
800
800
82%
94%
2,174.51
1,112.88
800
800
1.22
1.06

5. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

ปั ญหาอัตราผลผลิตไม่เป็ นไปตามค่าเป้ าหมายที่กาํ หนดซึ่งทําให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยรวมของการ
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิวท์อิน โดยเฉพาะแผนกเจาะมีประสิ ทธิ ภาพตํ่าที่ สุดเพียง 65% ทําให้ขาดสมดุลสายการผลิต
และเกิดจุดคอขวดขึ้นในกระบวนการ ซึ่ งสาเหตุเกิดจากการขาดความสมดุลระหว่างภาระงานของพนักงานและ
เครื่ องจักร และการใช้เวลาในการตั้งเครื่ องจักรนาน ในกลุ่มเครื่ องเจาะคอมและกลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่ตามลําดับ
การเพิ่มจํานวนพนักงานร่ วมกับการรวมกิจกรรมตั้งเครื่ องจักรและเตรี ยมงานเป็ นการแก้ปัญหาในกลุ่มเครื่ องเจาะ
คอม ขณะที่ใช้แนวทางในการจัดกลุ่มพนักงานและสลับหน้าที่การทํางานเป็ นกลุ่มตั้งเครื่ องเจาะและกลุ่มผลิตใน
กลุ่มเครื่ องเจาะใหญ่ ทําให้ภาพรวมประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพิ่มเป็ น 100% และ 94% หรื อภาพรวมประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตของแผนกเจาะเป็ น 98% ซึ่งเป็ นการสร้างสมดุลการผลิตได้ดีข้ ึน
การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ์ ภาพการผลิ ต นี้ เป็ นการประยุก ต์ใ ช้สํา หรั บ กลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์เ ดี ยวคื อ
เฟอร์ นิ เ จอร์ บิ ว ท์อิ น สํา หรั บ ลู ก ค้า ห้อ งชุ ด ที่ พ ัก อาศัย ซึ่ ง หากจะนํา ไปใช้ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์อื่ น ของบริ ษ ัท หรื อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อาจจะต้องมีการวิเคราะห์และเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ในอนาคตเพื่อให้มีการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในการตั้งเครื่ องจักรให้สูงขึ้นอาจเริ่ มจากการวิเคราะห์การทํางานด้วยแผนภูมิคน-เครื่ องจักร (ManMachine chart) และมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมต่อไปได้
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดเวลาการขนส่ งสิ่ งส่ งตรวจ (Specimen) ซึ่ งมีผลต่อการบริ การ
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้เครื่ องมื อแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
แสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่ เป็ นไปได้และอาจก่ อให้เกิ ดปั ญหานั้น
(Possible Cause) และใช้ FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) มุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณลักษณะของสาเหตุที่จะ
นําไปสู่ ความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้น (Potential Failure Mode) อันเนื่ องมาจากการออกแบบ การผลิต หรื อการ
บริ การ จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (Effect Analysis) และสุ ดท้าย
เพื่อการนําไปสู่ การหาวิธีป้องกันการเกิ ดความเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (Problems Prevention) ผลจากการ
วิเคราะห์กระบวนการขนส่งดังกล่าว พบว่ามีกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-Value added) ได้แก่ ปั ญหาที่
จอดรถ ปั ญหาการรอลิฟท์ การไม่มีพนักงานขนส่ งว่าง ดังนั้นจึ งมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื่อการจัดการ
ความสูญเปล่าดังกล่าว โดยกําหนดที่จอดเฉพาะสําหรับพนักงานที่รับส่งสิ่ งส่งตรวจเท่านั้น และเพิ่มห้องส่งสิ่ งส่ ง
ตรวจบริ เวณชั้น 1 ซึ่ งก็มีผลทําให้การส่ งรวดเร็ วขึ้น พนักงานเข้ารับงานต่อไปได้เร็ วขึ้น เวลาในการรับส่ งสิ่ งส่ ง
ตรวจ (Specimen) เร็ วขึ้น จนสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเวลาที่กาํ หนดไว้ภายใน 25 นาที เป้ าหมาย 90% ซึ่งเป็ นไป
ตามมาตรฐานตัวชี้วดั (KPI) ที่ได้กาํ หนดไว้ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผใู ้ ช้บริ การ
คําสําคัญ: สิ่ งส่งตรวจ (Specimen), แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram), ตัวชี้วดั (KPI), การวิเคราะห์
ข้อบกพร่ องและผลกระทบ FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
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ABSTRACT

The purpose of this research is to study reduction of specimen transportation time and its impact on
services provided by a private hospital in Bangkok, which the transportation is conducted by a logistics company.
This study applies the Fish Bone Diagram, officially known as the Cause and Effect Diagram, explaining the
relationship between problems and possible causes. Moreover, the study uses the Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) to identify possible failures and effects in design process or services provided, that may lead
to the Potential Failure Mode. Afterwards, the Effect Analysis is used to analyze effects of potential failure and
find prevention of the discovered problems and to eliminate losses continuously. These have to be achieved to
reduce the delivering time of the specimen and to improve the services. Under the circumstances, the customers
do not have to wait excessively in accordance with the hospital’s KPI. From the analysis, there are non-value
added factors, which are inadequate parking spots, elevator waiting time, unavailable delivery staffs. Therefore,
the solutions are to create parking spaces for the specimen delivery vehicles and to build a room specifically for
receiving the specimen on the ground floor. By adding these special facilities, the delivery time will be
significantly reduced and delivery staffs will be able to complete their job within 25 minutes. The hospital’s
requirement and KPI of 90% achievement will be reached and this will lead to increase in customer satisfaction.
KEYWORDS: Specimen, Fish bone diagram, KPI, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Business) โดยทัว่ ไปมีหลักการคล้ายกับธุรกิจอื่นๆ แต่แตกต่างกันที่เป้ าหมาย
สูงสุด คือการเน้นความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (Patient Safety) เป็ นเป้ าหมายแรก และการบริ หารงานด้าน โลจิสติกส์
เพื่อลดเวลาการขนส่ งก็เป็ นเป้ าหมายที่สําคัญของธุ รกิ จสุ ขภาพด้วยเช่นกัน ธุ รกิ จโรงพยาบาลจึงต้องพัฒนาการ
ให้บ ริ การ รวมถึ ง มองหาปั จจัย ที่ มีอิ ทธิ พลต่อ การลดเวลาในการขนส่ ง และยัง คงความพึ งพอใจสู งสุ ดของ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว บริ ษทั ที่ ให้บริ การด้านโลจิสติกส์จึงได้เข้ามาให้บริ การสนับสนุนการบริ การทาง
การแพทย์ รวมถึงการบริ หารจัดการงานขนส่งให้กบั โรงพยาบาล ซึ่งโดยทัว่ ไปกระบวนการตรวจรักษาจะมีความ
ซับ ซ้อ น ตั้ง แต่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารเข้า มาลงทะเบี ย น พบแพทย์ รอรั บ ยา หรื อ ในกรณี ที่ จ ะต้อ งอยู่รั ก ษาต่ อ เนื่ อ งที่
โรงพยาบาล ซึ่ งหนึ่ งในกระบวนการทํางานก็คือการขนส่ งสิ่ งต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเดินเอกสารคนไข้ การส่ ง
อาหารขึ้ น หอผูป้ ่ วย (ward) การส่ ง ยา โดยมี ห นึ่ ง ในกระบวนการที่ สํา คัญ และมี ผ ลต่ อ การตรวจรั ก ษาของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างสู ง คือ การขนส่ งสิ่ งส่ งตรวจ (specimen) ซึ่ งปั จจุบนั ห้องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลอยูภ่ ายนอกอาคารโรงพยาบาล โดยมีอุปสรรคเรื่ องระยะทางขนส่งสิ่ งส่ งตรวจ (specimen) ทั้งไปและ
กลับ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิ โลเมตร ส่ งผลทําให้เกิ ดความล่าช้าในกระบวนการขนส่ ง และกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ผลทางการแพทย์เป็ นลําดับ จึงเป็ นผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ ช้บริ การหรื อผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลให้
ได้รับบริ การที่ล่าช้าไปด้วย
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จากเหตุผลที่ กล่าวมาจึงเป็ นเหตุจูงใจให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษา และยกประเด็นปั ญหาในเรื่ องของการลด
เวลาในการขนส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจ (specimen) ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ การ ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิ สติกส์แห่ งหนึ่ ง ที่ ส่งผลทําให้เกิ ดความล่าช้าในกระบวนการ
ขนส่ง จนนํามาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วดั (KPI) ที่โรงพยาบาลกําหนด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาปั จจัยของปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งสิ่ งสงตรวจ (specimen)
(2) เพื่อนําปั ญหาที่พบมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ ให้ได้ตาม
มาตรฐานตัวชี้วดั (KPI) ที่โรงพยาบาลกําหนด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้นตอนการดําเนินการในการลดเวลาการขนส่ งสิ่ งส่งตรวจ (specimen) ที่มีผลต่อการบริ การ กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ลาํ ดับขั้นตอนการดําเนินการไว้ ดังนี้
ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยข้อมูลที่ได้มาจากการนํา
ข้อมูลในระบบการทํางานที่ใช้ในการขนส่งสิ่ งส่งตรวจ (specimen) มาวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถจัดทําโครงการได้
อย่างสําเร็ จลุล่วงตามมาตรฐานตัวชี้วดั (KPI) ที่โรงพยาบาลกําหนด
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
- พนักงานเดินรับส่งสิ่ งส่งตรวจในโรงพยาบาล
- พนักงานรับส่งสิ่ งส่งตรวจโดยรถจักรยานยนต์
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- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
- เวลาที่นาํ มาใช้ในการศึกษา
- ระยะทางในการขนส่งสิ่ งส่งตรวจ
- พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ขนส่ง และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.4.1 แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause and
Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุ
ทั้งหมดที่เป็ นไปได้อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น (Possible Cause)
4.4.2 การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect: FMEA) ตามความหมายของ
AIAG (Automotive Industry Action Group, 2001) คือ กลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมาย
1. รับรู ้และประเมินถึงแนวโน้มของข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์/กระบวนการหนึ่งและผลกระทบ
(Effect) จากข้อบกพร่ องดังกล่าว
2. การบ่งชี้ถึงการปฏิบตั ิการที่สามารถกําจัดทิ้งหรื อลดโอกาสการเกิดข้อบกพร่ อง
3. การดําเนินการจัดทํากระบวนการทั้งหมดในรู ปเอกสาร
FMEA จะมุ่งเน้นที่การชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเสี ยหายหรื อสาเหตุที่จะนําไปสู่ ความเสี ยหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Failure Mode) อันเนื่ องมาจากการออกแบบ การผลิตหรื อการบริ การ จากนั้นจะทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบ การเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (Effects Analysis) และสุ ดท้ายก็เพื่อการนําไปสู่ การหาวิธี
ป้ องกันการเกิดความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Problem Prevention)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มาจาก 2 ส่วนงาน ได้แก่ จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล พนักงานส่งสิ่ ง
ตรวจ และ เก็บข้อมูลจากระบบ Mobile Transporter โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ดึ งข้อมูลในระบบเพื่อดูเวลาที่ ใช้ไปในกระบวนการรับส่ งสิ่ งส่ งตรวจ โดยเริ่ มจากตั้งแต่ User
ร้องของาน Call center มอบหมายงานลงเวลาที่ PDA Transporter ตอบรับงานที่ตน้ ทาง จนกระทัง่ ถึงปลายทาง
และเสร็ จสิ้นกระบวนการขนส่งสิ่ งส่งตรวจ
ขั้นที่ 2 เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วก็นาํ มาวิเคราะห์เพื่อหาว่ามีช่วงเวลาไหนที่ใช้เวลานานที่สุด ก็นาํ ช่วงเวลานั้นมา
หาสาเหตุ เพื่อแก้ไขปั ญหา และทบทวนกระบวนการในการรับส่ง
ขั้นที่ 3 นําสาเหตุที่ได้มาประชุม เพื่อปรึ กษาหาแนวทางแก้ไข ร่ วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 4 นําแนวทางแก้ไขที่ได้ปรึ กษา และตกลงร่ วมกันมาปรับกระบวนการทํางาน
ขั้นที่ 5 ติดตามผลการทํางานที่ได้จากการปรับกระบวนการทําใหม่
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล จากการใช้แผนผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาหลักคือ
การขนส่งล่าช้า พบว่า
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1.1 Man วิเคราะห์สาเหตุหลัก/สาเหตุรอง
- พยาบาล/ ผูช้ ่วยพยาบาล : ไม่วางสิ่ งส่งตรวจไว้ที่ที่กาํ หนดให้ ระบุตน้ ทาง ปลายทางผิด เลือก
ประเภทงานผิด
- เจ้าหน้าที่จ่ายงาน Call Center : จ่ายงานช้า จํานวนงานรอจ่ายมาก
- พนักงานรับสิ่ งส่งตรวจ (Transporter) : เดินช้า ไม่กดรับงาน กดรับงานช้า
- เจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจวิเคราะห์ : หยิบสิ่ งส่งตรวจออกไม่หมด รับงานช้า ทําให้เกิดการรอคอย
1.2 Environment : ติดรถไฟ ฝนตก รถติด รอลิฟนาน
1.3 Method : ต้อง scan barcode ที่หลอดเลือดซึ่ งมีจาํ นวนมาก ตรวจเช็คความเรี ยบร้อย บรรจุลง
ถุงซิป นับจํานวน
1.4 Machine : Wifi ไม่เสถียร เครื่ อง PDA ชํารุ ด แบตเตอร์รี่เสื่ อม
1.5 Measurement : สาเหตุของความล่าช้าของเวลาในแต่ละขั้นตอน
1.6 Material : กระเป๋ าใส่ สิ่งส่ งตรวจมีขนาดไม่เหมาะกับปริ มาณงาน รู ปแบบกระเป๋ า กระป๋ องใส่
Urine ปิ ดฝาไม่แน่น ติด bar code ยากต่อการสแกน

2. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) หรื อ การวิเ คราะห์ ข ้อ บกพร่ อ งและผลกระทบ จาก
สาเหตุที่พบในแผนผังก้างปลา ได้นาํ มาหาค่าความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การมากที่สุด โดยมี Criteria ดังนี้
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Effect

Criteria: Severity of Effect Defined

Ranking

May endanger operator. Failure mode affects safe vehicle operation and / or
Hazardous:
involves noncompliance with government regulation. Failure will occur
Without Warning
WITHOUT warning.
May endanger operator. Failure mode affects safe vehicle operation and / or
Hazardous: With
involves noncompliance with government regulation. Failure will occur WITH
Warning
warning.
Very High
High
Moderate

Low

Very Low
Minor
Very Minor
None

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Major disruption to production line. 100% of product may have to be scrapped.
Vehicle / item inoperable, loss of primary function. Customer very dissatisfied.
Minor disruption to production line. Product may have to be sorted and a portion
(less than 100%) scrapped. Vehicle operable, but at a reduced level of
performance. Customer dissatisfied.
Minor disruption to production line. A portion (less than 100%) may have to be
scrapped (no sorting). Vehicle / item operable, but some comfort / convenience
item(s) inoperable. Customers experience discomfort.
Minor disruption to production line. 100% of product may have to be reworked.
Vehicle / item operable, but some comfort / convenience item(s) operable at
reduced level of performance. Customer experiences some dissatisfaction.
Minor disruption to production line. The product may have to be sorted and a
portion (less than 100%) reworked. Fit / finish / squeak / rattle item does not
conform. Defect noticed by most customers.
Minor disruption to production line. A portion (less than 100%) of the product
may have to be reworked on-line but out-of-station. Fit / finish / squeak / rattle
item does not conform. Defect noticed by average customers.
Minor disruption to production line. A portion (less than 100%) of the product
may have to be reworked on-line but in-station. Fit / finish / squeak / rattle item
does not conform. Defect noticed by discriminating customers.
No effect.

10
9
8
7
6

5

4
3
2
1

ซึ่งในการประเมินความเสี่ ยงนี้ได้ทาํ การประเมินร่ วมกับตัวแทนของเจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่
พยาบาล, หัวหน้าพยาบาล, หัวหน้าแผนกขนส่ง เมื่อได้ตวั เลขแสดงลําดับความสําคัญของความเสี่ ยง (RPN) คือ
ผลลัพธ์ของความรุ นแรง จึงนําเอาสาเหตุที่มีลาํ ดับความเสี่ ยงสูงสุดเพื่อแก้ไขปั ญหาลําดับแรก และนําไปสู่การ
ปรับกระบวนการทํางานดังรู ปด้านล่าง
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พื้นทีจ่ อดรถรับส่ งสิ่งส่ งตรวจ

จุดส่ งสิ่งส่ งตรวจ

จากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และกระบวนการในการรับสิ่ งส่ งตรวจ (specimen) ข้างต้น จะพบว่ามี
ปั ญหา หลัก ๆ 2 ปั จจัย ที่เกี่ยวข้อง
1. ปั ญหาจากปั จจัยภายนอก เช่ น ที่ จอดรถจักรยานยนต์จากที่ จะต้องเสี ยเวลาในการหาที่ จอดซึ่ งใน
บางครั้ งอาจจะต้องใช้เวลานาน หลังจากที่ ได้กาํ หนดที่ จอดรถจักรยานยนต์ให้แล้วทําให้ได้เวลาที่ สูญเสี ยไป
กลับมา
2. ย้ายจุดส่ งสิ่ งส่ งตรวจที่ห้องตรวจวิเคราะห์ลงมาที่ช้ นั 1 ทําให้ลดกระบวนการในการส่ งลงได้ ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลารอลิฟท์เพื่อนําส่งที่ช้ นั 4 และรอลิฟท์เพื่อลงมาชั้น 1
จากการแก้สาเหตุที่ ได้พิจารณาร่ วมกันและได้รับความร่ วมมื อจากโรงพยาบาลแล้วนั้น ก็ได้มีก าร
ทบทวนกระบวนการในการรับส่ งสิ่ งส่ งตรวจว่าสามารถลดขั้นตอนใดได้บา้ ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
ข้างต้นและเพิ่มประสิ ทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการลดขั้นตอนดังภาพด้านล่าง
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ขั้นตอนการทํางานเดิม
- มีข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อนถึง 4 ขั้นตอน
o พยาบาลร้องของานในระบบ Mobile transporter
o พนักงาน Internal Logistics รับสิ่ งส่ งตรวจนําส่ งห้อง Control room ใช้เวลาประมาณ
10-15 นาที
o เจ้าหน้าที่หอ้ ง Control room นําสิ่ งส่ งตรวจให้เข้าระบบ SLA และทําการเปิ ด shipper
box เพื่อส่งต่อให้พนักงาน External Logistics ออกทุก 10 นาที
o พนักงาน External Logistics ขับขีร่ ถจักรยานยนต์นาํ ส่ งไปห้องตรวจวิเคราะห์ ใช้
เวลาประมาณ 5-10 นาที
- ใช้ทรัพยากรบุคคลในกระบวนการ มากกว่า 30 คน (พนักงาน Internal และ External)
- เวลาทั้งหมดของกระบวนการอยูท่ ี่ประมาณ 25-37 นาที

ขั้นตอนการทํางานใหม่
-

-

ขั้นตอนในการทํางานเพียง 2 ขั้นตอน
o พยาบาลร้องของานในระบบ Mobile transporter
o พนักงาน External Logistics เข้ารับสิ่ งส่งตรวจที่ ward หรื อ Clinic นั้นๆ โดยมีการ
กําหนดพื้นที่หรื อตึกในการทํางาน และขับขี่รถจักรยานยนต์นาํ ส่งไปห้องตรวจ
วิเคราะห์ ใช้เวลาประมาณ 15-25 นาที
ใช้ทรัพยากรบุคคลในกระบวนการ ไม่เกิน 20 คน (พนักงาน External Logistics)
เวลาทั้งหมดของกระบวนการอยูท่ ี่ประมาณ 15-25 นาที
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ตารางแสดงผลการปฏิบัตงิ านจริงหลังปรับปรุง

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการดําเนินการในการลดเวลาในการขนส่งสิ่ งส่งตรวจ (Specimen) ที่มีผลต่อการบริ การ ซึ่งผูศ้ ึกษาได้
ดําเนิ นการเสร็ จสิ้ นเป็ นโครงการตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งมีผลการดําเนิ นการในการรับส่ งสิ่ งส่ งตรวจ (Specimen)
จากการเก็บข้อมูลการรับส่งสิ่ งส่งตรวจ (Specimen) ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 โดยการตัดขั้นตอนที่
ทําให้เกิดความสูญเปล่าออกไป มีผลดังนี้
- เวลาในการรับส่งสิ่ งส่งตรวจ (Specimen) เร็ วขึ้น สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเวลาที่กาํ หนดไว้
ภายใน 25 นาที เป้ าหมาย 90% ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานตัวชี้วดั (KPI) ที่ได้กาํ หนดไว้
ก่ อนปรับปรุงกระบวนการ
- เดือนกุมภาพันธ์ เวลาไม่เกิน 25 นาที ปฏิบตั ิงานได้ 80.68%
- เดือนมีนาคม เวลาไม่เกิน 25 นาที ปฏิบตั ิงานได้ 88.62%
หลังปรับปรุงกระบวนการ
- เดือนเมษายน เวลาไม่เกิน 25 นาที ปฏิบตั ิงานได้ 93.32%

6. อภิปรายผล

สรุ ปผลการวิเคราะห์ถึงปั ญหาในการส่ งสิ่ งส่ งตรวจล่าช้า โดยใช้เครื่ องมือแผนผังก้างปลา (Fish Bone
Diagram) เพื่อหาสาเหตุหลักและสาเหตุ รองที่ มีผลกระทบต่อ การส่ ง สิ่ ง ส่ งตรวจล่ า ช้า และเครื่ องมื อ FMEA
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(Failure Mode and Effect Analysis) มาช่วยวิเคราะห์ถึงระดับของปั ญหาที่ มีความเสี่ ยงมากที่ สุดเพื่อนํามาแก้ไข
ก่อน ได้แก่ ปั ญหาที่จอดรถ, ปั ญหาการรอลิฟท์, ไม่มีพนักงานขนส่งว่าง ซึ่งหลังจากที่ได้ทาํ การแก้ไขโดยการปรับ
กระบวนการทํางาน การกําหนดที่จอดรถ และการย้ายจุดส่ งสิ่ งส่ งตรวจแล้ว จึ งปรากฎผลที่ชดั เจนในการทําให้
เวลาในกระบวนการรับส่งทําได้เร็ วขึ้น และบรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานตัวชี้วดั (KPI) ที่ต้ งั ไว้ ในเวลาไม่เกิน 25
นาที 90%

7. ข้ อเสนอแนะ

ในการวิจัยโครงการนี้ สามารถนําไปใช้เ พื่อแก้ไขปั ญหาได้ผ ลเป็ นที่ น่าพอใจ และหวังว่าจะเป็ น
ประโยชน์และเป็ นแนวทางการแก้ไขให้แก่โรงพยาบาลหรื อธุรกิจอื่นๆ ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกับโครงการนี้

8. กิตติกรรมประกาศ

งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยความเอื้อเฟื้ อข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ จากโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร และความร่ วมมือจากหลายๆ หน่วยงานจากบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์
ซึ่งให้การสนับสนุนคณะผูว้ จิ ยั ตั้งแต่เริ่ มงานจนงานค้นคว้าเสร็ จสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน หรื อ
บุคคลทัว่ ไปที่สนใจข้อมูล คณะผูว้ ิจยั ขอมอบคุณงามความดีน้ ีให้แก่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผูป้ ระสิ ทธิ ประสาท
วิชาความรู ้ในการศึกษางานค้นคว้านี้ แก่คณะผูว้ ิจยั หากงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีความผิดพลาดประการใด ทาง
คณะผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้ดว้ ยความเต็มใจ
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาวิเคราะห์ ปัญ หาการบริ หารจัดการวางแผนการขนส่ งสิ นค้า และ
พัฒนาระบบบริ หารการจัดการขนส่ ง (TMS) เพื่อลดระยะเวลาในการวางแผนการขนส่ ง ลดขั้นตอนการทํางานที่
ไม่จาํ เป็ น และลดข้อผิดพลาดในการทํางานต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น งานวิจยั ได้ทาํ การศึกษาในภาพรวมของการบริ หาร
จัดการขนส่ งสิ นค้า พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริ ษทั กรณี ศึกษา นําไปทําการวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบ TMS จากนั้นจึงนําผลประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ที่ได้มาทําการเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
การนําระบบ TMS มาใช้ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าจากการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน และการนําระบบ TMS มาใช้
สามารถลดกระบวนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ นออกได้ และทําการเพิ่มกระบวนการทํางานที่จาํ เป็ นเข้าไปแทน โดยที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางาน ซึ่งขั้นตอนในการทํางานแบบเดิมมีท้ งั หมด 13 ขั้นตอน ส่วนขั้นตอนในการทํางาน
แบบปรับปรุ งมีท้ งั หมด 12 ขั้นตอน ลดลงมา 1 ขั้นตอน ในส่ วนของระยะเวลาในการทํางาน การทํางานแบบเดิม
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ใช้เวลาทั้งหมด 1,025 นาที และการทํางานแบบปรับปรุ งใช้เวลาทั้งหมด 965 นาที ลดระยะเวลาลงมา 60 นาที คิด
เป็ นร้อยละ 5.85
คําสําคัญ: ระบบบริ หารจัดการขนส่งสิ นค้า, ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์, กระบวนการทํางาน

ABSTRACT

The objective of this research aims to analyze the problem of transportation planning by develop a
transport management system (TMS) and to reduce unnecessary workflow and reduce errors in the working
process. This research study overall of transportation process including, data gathering, analyze, design and
develop the TMS system of case study company. The results are the logistics efficiency before and after the
implementation. The results show the improvement of the working process and the implementation of TMS
system can reduce the unnecessary working process and design the value added in the processes. There are 13
steps for the existing workflow and after the TMS implementation, the steps decrease to 12 steps. The existing
process consumes 1,025 minutes and the improvement workflow can reduce time to 965 minutes. It decreases
to 60 minutes, or 5.85 percent.
Keywords : Transport management system, logistics efficiency, work process

1.บทนํา

ปั จจุบนั นี้ ในหลายประเทศทัว่ โลกกําลังก้าวสู่ ยคุ เศรษฐกิจใหม่ ภายใต้บริ บทของการแข่งขันที่ทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น ตัวแปรสําคัญที่ผลักดันนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ กา้ วกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่ งทัว่ โลกได้หันมาให้
ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ IoT การทํา e-Commerce
การทํา Big data การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) และอื่นๆอีกมากมาย
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการช่วยบริ หารจัดการกระบวนการทํางาน รวมถึงการบริ หารจัดการข้อมูลต่างๆที่ มีอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก ให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
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ภาพประกอบที่ 1 มูลค่าการซื้อขายระบบบริ หารจัดการองค์กร
ที่มา: www.enterpriseirregulars.com, 2017
ทั้งนี้ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา จึงได้เล็งเห็นในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่ องของการ
วางแผนการขนส่งสิ นค้า เนื่องจากปั จจุบนั ได้เกิดปั ญหาหลายอย่าง เช่น ใช้ระยะเวลานานในการจัดหาเอกสารเพื่อ
นํามาวางแผนการขนส่ งสิ นค้า เอกสารชํารุ ดสู ญหาย ข้อมูลในเอกสารไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ การเลือกรถส่ ง
สิ นค้าผิดประเภท ทั้งหมดนี้ เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการขนส่งสิ นค้าล่าช้า ส่ งสิ นค้าผิดลูกค้า ส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามที่
ลูกค้าต้องการ ถูกลูกค้าต่อว่า ขาดความเชื่อมัน่ จากลูกค้าและผูว้ า่ จ้าง ตก KPI เป็ นต้น
ในส่ วนของด้านการแข่งขันทางธุ รกิ จ การนําระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาช่ วยในการบริ ห าร
จัดการนั้น เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้กบั องค์กร เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจ และยังสามารถ
เพิ่มอํานาจในต่อรองกับลูกค้าได้มากขึ้ น เพราะในปั จจุบนั นี้ ทางผูป้ ระกอบการขนส่ งรายอื่นๆ ก็ได้เล็งเห็ นถึ ง
ประโยชน์ของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากทางบริ ษทั กรณี ศึกษา ยัง
ไม่เล็งเห็นถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร โอกาสที่ บริ ษทั นั้นจะสู ญเสี ยส่ วนแบ่งทาง
ธุรกิจมีความเป็ นไปได้สูงอย่างแน่นอน
ซึ่ งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่ องของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทําให้
ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบระเบียบ ค้นหาได้รวดเร็ ว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความรวดเร็ วในการทํางาน ลด
ปั ญหาเรื่ องการชํารุ ดหรื อการสู ญหายของข้อมูล และยังสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ มาทําการวิเคราะห์ และออกเป็ น
รายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อช่วยในเรื่ องของการกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนการทํางาน และการตัดสิ นใจ
ให้กบั องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบขั้นตอนการทํางานขนส่งสิ นค้า
2. เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนการขนส่งสิ นค้า
3. เพื่อลดระยะเวลาในการวางแผนการขนส่งสิ นค้า โดยใช้หลักการ ECRS ในการวิเคราะห์

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จจุบนั ธุรกิจด้าน e-Commerce เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ธุรกิ จด้านการให้บริ การขนส่ งสิ นค้า
นั้นเติบโตตามไปด้วยดังจะเห็นได้จากมูลค่าการเติบโตของ e-Commerce ในประเทศไทย ทําให้ทางภาครัฐ และ
ผูป้ ระกอบการขนส่ งหลายรายมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ เช่น การนําระบบบริ หารจัดการขนส่ ง
(TMS) ระบบ Barcode ระบบ RFID มาใช้งาน รวมถึ งการติ ดตั้งระบบ GPS เพื่ อทําการติ ดตามและตรวจสอบ
สถานะของรถขนส่ งสิ นค้า หรื อแม้แต่การให้คนขับรถใช้อุปกรณ์ Tablet หรื อ Handheld ในการยืนยันการรั บ
สิ นค้าจากลูกค้า เป็ นต้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มี งานวิจยั จํานวนมากที่ มีการพัฒนาและออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ เช่น เสรี เอนกลาภถาวร (2540) เสนอการออกแบบระบบสารสนเทศ
ในการขนส่ งสิ นค้า เพื่อแก้ปัญหาระบบการจัดเก็บ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ช่วยให้ขอ้ มูลถูกจัดเก็บ
อย่างมี ระเบี ยบ ถูกต้อง สมบู รณ์ และทันสมัยขึ้ น การค้น หาข้อมูล และการเรี ยกใช้งานสามารถทําได้สะดวก
รวดเร็ ว สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานต่อไปได้ ปกรณ์พงศ์ โพธิ พฤกษ์ (2543) นําระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสําหรับผูป้ ระกอบการขนส่ งรถบรรทุก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับฝ่ ายบริ หารงานขนส่ ง
ณ ศูนย์กระจายสิ นค้าของผูป้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคัน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์ และระบบจัดการฐานข้อมูลของไมโครซอฟท์ในการจัดเก็บ และเรี ยกใช้ขอ้ มูลระบบ ผลการทดลอง
พบว่าผูใ้ ช้สามารถทําความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ วและเห็ นถึงประโยชน์ของระบบที่ มีต่อการอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน มนตรี บุญงาม (2549) ได้ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจขนส่ งสิ นค้า เพื่อ
พัฒ นาโปรแกรมเว็ปแอพพลิเคชัน่ นํามาประยุกต์ใช้กับธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า และแก้ไขปั ญ หาการบริ หารจัดการ
เอกสารการจัดส่ งสิ นค้าในขั้นตอนต่างๆ ของการทํางานประจําวัน โดยโปรแกรมถูกพัฒนาด้วยภาษาเอเอสพี
(ASP, Active server page) ทํางานผ่านเว็ป เบราว์เซอร์ และทดสอบกับ ข้อ มู ล จริ ง ทั้ง หมด 100 รายการ ผู ้ใ ช้
โปรแกรมจํานวน 15 คน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการใช้งานของโปรแกรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต จิ รพัฒน์ วาณิ ชวัฒนะโกศล (2550) พัฒนาระบบการจัดการรถขนส่ งสําหรับผูป้ ระกอบการรถบรรทุ ก
ขนส่ ง เพื่อใช้จดั ทํารายงานการขนส่ งสิ นค้า ปริ มาตร นํ้าหนัก อัตราการบรรทุ ก ลดความผิดพลาดของการจัด
สิ นค้าขึ้นรถบรรทุก และสร้างแผนการจัดส่งที่เหมาะสมสําหรับรถบรรทุก ระบบงานที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วยขึ้น
ตอนการทํางานกับกระแสข้อมูล และซอฟต์แวร์สาํ หรับสนับสนุนขั้นตอนการทํางานต่างๆ จากการทดลองใช้งาน
ระบบที่พฒั นาเป็ นเวลา 1 เดือน พบว่าสามารถลดปั ญหาความผิดพลาดในการทํางานการจัดแผนการขนส่ งลงได้
26% เพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้รถบรรทุกทั้งในส่วนของปริ มาตรเพิ่มขึ้น 20% และในส่ วนนํ้าหนักเพิ่มขึ้น 16%
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งลดลง ส่ วนในระบบงานเอกสารพบว่าเวลาที่ใช้ลดลง 154 นาที ต่อการจัดรถแต่ละ
เที่ ยว คิดเป็ น 44% การประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานก็ได้ผลเป็ นที่ พอใจ ชุลีกร ชนะสิ ทธิ์ (2554) พัฒนา
โปรแกรมการจัด เส้ น ทางการเดิ น รถขนส่ งสิ น ค้า กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้านธุ รกิ จ ขนส่ งสิ น ค้า โดย
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ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google Map) ในการหาตําแหน่ งที่ต้ งั ของกลุ่มลูกค้าภายใน
พื้ น ที่ บ ริ เวณต่ า งๆ เพื่ อ ความแม่ น ยํา ในการคํา นวณที่ ม ากขึ้ น และใช้แ นวคิ ด การแก้ปั ญ หาแบบฮิ ว ริ ส ติ ก
(Heuristics) ในการหาคําตอบ ผลวิจัย สรุ ป ได้ว่าการพัฒ นาโปรแกรมการจัด เส้น ทางการเดิ น รถขนส่ งสิ น ค้า
สามารถช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ ศิ ริพรรณ รัตนโภคาสถิ ต
(2556) ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั บิ๊ กบ๊อก โลจิ
สติ ก ส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการดําเนิ น งาน วางแผนกลยุท ธ์ จากการวิเคราะห์ SWOT และ
หลักการ TOWS Matrix ทัศนียา คงสุคนธ์ (2558) วางแผนการจัดส่งสิ นค้าถึงบ้านโดยใช้โปรแกรม กรณี ศึกษาการ
ขนส่งกระเบื้องและวัสดุตกแต่ง การศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้วธิ ี ฮิวริ สติกส์ในการหาคําตอบการจัดเส้นทางการเดินรถ
โดยเลือกใช้แบบ Saving Algorithm และฮิวริ สติกส์ ซึ่งจัดทําอยูใ่ นรู ปของโปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อความสะดวกต่อ
การใช้ง าน จากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ว่า การจัด เส้ น ทางการขนส่ ง ที่ เหมาะสม จึ ง เป็ นวิ ธี ที่ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในธุรกิจการจัดส่งสิ นค้าได้ เพ็ญสุพร พันธุมโพธิ (2558) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการงานขนส่ งสิ นค้าและการบัญชี โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เชิ ง
ลําดับชั้น มาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการตอบสนองการดําเนิ นงานของธุรกิ จ และ
ทางเลือกด้านการพัฒนาระบบทั้งระบบใหม่ โดยหน่วยงานไอทีของบริ ษทั เป็ นปั จจัยและทางเลือกในการแก้ไข
ปั ญหา ที่คาดว่าเหมาะสม และจะมีประสิ ทธิภาพสําหรับการดําเนิ นการในปั จจุบนั ของบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ดีที่สุด
ดวงธิ ด า โรจน์ ก นก (2558) ออกแบบระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจสําหรั บ การจัดตารางรถบรรทุ ก เพื่ อ ลด
ระยะเวลาการขนส่ งไม้สับ ผลการทดสอบระยะเวลารอคอยในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละสถานี พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ทุ กสถานี อยู่ที่ 25.07 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ได้ ผลของการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของตัวแบบการจัดตาราง
รถบรรทุกได้ทาํ การประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลาการขนส่ งที่ ลดลง และด้านจํานวนเที่ ยวรถที่ มีระยะเวลา
ขนส่ งที่ ลดลง ซึ่ งผลของการประเมินพบว่า ค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบในแง่ระยะเวลาการขนส่ งเฉลี่ย
ของทุกเดือนคือ ร้อยละ 11.14 ซึ่งตํ่ากว่าสมมติฐานของงานวิจยั นี้ แต่หากพิจารณาถึงค่าร้อยละประสิ ทธิภาพของ
ตัวแบบในแง่จาํ นวนเที่ ยวรถนั้นพบว่า มี ค่าร้ อยละประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ ยทุ กเดื อนสู งถึ ง 54.44 ณิ ชากร พีระพันธุ์
(2560) พัฒนาระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จําหน่ายบนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ ประเภทสิ นค้า Non-Food
กรณี ศึกษา บริ ษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป จํากัด เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังประเภท
Non-Food และพัฒนาระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จําหน่ าย (Vendor Management Inventory : VMI)
มาใช้ในการบริ หารจัดการสิ น ค้าคงคลัง ผลการวิจัยพบว่าระบบ VMI ที่ พฒ
ั นาขึ้ นนั้น สามารถใช้งานได้จริ ง
สามารถลดจํานวนสิ นค้าขาดมื อได้ในระดับที่ ดีเมื อเที ยบกับปี 2559 ซึ่ งบางเดื อนสิ นค้าขาดมื อเป็ นศูนย์ (Zero
OSS) นอกจากนี้ยงั สามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาการทํางานภายในองค์กรจากเดิม 13 วัน เหลือเพียง 7 วัน คิด
เป็ นร้อยละ 46.15

3. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

หลังจากที่ ได้รวบรวมทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานวิจยั
แล้ว ในบทนี้ จะทําการศึ กษาสภาพปั จจุบนั ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั กรณี ศึกษา เพื่อวิเคราะห์ สภาพปั ญหา
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ออกแบบผังการทํางาน และทําการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสมสําหรั บ องค์กร ตลอดจน
รวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ นในการทําวิจยั ซึ่งมีข้ นั ตอนการดําเนินงานวิจยั ภายใต้กรอบแนวคิดดังต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั

4. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการทํางานแบบเดิม ทําให้ทราบว่ามีกระบวนการใดล่าช้าหรื อซํ้าซ้อนกัน
และขจัดความสู ญ เปล่าในกระบวนการที่ ไม่จาํ เป็ น หลังจากการวิเคราะห์ กระบวนการทํางานแบบเดิ มพบว่า
กระบวนการทํางานของหน่ ว ยงานขนส่ ง นั้น มี อ ยู่ห ลายขั้น ตอน บางขั้น ตอนสามารถนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการทํางานได้ แสดงดังตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 4 และนําไปสู่ การพัฒนาระบบ
TMS ที่ ใช้ในการบริ หารจัดการวางแผนการขนส่ งสิ นค้า สามารถใช้งานได้จริ ง โดยระบบที่ พฒั นาขึ้น ผูใ้ ช้งาน
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถทําค้นหาหรื อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
สามารถนําข้อมูลออกมาเป็ นรายงาน KPI เพื่อวัดประสิ ทธิภาพในการขนส่งสิ นค้า และสามารถนําข้อมูลที่ได้จาก
การวางแผนการขนส่งไปยอดในการบริ หารงานด้านอื่นๆ ได้ เช่น การวางบิลเก็บค่าขนส่ งจากลูกค้า เป็ นต้น โดย
ผลการพัฒนาระบบ TMS แสดงดังภาพประกอบที่ 5
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน (แบบเดิม)

ภาพประกอบที่ 3 ขั้นตอนการทํางานของหน่วยงานขนส่ง (ปรับปรุ ง)
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ภาพประกอบที่ 4 ตัวอย่างหน้าการนําเข้าข้อมูล DO (Delivery Order)

ภาพประกอบที่ 5 ตัวอย่าง Data flow diagram ของระบบ TMS
โดยโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นได้นาํ ไปทดลองใช้งานกับผูใ้ ช้ (User) ผลประเมินการใช้ระบบ TMS ได้ผล
เป็ นที่ น่าพอใจอย่างยิ่ง และมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละฟั งก์ชน่ั การทํางานของระบบอย่างชัดเจน เพื่อนําไป
ปรับปรุ งแก้ไขระบบ TMS ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

จากผลการนําระบบ TMS มาทดลองใช้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา สามารถลดกระบวนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ น
ออกได้ โดยที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน จํานวน 1 ขั้นตอน ส่ วนระยะเวลาในการทํางานจาก
แบบเดิมใช้เวลาทั้งหมด 1,025 นาที และการทํางานแบบปรับปรุ งใช้เวลาทั้งหมด 965 นาที ลดระยะเวลาลงมา 60
นาที คิดเป็ นร้อยละ 5.85 โดยระบบ TMS นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานและเข้าใจได้ง่าย (User Friendly) ทําให้
เจ้าหน้าที่ ขนส่ งเกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการทํางานมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากระบบ TMS สามารถนําเข้าข้อมูล
เอกสาร DO เพื่อลดระยะเวลาในการพิมพ์ และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี สามารถทําการวางแผนการ
ขนส่ง โดยระบบทําหน้าที่เป็ นตัวช่วยในการกรองข้อมูลที่จาํ เป็ น และช่วยในการค้นหาเอกสาร DO ได้รวดเร็ วขึ้น
สามารถนําเข้าข้อมูลเอกสาร Invoice เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปทํา KPI สําหรับการวัดประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ง และ
สามารถนําข้อมูลที่ ได้จากการวางแผนการขนส่ งทั้งหมดนําไปต่อยอดใช้กบั หน่ วยงานอื่นๆ ได้ เช่น การวางบิ ล
เก็บเงินค่าขนส่งกับลูกค้า เป็ นต้น
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ เกณฑ์ในการตัดสิ นใจ และตําแหน่งที่ต้ งั ทางเลือกของ
ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรที่เป็ นไปได้ในจังหวัดยะลา ด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS จากสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญการเกษตร
เชิ งพาณิ ชย์ เรื่ อง บทบาทหน้าที่ เกณฑ์ในการตัดสิ นใจ และตําแหน่ งที่ ต้ งั ทางเลื อก เพื่อสร้ างแบบสอบถาม
ประเมินความสําคัญ และประเมินเกณฑ์แต่ละทางเลือก ข้อมูลการประเมินถูกใช้เพื่อตัดสิ นใจเลือกด้วยวิธี Fuzzy
TOPSIS ผลการวิจัย พบว่า บทบาทหน้า ที่ สํา คัญ ของศู น ย์ฯ คื อ เป็ นศู น ย์ก ลางการรวบรวม กระจาย ขนส่ ง
เชื่ อมโยงเครื อข่าย สนับสนุ นการสื่ อสาร เพิ่มอํานาจต่อรอง ป้ องกันปั ญหาสิ นค้าล้นตลาด อํานวยความสะดวก
สร้างมาตรฐานในการเคลื่อนย้าย คัดแยก จัดเก็บ และแพ็คสิ นค้า ที่ทาํ ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าได้
เกณฑ์การตัดสิ นใจ พบว่ามี 8 เกณฑ์ ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ ความปลอดภัย ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคมสะดวก ความเชื่ อมโยงกับการขนส่ งในรู ปแบบอื่น ความเป็ นศูนย์กลางของจังหวัด ผลกระทบต่อ
ชุมชน และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ในส่ วนของที่ต้ งั ทางเลือก พบว่ามี 5 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ทาํ หน้าที่
คล้ายกับศูนย์กระจายสิ นค้าที่มีอยูเ่ ดิม 3 แหล่ง และทางเลือกที่มาจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 แหล่ง หลังจาก
การประเมิ น ด้ว ย Fuzzy TOPSIS พบว่า ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า และตลาดเกษตร “Co-op Market ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม เป็ น
ทางเลือกที่ต้ งั ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีค่า CC (Closeness Co-efficiency) มากที่สุด
คําสําคัญ: ศูนย์กระจายสิ นค้า, สิ นค้าเกษตร, Fuzzy TOPSIS, เกณฑ์ในการเลือกที่ต้ งั
ABSTRACT
Research aims are study the role, decision criteria and the possible location of agricultural distribution
centers (AgriDC) in Yala by Fuzzy TOPSIS method by interviewing 3 persons from commercial agribusiness
experts in terms of roles, decision criteria and alternative’s locations. The collected data used for questionnaire
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to assess the importance and each criterion and each alternative by 3 persons also. Results found that AgriDC's
roles are consolidation, distribution, transportation, network link, communication support, increase bargaining
power, prevent overflow, to be facilitation, set standards of moving, sorting, storing and packing to enhance
quality and value added of agricultural products. Decision criteria are size of area, safety, utilities availability,
accessibility of transportation, multi-modal transportation, center of province, impact on community and
environment. Alternative locations have 5 options which 3 options acts as AgriDC already in present and 2 options
are empty space just from opinion’s experts. Fuzzy TOPSIS evaluation found that the existing Co-op Market is
the ideal choice because CC (Closeness Co-efficiency) is the most.
KEYWORDS : Distribution Center, Agricultural Products, Fuzzy TOPSIS and Location Decision Making
Criteria.
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
ประเทศไทยเป็ นผูน้ าํ ด้านเกษตรที่ส่งออกและแปรรู ปสิ นค้าเกษตรเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็
ตามยังคงประสบปั ญหาโดยเฉพาะราคาสิ นค้าตกตํ่าที่เป็ นไปตามกลไกตลาดในช่วงที่มีผลผลิตออกมาจํานวนมาก
และปั ญหาสิ นค้าขาดตลาด หากกระจายสิ นค้าโดยไม่มีศูนย์รวบรวมและพักสิ นค้า ทําให้ตอ้ งขนส่ งรถเที่ยวเปล่า
กลับหรื อขนส่งไม่เต็มคันรถ (กระทรวงพาณิ ชย์, 2559) เกษตรกรในจังหวัดยะลาประสบปั ญหาเช่นเดียวกัน ยะลา
เหมาะต่อการเพาะปลูกผลไม้จึงได้รับการส่ งเสริ มการผลิตและแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
และส่ งออก (กองแผนและงบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยะลา, 2561) อย่างไรก็ตามยังขาดความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งผลผลิต ปั ญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีดว้ ยการ
มีศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้าเกษตร หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ศูนย์กระจายสิ นค้า” (Distribution Center)
ศูนย์กระจายสิ นค้ามีหน้าที่ในการรวบรวมสิ นค้าที่มีปริ มาณน้อยให้มีปริ มาณที่มากขึ้น หรื อจัดสิ นค้าที่มี
ปริ มาณมากออกเป็ นปริ มาณย่อยๆ และกระจายต่อไป จึงเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดต้นทุน ลดปั ญหาขนส่ง
เที่ยวเปล่าหรื อไม่เต็มคันรถ และช่วยเก็บรักษาสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ได้ ดังนั้นการมีศูนย์กระจายสิ นค้า
เกษตรจึ งสําคัญต่อการดําเนิ นงานระยะยาวของภาคการเกษตร ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นรู ปแบบของตลาดกลางสิ นค้าเกษตร และศูนย์กระจายสิ นค้าสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดยะลาก็ได้มี
การจัดตั้ง “ศูนย์กระจายสิ นค้าและตลาดเกษตร” ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา ร่ วมกับ สหกรณ์จงั หวัดยะลา
(สทท.ยะลา, 2560) แต่จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจพื้นที่พบว่าสถานที่รวบรวมสิ นค้าเกษตรตามฤดูกาลนั้นมี
หลายจุด อีกทั้งในงานวิจยั ต่างๆ ยังมีขอ้ มูลในเรื่ องของเกณฑ์การเลือกที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรที่นอ้ ยมาก
เกณฑ์หรื อปั จจัยในการเลือกที่ต้ งั โดยทัว่ ไปแบ่งได้เป็ น 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ต้นทุน ตลาด และปั จจัยที่ไม่ใช่ดา้ น
ต้นทุ น ขั้นตอนการเลื อกที่ ต้ งั แบ่งได้ 6 ขั้นตอน และมี ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคื อ การประเมิ นทางเลื อกเพื่อตัดสิ นใจ
(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา การจัดการการผลิตและดําเนินงาน และหลักการตลาด, 2557)
เนื่ องด้วยเกณฑ์การตัดสิ นใจในหลายเรื่ องเป็ นเกณฑ์เชิ งคุ ณภาพและมีความคลุมเครื อ ตรรกศาสตร์
คลุมเครื อจึงเป็ นแนวคิดที่เหมาะสมในการนํามาใช้ ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ หรื อ Fuzzy logic เป็ นการใช้เหตุผล
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แบบประมาณการ และใช้หลักเหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซบั ซ้อนของมนุษย์ (Zadeh, L.A., 1965)
การตัดสิ นใจเลื อกที่ ต้ งั นั้นเป็ นการตัดสิ นใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Making: MCDM) การ
ตัดสิ นใจในลักษณะนี้ ได้ถูกนําไปใช้ในศาสตร์ ต่างๆ และที่ สาํ คัญได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการขนส่ ง
และโลจิสติกส์อีกด้วย (Srisawat, C & Payakpate, J, 2013) TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity
to an Ideal Solution) เป็ นวิธีที่ใช้แนวคิดอุดมคติ (Idea Point Method) (Hwang, C.L. & Yoon, K., 1981) การใช้
แนวคิดตรรกศาสตร์คลุมเคลือร่ วมกับวิธี TOPSIS เพื่อตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและอาจทําให้เกิด
ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้
การเลือกที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรนั้นมีความสําคัญในแง่ของการจัดการโลจิสติกส์ การวิจยั เรื่ องนี้
จึงต้องการศึกษาถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรจากบทบาทหน้าที่ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการเกษตรเชิ งพาณิ ชย์ รวมถึ งการศึ กษาที่ ต้ งั ทางเลื อกที่ ควรเป็ นศู นย์กระจายสิ นค้าเกษตร ซึ่ งใน
ท้ายที่สุดเป็ นการประยุกต์ใช้การวิธี Fuzzy TOPSIS มาช่วยในการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรใน
จังหวัดยะลาเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) เพื่อสํารวจบทบาทหน้าที่ และกําหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์ฯ
(2) เพื่อศึกษาตําแหน่งที่ต้ งั ศูนย์ฯ ที่เป็ นไปได้ในจังหวัดยะลา
(3) เพื่อตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์ฯ ในจังหวัดยะลาด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
เริ่ มจากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ จากนั้นจึงศึกษาและเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมในการใช้เลื อก
ที่ต้ งั ศูนย์ฯ ร่ วมกับการกําหนดที่ต้ งั ทางเลือก เพื่อประเมินข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS
บทบาทหน้าที่ของศูนย์กระจาย
สิ นค้าเกษตรใน จ.ยะลา
เกณฑ์ในการเลือกที่ต้งั ศูนย์
กระจายสิ นค้าเกษตรใน จ.ยะลา
ที่ต้ งั ทางเลือกของศูนย์กระจาย
สิ นค้าเกษตรใน จ.ยะลา

ประเมินทางเลือกด้วย
วิธีฟัซซี่ TOPSIS

ผลการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์
กระจายสิ นค้าเกษตรใน จ.ยะลา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4.1 แบบแผนการวิจัย เป็ นงานวิจยั เพื่อศึ กษาวิธีการตัดสิ นใจ (Decision Making research) โดยเริ่ มจาก
การรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยเทคนิ คกลุ่มรู ้ชัด (Know group
technique) (สุบิน ยุระรัช, 2559)
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4.2 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ จํานวน 3 ราย ได้แก่ เกษตรจังหวัด สหกรณ์การเกษตรจังหวัด และพาณิ ชย์จงั หวัด
4.3 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) การใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในประเด็นคําถามของ
บทบาทหน้าที่ และเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์ฯ 2) ใช้แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็น 2 ประเด็น
ได้แก่ การให้ความสําคัญกับเกณฑ์แต่ละข้อ และการประเมินเกณฑ์แต่ละข้อจําแนกแต่ละที่ต้ งั ทางเลือก
4.4 ขั้นตอนการวิจัย งานวิจยั นี้ ได้มุ่งศึกษา บทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องในการ
เลื อกที่ ต้ งั ศู นย์ และกําหนดทางเลื อกของที่ ต้ งั ศู นย์ โดยมี ข้ นั ตอนการวิจัย ดังนี้ 1) วิเคราะห์ เอกสาร; ด้วยวิธี
Content Analysis (เอื้อมพร หลินเจริ ญ, 2555) 2) สร้างกรอบแนวคิด; บทบาทหน้าที่ และเกณฑ์ที่ใช้ 3) สร้างแบบ
สัมภาษณ์; นํากรอบแนวคิดมาสร้างแบบสัมภาษณ์ 4) การสัมภาษณ์; นัดหมาย อธิ บายวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และทําการสัมภาษณ์ 5) วิเคราะห์โดยการจําแนกข้อมูล; ด้วยการวิเคราะห์คาํ หลัก (เอื้อมพร หลินเจริ ญ, 2555) จาก
กลุ่มคํา 3 ประเด็น ได้แก่ บทบาทหน้าที่ เกณฑ์ฯ ที่ สอดคล้องกัน (เฉพาะเกณฑ์เชิ งคุณภาพ) และทางเลือกที่ต้ งั
ศูนย์ฯ จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือกด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ดว้ ย Fuzzy TOPSIS ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิ เ คราะห์ ด้ว ย Fuzzy TOPSIS ด้ว ยฟั ง ก์ ช่ัน การเป็ นสมาชิ ก แบบสามเหลี่ ย ม (Triangular
Membership Function) จากการกําหนดค่าตัวแปรภาษาของการให้ความสําคัญและการประเมินด้วย 7 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางค่าตัวแปรภาษาของการให้น้ าํ หนักความสําคัญและการประเมิน (Chen T. C, 2001)
Linguistic Variable
น้อยที่สุด
น้อย
ค่อนข้างน้อย
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก
มาก
มากที่สุด

Triangular Fuzzy Number of Weight
(0.0, 0.0, 0.1)
(0.0, 0.1, 0.3)
(0.1, 0.3, 0.5)
(0.3, 0.5, 0.7)
(0.5, 0.7, 0.9)
(0.7, 0.9, 1.0)
(0.9, 1.0, 1.0)

Triangular Fuzzy Number of Rating
(0, 0, 1)
(0, 1, 3)
(1, 3, 5)
(3, 5, 7)
(5, 7, 9)
(7, 9, 10)
(9, 10, 10)

(2) แปลผลการให้ความสําคัญแต่ละเกณฑ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้อยูใ่ นรู ป Triangular Fuzzy Number
of Weighting; TFNw และแปลผลการประเมินของแต่ละเกณฑ์แต่ละที่ต้ งั ทางเลือกของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ให้อยู่ในรู ป
Triangular Fuzzy Number of Rating; TFNr โดยอ้างอิงตัวแปรภาษาของการให้น้ าํ หนักความสําคัญในตารางที่ 1
(3) สร้ างตาราง TFNw และ TFNr จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ให้เหลื อตัวเลขเพียงชุ ดเดี ยวของแต่ละ
ทางเลือก
(4) Normalization ค่า TFNr ที่ เป็ นผลการประเมินของแต่ละเกณฑ์แต่ละทางเลือกของผูป้ ระเมิน
ทั้งหมด
(5) นํา TFNr และ TFNw บรรจุในตารางเมทริ กซ์การตัดสิ นใจ เพื่อคูณทั้ง 2 ค่าเข้าด้วยกัน
(6) คํานวนค่าสู งสุ ดคลุมเครื อในอุดมคติเชิงบวก (Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS); 𝐴𝐴∗) และ
ค่าตํ่าสุดคลุมเครื อในอุดมคติเชิงลบ (Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS); 𝐴𝐴− ) ของแต่ละเกณฑ์
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(7) คํานวณระยะระหว่าง 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴− กับ TFN หรื อ 𝐴𝐴𝑖𝑖 พร้ อมหาผลรวมของระยะทางในแต่ละ

(8) คํานวณค่าการเข้าใกล้จุดอุดมคติ (Closeness coefficients; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ) เพื่อเรี ยงลําดับทางเลือกจากมาก
ไปหาน้อย และใช้ในการตัดสิ นใจ

5. สรุปผลการวิจยั
การจัดตั้งศู นย์กระจายสิ นค้าเกษตรในจังหวัดยะลามี บทบาทหน้าที่ สําคัญในการเป็ นศูนย์กลางการ
รวบรวม กระจาย และขนส่ งสิ นค้าเกษตร ไปยังที่ต่างๆ ที่เป็ นการเชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุ นระบบการสื่ อสารและเพิ่มอํานาจต่อรองกับผูซ้ ้ื อให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงช่วยป้ องกันปั ญหา
สิ นค้าลดตลาด นอกจากนั้นยังสามารถที่ จะอํานวยความสะดวก และสร้ างความเป็ นมาตรฐานในการดําเนิ น
กิจกรรมภายใน ไม่วา่ จะเป็ น การเคลื่อนย้าย คัดแยก จัดเก็บ และแพ็คสิ นค้า ที่สามารถรักษาสภาพสิ นค้าเกษตรให้
คงคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าได้
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกที่ได้พิจารณามาเฉพาะเกณฑ์เชิงคุณภาพ พบว่า มี 8 เกณฑ์ ได้แก่ ขนาด
ของพื้นที่(C1) ความปลอดภัย(C2) ความพร้อมของระบบสาธารณู ปโภค(C3) การคมนาคมสะดวก(C4) ความ
เชื่อมโยงกับการขนส่ งในรู ปแบบอื่น(C5) ความเป็ นศูนย์กลางของจังหวัด(C6) ผลกระทบต่อชุมชน(C7) และ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม(C8)
จากการศึกษาทางเลือกที่เป็ นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า
มี 5 ทางเลื อก ซึ่ งกระจายอยู่ในตัวเมื องจังหวัดยะลา เป็ นสถานที่ ที่หน่ วยงานรั ฐจัดไว้ให้รวมถึงเป็ นสถานที่ ที่
เกษตรกรและผูค้ า้ ได้มารวมตัวกันเพื่อรวบรวมสิ นค้าเกษตรกระจายไปยังที่ ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ 1) ศู นย์
กระจายสิ นค้าและตลาดเกษตร “Co-op Market” สาย 15 (A1) ซึ่ งเป็ นสถานที่ราชการที่จดั ตั้งโดยสหกรณ์จงั หวัด
ยะลา 2) ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรมลายูบางกอก (A2) เป็ นสถานที่ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างเกษตรกรและผู ้
ซื้ อโดยธรรมชาติ 3) ตลาดเกษตร อบจ.ยะลา (A3) ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสาย รามัน-ยะลา เป็ นสถานที่ที่ต้ งั ขึ้นจากการ
สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ 4) ศูนย์กระจายสิ นค้าใกล้สถานี รถไฟยะลา (A4) เป็ นสถานที่ที่ยงั ไม่มีกิจกรรม
ของการซื้ อขายสิ นค้าเกษตร เป็ นเพียงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่พิจารณาจากเกณฑ์และความสําคัญ
ของการเชื่ อมโยงศูนย์กระจายสิ นค้าด้วยระบบรางรถไฟ และ 5) สามแยกทางเข้าตลาดใหม่ สาย 409 (A5) เป็ น
สถานที่ ที่ยงั ไม่มีกิจกรรมของการซื้ อขายสิ นค้าเกษตร เป็ นเพียงความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านหนึ่ ง ที่ เห็ น
พิจารณาจากความสําคัญของการเป็ นศูนย์กลางของจังหวัด และความสะดวกในแง่ของการเป็ นทางเข้าของจังหวัด
การตัดสิ นใจเลือกจากการประเมินด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS มีลาํ ดับและผลดังนี้
1) กําหนดผูต้ ดั สิ นใจ (D) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจาก 3 หน่วยงาน เกณฑ์การตัดสิ นใจ (C) จาก 8 เกณฑ์ และ
ทางเลือกที่ต้ งั (A) 5 ทางเลือก ดังที่กล่าวข้างต้น
2) แปลผลการให้ความสําคัญในรู ป TFNw โดยอ้างอิงตัวแปรภาษาการให้น้ าํ หนักฯ ดังตารางที่ 2
3) แปลผลการประเมินในรู ป TFNr โดยอ้างอิงตัวแปรภาษาการประเมิน ดังตัวอย่างในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างค่า TFNr ของทางเลือก A1

4) สร้างตารางสรุ ปนํ้าหนักความสําคัญและผลการประเมิน ของผูต้ ดั สิ นใจด้วยการพิจารณาดังนี้
ภาพที่ 2 สูตรการพิจารณาตารางสรุ ป TFNw

ตารางที่ 5 ตารางสรุ ป TFNw

ภาพที่ 3 สูตรการพิจารณาตารางสรุ ป TFNr

ตารางที่ 6 ตัวอย่างตารางสรุ ป TFNr ของทางเลือก A1

5) Normalization TFNr ของแต่ละเกณฑ์ แต่ละทางเลือก ของผูต้ ดั สิ นใจด้วยวิธีการดังนี้
ภาพที่ 4 สูตรการ Normalization TFNr

ตารางที่ 7 ตาราง Normalization TFNr
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6) นํา TFNr และ TFNw บรรจุในตารางเมทริ กซ์การตัดสิ นใจ เพื่อคูณทั้ง 2 ค่าเข้าด้วยกัน ดังนี้
ตารางที่ 8 ตารางเมทริ กซ์การตัดสิ นใจ
ตารางที่ 9 ผลคูณของ TFNr และ TFNw

7) พิจารณาค่าสู งสุ ดคลุมเครื อในอุดมคติเชิงบวก (FPIS; 𝐴𝐴∗ ) และค่าตํ่าสุ ดคลุมเครื อในอุดมคติเชิงลบ
(FNIS; 𝐴𝐴− ) ของแต่ละเกณฑ์ ดังนี้
ภาพที่ 5 สูตรการพิจารณาค่า 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴−
ตารางที่ 10 ตารางค่า 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴−

8) คํานวณระยะระหว่างค่า FPIS (𝐴𝐴∗ ) และ FNIS (𝐴𝐴− ) กับ TFN หรื อ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ของแต่ละทางเลื อก แต่ละ
เกณฑ์ พร้อมหาผลรวมของระยะทางในแต่ละทางเลือก ด้วยวิธีการดังนี้
ภาพที่ 6 สูตรการคํานวนระยะระหว่างค่า 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴𝑖𝑖

ภาพที่ 7 สูตรการคํานวนระยะระหว่างค่า 𝐴𝐴− และ 𝐴𝐴𝑖𝑖

ตารางที่ 11 ตารางเมทริ กซ์การตัดสิ นใจ

ตารางที่ 12 ผลคูณของ TFNr และ TFNw
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9) คํานวณค่าความสัมพันธ์เข้าใกล้จุดอุดมคติ (Closeness coefficients; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ) เพื่อเรี ยงลําดับทางเลือก
โดยมีวธิ ีการดังนี้
ภาพที่ 8 สูตรการพิจารณาค่า 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴−

ตารางที่ 13 ตารางค่า 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴−

สถานที่ท้ งั 5 ทางเลือก ค่า 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 เป็ นค่าที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ที่เหมาะสมที่สุด โดยจะตัดสิ นใจ
จากค่าที่มากที่สุด ซึ่ งค่าที่มากที่สุดดังกล่าวนั้นแสดงถึงการเข้าใกล้ค่าสู งสุ ดคลุมเครื อในอุดมคติเชิงบวก 𝐴𝐴∗ และ
ห่ างจากค่าตํ่าสุ ดคลุมเครื อในอุดมคติเชิ งลบ 𝐴𝐴− มากที่ สุด สําหรับงานวิจยั นี้ ผลของการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ของ
ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรที่เหมาะสมที่สุดในจังหวัดยะลา คือ ทางเลือก A1 ที่เป็ น ศูนย์กระจายสิ นค้า และตลาด
เกษตร “Co-op Market ที่มีอยูเ่ ดิม

6. อภิปรายผล

(1) บทบาทหน้าที่ ของศู นย์กระจายสิ นค้าในงานวิจัยนี้ พบว่า เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางที่ ช่วยรวบรวม
กระจาย ขนส่ ง อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย คัดแยก จัดเก็บ และแพ็คสิ นค้าเกษตรนั้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
วรรณกรรมของ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ (2561) ไทยรัฐออนไลน์ (2559) ไทยรัฐออนไลน์ (2561) เดลินิวส์ (2561)
สวท.น่าน (2561) สทท.ยะลา (2560) สําหรับบทบาทหน้าที่ในเรื่ องการสื่ อสารกับลูกค้า เครื อข่าย และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เป็ นระบบและรวดเร็ ว รวมถึงบทบาทในการส่ งเสริ มการเพิ่มคู่คา้ ให้กบั เกษตรกรที่จาํ หน่ายสิ นค้าเกษตร
ในพื้นที่ สอดคคล้องกับวรรณกรรมของ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิ มพงศ์ (2561) เดลิ นิวส์ (2561) สทท.ยะลา (2560)
สําหรับบทบาทหน้าที่ในเรื่ องการเชื่ อมโยงเพื่อการกระจายสิ นค้าเกษตรไปยังต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ
วรรณกรรมของ ไทยรั ฐ ออนไลน์ (2559) ส่ ว นบทบาทหน้า ที่ ที่ไ ม่ มี ความสอดคล้องโดยตรงแต่อ าจมี ค วาม
คล้ายคลึงกัน และอาจเป็ นประเด็นที่ช่วยส่ งเสริ มบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การ
รักษาสภาพสิ นค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมของ คมชัดลึก (2559) ที่ระบุวา่ ศูนย์ฯ มี
หน้าที่ ในการเป็ นสถานที่ให้บริ การห้องเย็น และตูค้ อนเทนเนอร์ ชนิ ดต่างๆ บทบาทหน้าที่ในการช่วยยกระดับ
ราคา และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน เป็ นประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกับวรรณกรรม ของ
ไทยรัฐออนไลน์ (2561) เดลินิวส์ (2561) ซึ่ งระบุว่า ศูนย์ฯ นั้นจะช่วยยกระดับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สิ นค้าเกษตรได้ บทบาทหน้าที่ในการเพิ่มอํานาจการต่อรองการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ ช่วย
ลด แก้ไข และป้ องกันสิ นค้าเกษตรล้นตลาด เป็ นประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่ องของ การช่วยส่ งเสริ มให้
สิ นค้าเกษตรมีศกั ยภาพในการแข่งขันของเนื้อหาในข่าว ไทยรัฐออนไลน์ (2559)
(2) เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรในจังหวัดยะลาของงานวิจยั นี้ พบว่า
1) ขนาดของพื้นที่ มีความสอดคล้องกับวรรณกรรม ของ สุ ดารัตน์ ภูตาไสย์ (2555) 2) ความพร้อมของระบบ
สาธารณู ปโภค มี ความสอดคล้องกับวรรณกรรมของ William J. Stevenson & Sum Chee Chuong (2014) และ
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นุ จิรา โคตรหานาม (2560) 3) การคมนาคมสะดวก มี ความสอดคล้องกับเกณฑ์การเลื อกที่ ต้ งั ในประเด็นของ
เส้ น ทางการขนส่ ง ดั ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นวรรณกรรมของ William J. Stevenson & Sum Chee Chuong (2014)
ปรางประเสริ ฐ น้อยสังข์ และชุมพล มณฑาทิ พย์กุล (2560) นุ จิรา โคตรหานาม (2560) พรลภัส บุตรดี (2558)
4) ความเชื่อมโยงกับการขนส่ งในรู ปแบบอื่น มีความสอดคล้องกับวรรณกรรมของ พรลภัส บุตรดี (2558) อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับการเลือกที่ต้ งั ของอุตสาหกรรมการผลิต ที่ระบุถึง การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมนั้นเป็ นเกณฑ์
หนึ่งในการตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ของ ขวัญฤทัย บุญร่ วมแก้ว (2543) 5) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีความสอดคล้อง
กับวรรณกรรมของ William J. Stevenson & Sum Chee Chuong (2014) และนุ จิรา โคตรหานาม (2560) สําหรับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกที่ต้ งั ศูนย์ฯ ที่ไม่มีความสอดคล้องโดยตรง แต่อาจมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1) ผลกระทบ
ต่อชุมชน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ควรได้รับการพิจารณาจาก ทัศนคติของชุมชน ในวรรณกรรมของ William J. Stevenson
& Sum Chee Chuong (2014) 2) ความเป็ นศูนย์กลางของจังหวัด เป็ นเกณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับเกณฑ์ที่ใช้ใน
การเลือกที่ต้ งั ศูนย์ฯ ดังที่ระบุในวรรณกรรมของ ธาน ส่งทวน (2558) ที่กล่าวถึงปั จจัยด้านภูมิศาสตร์จะเป็ นเกณฑ์
หนึ่ งในการเลือกที่ต้ งั ศูนย์ฯ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกณฑ์การตัดสิ นใจเลือกข้อหนึ่งที่ไม่มีความสอดคล้องกับ
เนื้ อหาที่ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรม คือ เกณฑ์ในเรื่ อง ความปลอดภัย สําหรับเกณฑ์ในข้อนี้ อาจเป็ นเกณฑ์ที่มี
ความพิเศษและมี ความสําคัญข้อหนึ่ งที่ จะใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกที่ ต้ งั ของศูนย์ฯ ซึ่ งเป็ นจังหวัดหนึ่ งในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ เป็ นพื้นที่ ที่ยงั ประสบปั ญหาความไม่สงบ และอาจเป็ นอุปสรรคหนึ่ งที่ ตอ้ งได้รับการ
พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ
(3) การตัดสิ นใจเลือกที่ ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS ในเรื่ องของการเลือกใช้
ฟังก์ชน่ั ความเป็ นสมาชิกแบบสามเหลี่ยม แต่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของระดับของตัวแปรภาษาตั้งแต่ 5 ถึง 9
ระดับ ได้แก่ งานวิจยั ของ อนุ รักษ์ สว่างวงค์ (2552) İrfan Ertuğrul & Nilsen Karakaşoğlu (2008) Deng Yong
(2006) Prommin & Sopadang (2016) และ Önüt & Soner (2008) นอกจากนั้นยังพบความแตกต่างของขั้นตอนใน
การคํานวนเพื่อค่า CC ซึ่ งเป็ นค่าที่จะใช้ในการตัดสิ นใจเลือก ได้แก่ งานวิจยั เรื่ อง “การเลือกที่ต้ งั โรงงานด้วยวิธี
Fuzzy TOPSIS” ของ Deng Yong (2006) และงานวิจยั เรื่ อง “การเลือกที่ ต้ งั Logistic hub ในจังหวัดลําปาง” ของ
Prommin & Sopadang (2016) งานวิจยั ทั้ง 2 เรื่ อง ดังกล่าว มีความแตกต่างจากงานวิจยั เรื่ องนี้ คือ การแปลงชุ ด
ตัวเลข Fuzzyในฟังก์ชน่ั สามเหลี่ยมที่เป็ นตัวแปรภาษาของนํ้าหนักการให้ความสําคัญ และค่าการประเมิน ให้เป็ น
ค่าเดียวก่อนเข้าสู่ข้ นั ตอนของวิธี TOPSIS ซึ่งเรี ยกว่า Graded mean integration representation

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) ข้อ เสนอแนะในการนํ า ผลวิ จั ย ไปใช้ ควรพิ จ ารณาบทบาทหน้ า ด้ ว ยหลัก การมี ส่ ว นร่ วม
(Participation) เนื่องจากเป็ นขั้นตอนแรกที่ที่สาํ คัญที่สุดในการนําไปใช้กาํ หนดเกณฑ์การตัดสิ นใจ เกณฑ์ที่ใช้และ
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทัศนคติของชุมชน ควรได้รับการพิจารณาครบถ้วนทั้งผลกระทบทางบวกและ
ทางลบ
(2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป วิธี Fuzzy TOPSIS ควรศึ กษาวิจยั การกําหนดตัวแปรภาษาของ
จํานวนระดับของการประเมิน และชุดตัวเลขในฟั งก์ชน่ั สามเหลี่ยมที่เหมาะสม และศึ กษาการใช้ Graded mean
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integration representation ถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้ซ่ ึ งอาจทําให้วิธี Fuzzy TOPSIS มีความกระชับมาก
ขึ้นได้
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่าของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัย ABC การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 คน
และหัวหน้าสาขาวิชา 5 สาขาวิชา จํานวน 5 คน รวม 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ สถิติทดสอบที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
ด้านโครงสร้ างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ABC ควรเพิ่มโซ่ คุณ ค่า โดยควรมี การจัดการสร้ างการเซ็ น
เอกสารแบบออนไลน์ผ่านระบบบริ หารข้อมูลของนักศึกษา ด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource)
ควรมี ก ารปรั บ อัต ราค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ด้านการพัฒ นาเทคโนโลยี (Technology
Development) ควรจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ เพิ่มตามงบประจําปี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและการใช้งานของ
นักศึกษา เพิ่มกล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบริ เวณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มความแรงของสัญญาณ ด้าน
การจัดซื้ อจัดหาปั จจัยการผลิต (Procurement) ควรมีการซ่ อมแซมหรื อจัดซื้ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนใหม่ตาม
งบประมาณประจําปี ด้านโลจิ สติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) ควรจัดให้มีการเรี ยนปรับพื้นฐานและการสอน
เสริ ม มี อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ดู แ ลติ ด ตามผลการเรี ย นและให้ ค ํา ปรึ ก ษากับ นั ก ศึ ก ษา ด้า นการปฏิ บั ติ ก าร
(Operation) ควรมีการจัดสร้างห้องปฏิบตั ิการโลจิสติกส์ตามงบประมาณในปี ถัดไป ควรมีระบบการผ่อนผันค่าเล่า
เรี ยนหรื อมีทุนการศึกษาให้ และเพิ่มจํานวนรถรับส่งและเพิ่มเส้นทางการจอดรถรับส่งนักศึกษา ด้านโลจิสติกส์ขา
ออก (Out bound logistics) ควรจัดทําหลักสู ตรที่ สามารถทํางานไปด้วยเรี ยนไปด้วย เช่น หลักสู ตรทวิภาคี และ
หลักสู ตร WiL (Work-integrated Learning) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ควรมีการจัดโปรโมชัน่
ที่น่าสนใจ เช่น ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หรื อมีการให้ทุนการศึกษา และควรมีการสร้างสิ่ งปลูกสร้าง และอาคาร
เรี ยนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นในเขตเดียวกัน การบริ การ (Service) ควรจัดทําระบบบริ การที่ปรึ กษาออนไลน์
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ผ่านทางเว็บ ไซต์ หรื อปรึ กษาผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊ ก และสร้ างระบบการเซ็ นเอกสารแบบออนไลน์ และมี
การอัปเดทการศึกษา และกิจกรรมตลอดเวลาให้นิสิตทราบ
คําสําคัญ: การจัดการโซ่คุณค่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ABSTRACT

This research aimed to investigate value chain management of private higher education institutions: a
case study of ABC University. The qualitative research was used to study. The samples in quantitative method
were 400 students in ACB University. The samples in research were 1 administrator and 5 head of the
departments, total 6 participants. The instruments used in research were questionnaire and interview. The
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, t-test, and One-way ANOVA.
The results found that;
The study of ABC University’s value chain revealed that in terms of ABC University's infrastructure,
should be managed through online document signing via student information management system. The human
resource management, the compensation and welfare should be increased. The university can add chain in
technology development by purchase more computers based on annual budget to meet the student’s need and
usage. More internet signaling boxes should be placed in various spots of the campus with increased signal
strength. The procurement, teaching equipment should be repaired or the new ones should be procured based on
annual budget. The inbound logistics, pre-sessional course and lecture outside the classroom should be
provided. The advisor should be available to follow up students’ academic performance and advice to students.
In terms of operation, logistics laboratory should be built based on the next year’s budget to enhance students’
understandings. Tuition installment system and scholarship should be provided. Number of transferring vehicles
and transfer routes for students should be increased. The outbound logistics, the program facilitating work and
study should be provided such as bilateral and WiL (Work-integrated Learning) courses so that graduates can
get jobs immediately after graduation. The marketing and sales, attractive promotions should be provided to
attract students, such as lowering tuition fee or scholarship grant. Distinct buildings should be constructed to
attract the attention of students. The university service, online advisor system should be provided via a website
or Line and Facebook. Online document signing system should be set up, academic and activities information
should be updated regularly to add value chain of the University.

Keywords: Value chain management, Private higher education institutions
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนพบ คื อ นั ก ศึ ก ษามี ท างเลื อ กมากขึ้ น มหาวิ ท ยาลัย
ต่างประเทศเข้ามาเปิ ดการเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งค่านิ ยมนักเรี ยน ม.6 ก็เปลี่ยนไป ไม่ยดึ ติดปริ ญญา เน้น
ความรู ้ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งรับนักศึกษาได้เพียง 6-7 คน นอกจากนี้ยงั มี
ปั ญหาจํานวนประชากรวัยเรี ยนลดลง ทําให้มหาวิทยาลัยเอกชนต้องเร่ งปรับตัว รวมทั้งการปรับจํานวนอาจารย์
ผูส้ อนให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่ลดลง ขณะนี้มหาวิทยาลัยทุกแห่ งล้วนได้รับวิกฤตจากจํานวนนักเรี ยนที่
ลดลง และมี แ นวโน้ ม ชัด เจนว่า นั ก เรี ย นจบม.6 เข้า เรี ย นมหาวิ ท ยาลัย ลดลง โดยดู ไ ด้จ ากจํา นวนที่ นั่ ง ใน
มหาวิทยาลัยที่ เหลือเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว โดยนอกจากจัดการเรี ยนการสอนแก่เด็ก
นักเรี ยน นิ สิตนักศึกษาแล้ว ต้องจัดการศึกษาเพื่อคนวัยทํางานอีกทั้ง หลักสู ตรไหนที่ ไม่มีผูเ้ รี ยนก็ตอ้ งปิ ดตัวลง
และอาจส่งผลให้มีการปรับบุคลากรในสายวิชาต่างๆ แต่ท้ งั นี้ หากมหาวิทยาลัยจัดทําหลักสู ตรใหม่ ปรับการเรี ยน
การสอน ผลิตงานวิจยั และนวัตกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองภาครัฐ และเอกชน รวมถึงความต้องการของคนรุ่ นใหม่
ที่สนใจเลือกเรี ยนสาขาที่จบแล้วมีงานทําเป็ นต้น (กระตุกมหาวิทยาลัยรี บปรับตัวรับมือ “เด็กลด”ทปอ.ชี้ค่านิ ยม
เด็กเปลี่ยนไม่ยดึ ติดปริ ญญา, 2561: ออนไลน์)
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้ท ํา วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง การจัด การโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ABC เพื่อศึกษาการจัดการห่ วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาและ
นําผลการศึกมาพัฒนาปรับปรุ งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั มหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ABC

3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการโซ่ คุณค่ า Value Chain Analysis
โซ่คุณค่า (Value Chain) ตามแนวคิดของMichael E. Porter (1985) แนวคิดนี้แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร
เป็ น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรม
ทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรื อสร้างสรรค์สินค้าหรื อบริ การ (Service)
การตลาดและการขนส่งสิ นค้าหรื อบริ การ (Service)ไปยังผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
1) Inbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ การขนส่ ง การจัดเก็บและการ แจกจ่ายวัตถุดิบ
การจัดการสิ นค้าคงเหลือ
2) Operations กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรื อแปรรู ปวัตถุดิบให้ออกมา เป็ นสิ นค้า เป็ นขั้นตอน
การผลิต การบรรจุ
3) Outbound Logistics กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัด เก็ บ รวบรวม จัด จําหน่ ายสิ น ค้า และบริ ก าร
(Service) ไปยังลูกค้า
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4) Marketing and Sales กิจกรรมที่ เกี่ ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าและบริ การ (Service) เช่น การ
โฆษณา ช่องทางการจัดจําหน่าย
5) Services กิ จกรรมที่ ครอบคลุมถึงการให้บริ การเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั สิ นค้า รวมถึงการบริ การหลัง
การขาย การแนะนาการใช้
ส่ ว นกิ จ กรรมสนั บ สนุ น เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ กิ จ กรรมหลัก สามารถดํา เนิ น ไปได้
ประกอบด้วย
1) Procurement กิจกรรมในการจัดซื้อจัดหา input เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก
2) Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้า
และบริ การหรื อกระบวนการผลิต
3) Human Resource Management กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์
งาน สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึ กอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์
4) Firm Infrastructure โครงสร้ างพื้ น ฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญ ชี ระบบการเงิ น การบริ ห าร
จัดการขององค์กร
คําว่าคุณค่าอาจมีความหมายที่แตกต่างกันโดยมุมมองของคนที่ ต่างกัน เช่นในมุมมองลูกค้า คุณค่าอาจ
หมายถึง สิ นค้ามีราคาถูก สิ นค้ามีคุณภาพดี กว่าเดิม การให้บริ การที่ ดีกว่าเดิ ม หรื อความเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ น
หนึ่ งเดี ยวของสิ นค้า เป็ นต้น โดยคุณค่าได้มาจากความรู ้ ประสบการณ์ ความถนัด เวลา และพลังงานที่ องค์กร
ลงทุนลงแรงไปในผลิตภัณฑ์ (Products) หรื อกิจกรรมนั้นๆ
โซ่ คุณค่ามีบทบาทและมี ความสําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก ไม่เฉพาะกับการผลิ ตสิ นค้าเท่ านั้น แต่
ครอบคลุมถึงการให้บริ การที่ดีข้ ึน โดยการเพิ่มใส่ คุณค่าจานวนมากๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์ (Products) หรื อบริ การ
(Service) องค์กรจะประสบความสําเร็ จในการดาเนินธุรกิจทันทีการจัดการโซ่คุณค่า มีองค์ประกอบสองอย่างที่มี
บทบาทที่ สําคัญ ได้แก่ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply chain management หรื อ SCM) และการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer relationship management หรื อ CRM) โดยห่ วงโซ่อุปทานจะช่วยในเรื่ องต่างๆ อาทิเช่น การ
ตัดสิ นใจว่าทรัพยากรหรื อวัตถุดิบใดที่ ควรจะสั่งเข้ามาในโซ่ คุณค่า สั่งเข้ามาด้วยปริ มาณเท่าใด ทรัพยากรหรื อ
วัตถุดิบเหล่านั้นจะถูกจัดการหรื อบริ หารอย่างไรเพื่อแปลงให้เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และจะ
ส่งสิ นค้าไปให้ลูกค้าได้อย่างไร มีกาํ หนดการการส่ งเป็ นอย่างไร การตรวจติดตามและควบคุมการส่ งสิ นค้า (ห่ วง
โซ่แห่งคุณค่า Value Chain คืออะไร, 2561.: ออนไลน์)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการโซ่ อุปทาน
การจัด การโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain Management) นั้น เป็ นการนํากลยุท ธ์ วิธี ก ารแนวปฏิ บัติ หรื อ
ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การส่ งต่อ วัตถุดิบ สิ นค้า หรื อบริ การจากหน่ วยหนึ่ งในโซ่ อุปทาน (Supply
Chain) ไปยังอี กหน่ วยหนึ่ งอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี ตน้ ทุ น รวมในโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ตํ่าที่ สุด และ
ได้รับวัตถุดิบ สิ นค้า หรื อการบริ การตามเวลาที่ตอ้ งการพร้อมกันนี้ ยังมีการสร้างความร่ วมมือกันในการแบ่งปั น
ข้อมูลข่าวสาร ไม่วา่ จะด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้ทราบถึงความต้องการอันเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการส่งต่อ
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ของวัตถุดิบ สิ นค้า หรื อการบริ การนี้ นําไปสู่ การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ ายด้วย (ธนิ ตย์ โสรัตน์,
2550)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัมพิกา อินทะนิ ล (2558) ได้ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของโรงเรี ยนเอกชน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนปิ ย
มิตรวิทยา จังหวัดพะเยาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่ อุปทานของการจัดการโรงเรี ยนปิ ยมิตร
วิทยา จังหวัดพะเยา และแนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์ การแข่งขัน ซึ่ งการศึ กษาครั้งนี้ จะใช้การวิจยั เชิ ง
สํารวจ และสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านการจัดการโซ่คุณค่าของโรงเรี ยนปิ ยมิตรวิทยา ทั้งนี้ การศึกษาเบื้องต้นพบว่า
โซ่ คุณค่าของโรงเรี ยนปิ ยมิ ตรวิทยา ประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ ได้เปรี ยบด้านการจัดการโครงสร้าง
โรงเรี ยนที่เป็ นสัดส่ วน ด้านทรัพยากรมนุษย์มีการฝึ กอบรมบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา รวมถึงการ
วิจัยพัฒ นา ที่ ส่งผลดี ต่อ โรงเรี ยน และบุ ค ลากร ซึ่ งเชื่ อ มโยงไปในด้านการผลิ ต ที่ จ ะช่ วยให้ นัก เรี ยนที่ ไ ด้รั บ
การศึกษามีแนวทางที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ ห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ ที่เป็ นจุดขายสําคัญของโรงเรี ยน เมื่อนําเอาโซ่
คุณค่ามาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์การแข่งขันแล้ว พบว่าการพัฒนาครู เป็ นสิ่ งสําคัญและควรให้การสนับสนุน
ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของห้องเรี ยนอัจฉริ ยะให้สามารถใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้จริ ง และยัง่ ยืนแต่
อย่างไรก็ดีควรไม่มีการปรับเปลี่ยนครู บ่อยครั้ง รวมถึงพัฒนาครู โดยเร็ วเพื่อป้ องกันปั ญหาครู ขาดประสบการณ์
ซึ่งจะส่งผลต่อความรู ้ของนักเรี ยน และความเชื่อถือของผูป้ กครองในอนาคตได้
นุชนรา รัตนศิระประภา (2552) ได้ศึกษารู ปแบบการจัดการโซ่อุปทานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบองค์ประกอบการจัดการโซ่ อุปทานในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานและนําเสนอรู ปแบบการ
จัด การโซ่ อุ ป ทานในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ผลการวิจัย พบว่า องค์ป ระกอบการจัด การซั พ พลายเชนใน
สถานศึกษาประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดระเบียบระบบงาน การมุ่งเน้นการเรี ยน
การสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ การมี ส่ว นร่ วม การจัด การความสัม พัน ธ์ การจัด การความเสี่ ยง การจัดการ
สมรรถนะบุคคลและการประกันคุณภาพ รู ปแบบการจัดการโซ่อุปทานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นรู ปแบบเชิง
ระบบ ประกอบด้วยพหุ องค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้เป็ นประโยชน์
และถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎีหลักการและแนวคิดตามกรอบวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
อาศั ย หลัก ความน่ า จะเป็ น (Non-Probability Selection) โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล สํ า คัญ แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวบรวมข้อมูล และสังเกต ตามกลุ่มเป้ าหมายที่ เลือกโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก นําเสนอในรู ปแบบของการบรรยาย เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั และเก็บข้อมูลครั้ง
นี้ ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารจํานวน 1 คน และหัวหน้าสาขาวิชา 5 สาขาวิชา จํานวน 5 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 6 คน
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5. ผลการวิจัย

การใช้ห่วงโซ่คุณค่าตามแนวคิดของ Michael E. Porter ผูศ้ ึกษาได้นาํ มาประยุกต์ให้เข้ากับมุมมองด้าน
การจัดการโซ่ อุปทานของมหาวิทยาลัยเอกชน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ABC ที่ จะต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบของ
ตัวสิ นค้า มาเป็ นการบริ การด้านการศึกษาให้กบั นักศึกษาจะสามารถเปรี ยบเทียบได้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุดิบ = แรงงานไร้ประสบการณ์ ได้แก่ นักศึกษา
สิ น ค้า ระหว่ า งผลิ ต = แรงงานที่ ก ํา ลัง บ่ ม เพาะประสบการณ์ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ABC
สิ นค้าสําเร็ จรู ป = นักศึกษาจบการศึกษา (จบพร้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้)
สิ นค้าคงคลัง = นักศึกษาที่ยงั ไม่จบ มีปัญหาทางการศึกษา
สิ นค้าจัดจําหน่าย = นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาและได้งานทํา
เมื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยทางผูศ้ ึกษาได้นาํ เอาเครื่ องมือการ
วิเคราะห์ Value Chain Analysis มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์หาผลของโซ่ คุณค่าในธุ รกิ จของสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชน จึงสามารถแสดงผลดังภาพต่อไปนี้
กิจกรรมสนับสนุน
(Firm Infrastructure) โครงสร้ างการบริหารงาน การบริหารจัดการภายในองค์ กร
(Human Resource) ระบบพัฒนาคณาจารย์ และบุคคลากร
(Technology Development) การลงทุนด้ านเทคโนโลยีและ IT รวมถึงการให้ การสนับสนุนการวิจัย

ประโยช
น์สูงสุ ด

(Procurement) การจัดซื้ ออุปกรณ์ ทางการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกให้ กับนักศึกษา
(Inbound
logistics)
การรับนักศึกษา

(Operation) อาจารย์

ผู้สอน หลักสู ตรและการ
เรียนการสอน

(Out bound
logistics)
นักศึกษาจบ
การศึกษา

(MKT&Sales)
โปรโมรชั่นการ
สมัครเรียน

กิจกรรมหลัก
ภาพที่ 1 การจัดการโซ่คุณค่าของมหาวิทยาลัย ABC
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(Service)
การบริการ
ต่ าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

แก่
นักศึกษา
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5.1 กิจกรรมสนับสนุน
โครงสร้ างพื้ น ฐานของมหาวิท ยาลัย ABC (Firm Infrastructure) จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย ABC ระดับคณบดี ได้มีความเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ABC จะเป็ นการบริ หารงาน
โดยอธิ การบดีและรองอธิ การบดีแยกเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ คือ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองอธิ การบดี
ฝ่ ายบริ หาร รองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ มอบหมายภาระงานมายังคณบดี แต่ละคณะ และคณบดี มามอบหมายต่อ
หัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชาในคณะของตนเอง และจะมีหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยคอยให้
ความช่วยเหลือระบบการทํางานซึ่งกันและทํางานร่ วมกันแบบกัลยาณมิตร
ในส่วนถัดมาคือการสัมภาษณ์นกั ศึกษา ซึ่งจะได้เห็นมุมมองของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาว่ามีการเพิ่ม
มูลค่าในส่วนของโครงสร้างมหาวิทยาลัย ABC อย่างไร โดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การนําเอาข้อมูลมาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่งจะสามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วเิ คราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ABC
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
การยื่น คํา ร้ อ งต่ า ง ๆ จากนั ก ศึ ก ษาถึ งอาจารย์
บางครั้งมาไม่พบอาจารย์และระดับผูบ้ ริ หารใน
การเซ็ นเอกสาร เช่ น คําร้ องขอลาพักการศึ กษา
คําร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา เป็ นต้น

-

จัดการสร้ างการเซ็ น เอกสารแบบออนไลน์ ผ่านระบบบริ ห าร
ข้อมูลของนักศึ กษา โดยนักศึ กษาสามารถยื่นคําร้ องออนไลน์
ได้โดยไม่ตอ้ งมารอพบอาจารย์และผูบ้ ริ หารในการเซ็นเอกสาร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) จากการสัมภาษณ์อาจารย์และผูบ้ ริ หาร ได้มีความเห็น
ว่า มหาวิทยาลัย ABC มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรที่ ดี ได้แก่ มีทุนการศึ กษาให้สําหรับบุคคลากร
สายสนับสนุ นในการศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโท สําหรับบุคลากรสายสนับสนุ นที่ อายุงานครบ 3 ปี ขึ้นไปและมี
ทุนการศึกษาสําหรับคณาจารย์ในการศึกษาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก สําหรับคณาจารย์ที่อายุงานครบ 5 ปี และ
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ก็พบปั ญหาว่า อาจารย์มีการลาออกบ่อยครั้ง เนื่ องจากปั ญหาหลักคือเรื่ องค่าตอบแทน
และส่ วนใหญ่ได้งานมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรื อเอกชนแห่ งอื่น ๆ ที่ มีหน้าที่ การงานที่ กา้ วหน้าและค่าตอบแทนที่
มากกว่า และพบว่า มหาวิทยาลัย ABC มีการให้ทุนการวิจยั สําหรับอาจารย์ที่ตอ้ งการทําวิจยั ทุกปี และอาจารย์ตอ้ ง
นําผลงานวิจยั ที่ตนเองทํานั้นไปเผยแพร่ หรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการ แต่ก็พบปั ญหาในเรื่ องของอาจารย์มีภาระ
งานที่เยอะบางคนไม่มีเวลาพอในการทําวิจยั ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การนําเอาข้อมูลมาจัดเรี ยง
เป็ นกิจจกรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่ งจะสามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วิเคราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.2 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
การลาออกบ่อยของอาจารย์

- ปรับอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ส่ วนอาจจะพิ จารณาจากอายุงาน และผลงานจากการ
ทํางาน
- ควรปรั บ แผนการทําวิ จยั ของอาจารย์แ ต่ ท่ าน เช่ น ทํา
ผลงานวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการปี เว้นปี หรื อ
2 ปี ทํา 1 เรื่ อง

มหาวิทยาลัย ABC มีการให้ทุนการวิจยั สําหรับอาจารย์ที่ตอ้ งการทํา
วิจยั ทุ กปี และอาจารย์ต้องนําผลงานวิจยั ที่ ตนเองทํานั้นไปเผยแพร่
หรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการ แต่ก็พบปั ญหาในเรื่ องของอาจารย์มี
ภาระงานที่ เยอะบางคนไม่ มี เวลาพอในการทําวิจยั ในการลงพื้ น ที่
เก็บข้อมูล

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) การลงทุนด้านเทคโนโลยีและ IT จากการสัมภาษณ์
นักศึ ก ษา ซึ่ งจะได้เห็ น มุ ม มองของนัก ศึ ก ษาที่ เข้ามาศึ ก ษาว่าห้อ งปฏิ บัติ การคอมพิ วเตอร์ แ ละเครื อ สัญ ญาณ
อินเทอร์ เน็ ตไม่เพียงพอและทั่วถึงในช่ วงพักจากการเรี ยนจะแออัดมากในการใช้บริ การ โดยผูศ้ ึ กษาได้ทาํ การ
นําเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษามาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่ งจะสามารถนําไป
ปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วเิ คราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.3 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทวั่ ถึง

- ขยายช่ วงเวลาในการใช้ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ หรื อกําหนด
ชัว่ โมงการใช้บริ การเพื่อให้นกั ศึกษาที่มาทีหลังได้ใช้งานได้
- จัดซื้ อคอมพิวเตอร์ เพิ่มตามงบประจําปี เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- เพิ่ ม กล่ อ งสั ญ ญ าณ อิ น เท อร์ เน็ ตตามบ ริ เวณ ต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และเพิม่ ความแรงของสัญญาณ

การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต (Procurement) การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กบั นักศึกษา จากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา พบว่า เก้าอี้และโปรเจคเตอร์ภายในห้องเรี ยนของนักศึกษา
บางส่ วนชํารุ ดเสี ยหาย ทําให้มีปัญหาบางครั้งในการเรี ยนการสอน โดยผูศ้ ึกษาได้นาํ เอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
อาจารย์และนักศึกษามาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่งจะสามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่
วิเคราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.4 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านการจัดซื้อจัดหาปั จจัยการผลิต
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
เก้าอี้และโปรเจคเตอร์ ชาํ รุ ดเสี ยหาย

-
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5.2 กิจกรรมหลัก
โลจิ ส ติ ก ส์ ขาเข้ า (Inbound logistics) การรั บ นั ก ศึ กษ าพ บ ว่ า มห าวิ ท ยาลั ย ABC มี ก ารออก
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรี ยนต่าง ๆ เพื่อดึ งดูดให้ผูท้ ี่ สนใจเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยผู ้
ศึกษาได้ทาํ การนําเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษามาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่งจะ
สามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วเิ คราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.5 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านโลจิสติกส์ขาเข้า
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญหาเกี่ ย วกั บ พื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อพื้นฐานด้านการ
บริ หารธุ รกิ จในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ/ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ประกอบกับการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา
กับระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พมีความ
แตกต่างกัน นิสิตใหม่อาจมีปัญหาเรื่ องการปรับตัวได้

- จัดให้มีการเรี ยนปรับพื้นฐานและการสอนเสริ ม มี อาจารย์ท่ี
ปรึ กษา เพื่อดูแลติดตามผลการเรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา

การปฏิบัติการ (Operation) อาจารย์ผูส้ อน หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน จากการสัมภาษณ์อาจารย์
และนักศึ กษา พบว่า มหาวิทยาลัย ABC มีหลักสู ตรที่ หลากหลาย ตรงตามความต้องการของนักศึ กษา สามารถ
เทียบโอนผลการเรี ยนที่เคยเรี ยนมาแล้วในผูท้ ี่จบระดับ ปวส.แต่ปัญหาที่พบคือ อยากให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการสําหรับ
วิชาที่ เป็ นภาคปฏิ บัติสําหรับสาขาวิชาด้านการจัดการโลจิ สติกส์ และพบปั ญหาเรื่ องค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยน
ค่อนข้างสู ง มหาวิทยาลัยยังมีรถประจําทางวิ่งผ่านน้อย โดยผูศ้ ึกษาได้นาํ เอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และ
นักศึ กษามาจัดเรี ยงเป็ นกิ จกรรมที่ ก่อให้เกิ ดมูลค่าซึ่ งจะสามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่ วิเคราะห์
สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.6 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านการปฏิบตั ิการ
ปัจจัยทีพ่ บ
ต้องการห้องปฏิบตั ิการสําหรับภาควิชาปฏิบตั ิมากขึ้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างสูง
รถประจําทางวิ่งผ่านน้อย

กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า

- จัด สร้ างห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ตามงบประมาณในปี
ถัดไปเพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพมากขึ้น
- มีระบบการผ่อนผันค่าเล่าเรี ยนหรื อมีทุนการศึกษาให้
- เพิ่ ม จํานวนรถรั บ ส่ ง และเพิ่ ม เส้ น ทางการจอดรถรั บ ส่ ง
นักศึกษา

โลจิสติกส์ ขาออก (Out bound logistics) นักศึกษาจบการศึกษา จากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา
พบว่า มีนกั ศึกษาบางส่ วนจบการศึกษาแต่ทาํ งานไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ และบางส่ วนไม่ได้งานทํา โดยผูศ้ ึกษาได้
นําเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษามาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่ งจะสามารถนําไป
ปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วเิ คราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.7 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านโลจิสติกส์ขาออก
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
นักศึกษาจบการศึกษาทํางานไม่ตรงสายและบางส่ วนไม่ได้งาน
ทําหลังสําเร็ จการศึกษา

- จัด ทําหลัก สู ต รที่ ส ามารถทํางานไปด้วยเรี ยนไปด้วย เช่ น
หลัก สู ตรทวิ ภาคี และหลัก สู ตร WIL, Work Integrated

Learning เพื่อนิสิตจบแล้วจะได้งานทําหลังสําเร็ จการศึกษา
ทันที

การตลาดและการขาย (MKT & Sales) โปรโมชั่น การสมัค รเรี ย น จากการสั ม ภาษณ์ อ าจารย์แ ละ
นักศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยวิทยาลัยไม่มีการโฆษณาและโปรโมรชัน่ การสมัครเรี ยนที่สามารถดูได้อย่างชัดเจน
โดยผูศ้ ึกษาได้นาํ เอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษามาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าซึ่ งจะ
สามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วเิ คราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.8 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านการตลาดและการขาย
ปัจจัยทีพ่ บ
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า
ขาดการโฆษณาและโปรโมรชัน่ ที่น่าสนใจ

- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่าง ๆ
- มี ก ารสร้ างสิ่ ง ปลู ก สร้ าง และอาคารเรี ย นที่ แ ตกต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยอื่นในเขตเดียวกันเพื่อดึงดูดความสนใจ
- จัด โปรโมชั่ น ที่ น่ าสนใจเพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ศึ ก ษา เช่ น ลด
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา หรื อมีการให้ทุนการศึกษา

การบริ การ (Service) การบริ การต่าง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย จากการสัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึ กษา
พบว่า มีการบริ การที่ดีแต่ปัญหาที่พบคือการยื่นคําร้องต่าง ๆ หรื อการพบอาจารย์ที่ปรึ กษามาไม่พบอาจารย์ในการ
เซ็นเอกสาร โดยผูศ้ ึกษาได้นาํ เอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษามาจัดเรี ยงเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าซึ่งจะสามารถนําไปปรับปรุ ง และแก้ไขต่อไป ผลที่วเิ คราะห์สามารถเรี ยบเรี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.9 กิจกรรมที่สร้างปั จจัยในโซ่คุณค่า ด้านการบริ การ
ปัจจัยทีพ่ บ
มาไม่พบอาจารย์ที่ปรึ กษาในการเซ็นเอกสารหรื อปรึ กษาปั ญหา
ต่าง ๆ

6. อภิปรายผล

กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่ า

- จัดทําระบบบริ การที่ปรึ กษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรื อ
ปรึ ก ษาผ่านทางไลน์ แ ละเฟสบุ๊ค และสร้ างระบบการเซ็ น
เอกสารแบบออนไลน์
- มีการอัพเดทการศึกษา และกิจกรรมตลอดเวลาให้นิสิตทราบ

จากการศึ ก ษาโซ่ คุ ณ ค่ า ของมหาวิ ท ยาลัย ABC พบว่ า ด้า นการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource) ควรมีการปรับอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นส่วนอาจจะพิจารณาจากอายุงาน และ
ผลงานจากการทํางาน ควรปรับแผนการทําวิจยั ของอาจารย์แต่ท่าน เช่น ทําผลงานวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทาง
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วิชาการปี เว้นปี หรื อ 2 ปี ทํา 1 เรื่ อง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ขยายช่วงเวลาในการ
ใช้ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ หรื อกําหนดชัว่ โมงการใช้บริ การเพื่อให้นักศึ กษาที่ มาที หลังได้ใช้งานได้ จัดซื้ อ
คอมพิวเตอร์เพิ่มตามงบประจําปี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มกล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบริ เวณต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มความแรงของสัญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพิกา อินทะนิล (2558) ได้ศึกษา
การจัดการโซ่ อุปทานของโรงเรี ยนเอกชน กรณี ศึกษาโรงเรี ยนปิ ยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยาพบว่า โซ่ คุณค่าของ
โรงเรี ยนปิ ยมิตรวิทยาด้านทรัพยากรมนุษย์มีการฝึ กอบรมบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา รวมถึงการ
วิจยั พัฒนา ที่ส่งผลดีต่อโรงเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัย ABC ควรนํารู ปแบบปั จจัยการเพิ่มโซ่คุณค่าของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาได้จริ งเพื่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลที่ดีกว่าเดิม โดยอาจปรับที
ละกิจกรรมที่พอปรับปรุ งได้ก่อนและปรับปรุ งกิจกรรมอื่น ๆ ในปี ถัดไป
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หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิ ต้ ี จ.สมุทรสาคร มีพ้ืนที่ ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ สาเหตุจากบ้านในโครงการขาย
หมดก่อนจึงไม่ได้มีการก่อสร้างในพื้นที่ ส่วนกลางเพื่อเป็ นพื้นที่ กิจกรรมของหมู่บา้ น ทําให้คนในหมู่บา้ นไม่มี
พื้น ที่ ไว้สําหรั บ ทํากิ จกรรมออกกําลังกาย กิ จ กรรมนัน ทนาการ ส่ วนคนที่ ตอ้ งการทํากิ จกรรมออกกําลังกาย
กิจกรรมนันทนาการ จะทําบริ เวณทางสัญจร หรื อบริ เวณริ มทางสัญจร ซึ่ งอาจเกิ ดอันตรายจากรถยนต์เข้าออก
และมีการใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสภาพปั จจุบนั ในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิ ต้ ี
เพื่อออกแบบปรับปรุ งพื้นที่ทิ้งร้างให้เป็ นพื้นที่กิจกรรมตามความต้องการของคนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ีวิธีการ
ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูท้ ี่ พกั อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเศรษฐกิ จ ซิ ต้ ี จ.สมุทรสาคร
จํานวน 150 ตัว อย่าง โดยใช้ส ถิ ติ ใ นการวิเคราะห์ และใช้โ ปรแกรม AutoCAD, Sketch Upในการออกแบบ
ปรับปรุ งพื้นที่ ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาของคนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ีคือ ขาดแคลนพื้นที่สาํ หรับทํากิจกรรม ทั้ง
กิจกรรมนันทนาการ และกิ จกรรมออกกําลังกาย จํานวน ร้อยละ 54.66 และ ร้อยละ 45.33ตามลําดับ โดยคนใน
หมู่บา้ นเศรษฐกิ จ ซิ ต้ ี มี ความต้องการพื้น ที่ ทาํ กิ จกรรมร้ อยละ 38 นอกจากนี้ คนในหมู่ บ้าน (ร้ อยละ 57.33 )
ต้องการให้มีการจัดตั้งกรรมการหมู่บา้ น เพื่อมาบริ หารดูแลพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าว และมีคนในหมู่บา้ นบางส่ วน
(ร้อยละ 28.00) ยินดีจะเข้ามาเป็ นคณะทํางาน/หน่วยงาน ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาแนวทางใน
การบริ หารจัดการพื้นที่กิจกรรมส่วนกลาง
คําสําคัญ:พื้นที่กิจกรรมในหมู่บา้ นการออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์

ABSTRACT

Moo Baan Sedtakit City, SamutSakhon has a large number of waste areas due to the fact that the
former owner (project owner) of the Moo Baan had not constructed the activity areas as shown in the master
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plan. Therefore, the villagers have no space for doing activities, i.e. exercise and recreation areas. Nowadays,
villagers do any activities on the Moo Baan’ streets and footpaths that could be dangerous for their lives. The
purposes of this study are to study the physical of existing areas and current problems and to improve the
abandoned area in accordance with the needs of the villagers. The methodology of the study is to conduct a
questionnaire survey of 150 samples, and the programs of AutoCAD, Sketch Up are used for designing the
improving space. The results showed that lacking space for doing activities is the major problem in the Moo
Baan. The 38 percent of the villagers activities areas. In addition most of the villagers (57.33%) desire to set up
a village committee for managing the areas. some people in the village (28.00%) are willing to work in a village
committee. Suggestion for the further study is to setting up the management guidelines for the area.
KEYWORDS : Activity Areas, Design and Improvement space
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
ในชุมชน หรื อหมู่บา้ นที่มีคนอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นจํานวนมากจําเป็ นที่จะต้องมีพ้ืนที่สาํ หรับทํากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ร่างกายได้พกั ผ่อน ออกกําลังกายหรื ออยูก่ บั สภาพแวดล้อมที่เป็ นธรรมชาติ เพื่อทําให้สุขภาพแข็งแรง
ทั้ง ทางร่ างกายและจิ ต ใจ หมู่ บ้านเศรษฐกิ จ ซิ ต้ ี สมุ ท รสาคร ถนนเศรษฐกิ จ ตําบลนาดี อําเภอเมื อ งจัง หวัด
สมุทรสาคร สร้างในปี 2537 มีประมาณ 1,044 หลังคาเรื อน มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 178,858 ตารางเมตร แต่ขาด
พื้น ที่ สําหรั บ ทํากิ จกรรมต่างๆทั้งกิ จกรรมออกกําลังกาย การสันทนาการในหมู่ บ้านมี พ้ื นที่ ทิ้ งร้ างที่ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ทาํ ให้หมู่บา้ นขาดภูมิทศั น์ที่ดี

ภาพที่ 1 ผังบริ เวณของหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี จ.สมุทรสาคร
แสดงขอบเขตของหมู่บา้ น และตําแหน่งของกลุ่มขนาดบ้าน
แหล่งข้อมูล : www.dolwms.dol.go.th
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ในปั จ จุ บัน หมู่ บ้านไม่ มี ส นามกี ฬ า จึ งทําให้ค นที่ ต ้องการเล่ น กี ฬ าต้อ งเดิ น ทางไปเล่ น ที่ อื่ น และมี
บางส่ วนที่ เล่นกี ฬาบริ เวณทางสัญ จรของหมู่ บ้าน ซึ่ งอาจเกิ ดอันตรายจากรถยนต์ที่วิ่งเข้าออก หรื ออาจได้รับ
อันตรายจากการเล่นเพราะทางสัญจรไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกีฬาโดยเฉพาะ ส่วนสนามเด็กเล่นที่มีอยูเ่ ดิมนั้น
ชุดโทรม และไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นเครื่ องเล่นอุปกรณ์ สถานที่ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานตาม
กฎหมายกําหนดเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ แต่เดิ มทางโครงการได้มีการกั้นที่ ดินไว้เพื่อจะทํา
พื้นที่ กิจกรรมนี้ อยูแ่ ล้ว แต่ต่อมาบ้านในโครงการถูกขายหมดก่อนที่จะมีการทําพื้นที่ กิจกรรม ทําให้พ้ืนที่ ที่ทาง
โครงการได้ก้ นั ไว้น้ ันเป็ นที่ ดินทิ้ งร้ างไม่ได้ใช้ประโยชน์ และทางโครงการก็ไม่มีแนวโน้มที่ จะทําขึ้นอีก จาก
เหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึ ง เป็ นที่ ม าของการศึ ก ษาวิจัย เพื่ อ ออกแบบปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ กิ จ กรรม หมู่ บ้านเศรษฐกิ จ ซิ ต้ ี
จ.สมุทรสาคร

ภาพที่ 2 แสดงภาพพื้นที่ทิ้งร้าง

ภาพที่ 3 แสดงภาพพื้นที่ทิ้งร้าง

ภาพที่ 4 การเล่นกีฬาบริ เวณ
ถนนทางสัญจร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ในงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการทํากิจกรรมในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี
(2) เพื่อออกแบบปรับปรุ งพื้นที่ทิ้งร้างให้เป็ นพื้นที่กิจกรรมตามความต้องการของคนในหมู่บา้ น
เศรษฐกิจ ซิต้ ี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทํากิ จ กรรมในหมู่ บ ้า น
ปั จจุ บ ั น ที่ ไม่ ส ะดวก ไม่
ปลอดภัยพอ ต่ อ การใช้งาน
ของคนในหมู่บา้ น

ความต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญหาที่ พ บ
ความต้อ งการพื้ น ที่ กิ จ กรรมโดยมี
พื้ นที่ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งไม่ ใ ช้
ประโยชน์

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การออกแบบเพื่ อ ปรั บ ปรุ งต้อ งมี
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แก้ไขปั ญ หาได้จริ ง หรื อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางเพื่อนําไปปรับใช้
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นศึกษาสภาพปั จจุบนั ของพื้นที่ วา่ งที่ถูกทิ้งร้าง และต้องการทํากิจกรรมของผูอ้ าศัยใน
หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิ ต้ ี แล้วทําการออกแบบปรับปรุ งพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ การขาด
แคลนพื้นที่ทาํ กิจกรรมภายในหมู่บา้ น อันตรายที่อาจเกิดจากการทํากิจกรรมบริ เวณทางสัญจรในหมู่บา้ น
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือคนที่พกั อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ีจาํ นวน 1,044 หลังคาเรื อน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ คนที่พกั อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตร Yamane (1979) โดยกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ จะใช้ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ 10% ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 100 ชุด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาในหมู่บา้ น ผูว้ ิจยั เพิ่มเป็ น
150 ชุด
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
4.3.1 แบบสอบถามคนในหมู่บา้ น เศรษฐกิ จ ซิ ต้ ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
คือ ลักษณะบ้านที่พกั อาศัย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2)
ปั ญหาในพื้นที่ คือ ปั ญหาที่คนในหมู่บา้ นพบเห็น 3) ความต้องการแก้ไขปั ญหาของคนในหมู่บา้ น คือ การปั ญหา
ที่พบคนในหมู่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาอย่างไร 4) ความคิดเห็นของคนในหมู่บา้ น คือ คนในหมู่บา้ นคิดเห็นอย่างไรที่
จะมี ก ารเรี ยกเก็ บ ค่ าส่ ว นกลางเพื่ อ นํามาปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ ยิน ดี จ่ายค่ าส่ ว นกลางเท่ าไหร่ ต้อ งการคณะทํางาน/
หน่วยงานเพื่อมาดูแลพื้นที่หรื อไม่ และ5) ข้อเสนอแนะ
4.3.2 แบบสํารวจข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ในหมูบ่ า้ น เศรษฐกิจ ซิต้ ี
4.3.3 โปรแกรมแกรมสําหรับใช้ออกแบบพื้นที่ เช่น AutoCAD, Sketch Up
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่ทาํ แบบสอบถามกับคนในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี เพื่อทราบถึงข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูล
กิจกรรม ข้อมูลปั ญหาที่พบ ข้อมูลความต้องการ ข้อมูลความคิดเห็นในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่สาํ รวจข้อมูลทางกายภาพ วัดขนาดพื้นที่เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบปรับปรุ งใน
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้มีดงั นี้
4.5.1 วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี
4.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ ช้พ้ืนที่
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ในงานวิจยั นี้ สามารถสรุ ปผล ได้ดงั นี้
1) สภาพปั จจุบนั กิจกรรมในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี
1.1 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี จ. สมุทรสาคร มีปัญหาพื้นที่ทิ้งร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ภาพที่ 6 แสดงตําแหน่งของที่ทาํ การปรับปรุ ง

ภาพที่ 7 พื้นที่หมายเลขที่ 1 ขนาด 360 ตารางเมตร
อยูบ่ ริ เวณหน้าหมู่บา้ น มีหญ้ารกในพื้นที่

ภาพที่ 9 พื้นที่หมายเลขที่ 3 ขนาด 270 ตารางเมตร
ตารางเมตร อยูบ่ ริ เวณกลางหมู่บา้ น มีหญ้ารกในพื้นที่
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ภาพที่ 8 พื้นที่หมายเลขที่ 2 ขนาด 1,629.2 ตาราง
เมตร อยูบ่ ริ เวณหน้าหมู่บา้ น มีหญ้ารกในพื้นที่

ภาพที่ 10 พื้นที่หมายเลขที่ 4 ขนาด 270 ตาราง
เมตร อยูบ่ ริ เวณกลางหมูบ่ า้ น มีหญ้ารกในพื้นที่
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ภาพที่ 11 พื้นที่หมายเลขที่ 5 ขนาด 1,220 ตารางเมตร อยูบ่ ริ เวณกลางหมู่บา้ น มีหญ้ารกในพื้นที่
1.2 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี จ. สมุทรสาคร มีปัญหาการใช้พ้ืนที่ไม่เหมาะสม
มีการทํากิจกรรมบริ เวณทางสัญจรของหมูบ่ า้ น ซึ่งถนนสัญจรในหมู่บา้ นมีขนาดเล็ก และไม่มีทางเท้า
ทําให้ขณะที่รถกําลังสัญจรจะเกิดความไม่สะดวก และเป็ นอันตรายกับคนทํากิจกรรม

ภาพที่ 12 ปั ญหาการใช้พ้นื ที่ที่ไม่เหมาะสม
สําหรับผลสรุ ปจากการทําแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยใน
หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ีพบปัญหาและความต้องการ ผูพ้ กั อาศัยดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามพักอาศัยในทาวน์เฮ้าส์2 ชั้นหน้ากว้าง 4 เมตร และหน้ากว้าง 6 เมตร ร้อยละ36.66
ผูต้ อบเป็ นเพศชาย ร้อยละ 54 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 44.66 ผูต้ อบแบบสอบถามเคยใช้พ้ืนที่ในหมู่บา้ นเศรษฐกิ จ
ซิ ต้ ีทาํ กิ จกรรมออกกําลังกาย กิ จกรรมนันทนาการ คิดเป็ นร้อยละ 81 โดยนิ ยมทํากิ จกรรมนันทนาการ ร้อยละ
54.33 ได้แก่ นั่งพักผ่อน นั่งพบปะพูดคุย ใช้สนามเด็กเล่น ส่ วนกิ จกรรมออกกําลังกาย ร้อยละ 45.33 ได้แก่ ฟุต
ซอล วิง่ แบดมินตัน เซปั กตะกร้อ
จากการทําแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญหาที่ พบของคนในหมู่บ้านเศรษฐกิ จ ซิ ต้ ี พบว่าปั ญหาที่ พบของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม พื้นที่ทาํ กิจกรรมไม่เพียงพอ ร้อยละ 38 สภาพแวดล้อม ทัศนียภาพไม่สะอาด สวยงาม ร่ มรื่ น
คิดเป็ นร้อยละ 25.33 อุบตั ิเหตุที่เกิดจากรถยนต์ที่สัญจรเข้า-ออกภายในหมู่บา้ น จากการทํากิจกรรมบนทางสัญจร
คิดเป็ นร้อยละ 17.33
จากการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการแก้ไขปั ญหาของคนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี พบว่าความ
ต้อ งการแก้ไ ขปั ญ หาของผู ้ต อบแบบสอบถาม จัด พื้ น ที่ กิ จ กรรมให้ เพี ย งพอต่ อ การใช้ง าน ร้ อ ยละ 38 ทํา
สภาพแวดล้อม ทัศนี ยภาพให้สะอาด สวยงาม ร่ มรื่ น ร้อยละ 25.33 ทําพื้นที่กิจกรรมออกกําลังกาย นันทนาการให้
ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 17.33ทั้งนี้ คนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี ต้องการให้มีการจัดตั้งคณะทํางาน/
หน่วยงานเพื่อมาบริ หารดูแลพื้นที่กิจกรรม เป็ นร้อยละ 65.33
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ตารางสรุ ปการทําแบบสอบถาม
รายการ

ลําดับสู งสุ ด

จํานวน

ร้ อยละ

เคยใช้พ้ืนที่ในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี ทํากิจกรรม
ออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ

เคย

91

60.66

กิจกรรมที่ทําเป็ นประจํา

กิจกรรมนันทนาการ

82

54.66

นัง่ พักผ่อน

31

37.8

นัง่ พบปะพูดคุย

21

25.6

ใช้สนามเด็กเล่น

20

24.39

กิจกรรมออกกําลังกาย

68

45.33

ฟุตซอล

29

42.64

วิง่

24

35.29

แบดมินตัน

23

33.82

เซปักตะกร้อ

23

33.82

ลําดับสู งสุ ด

จํานวน

ร้ อยละ

57

38

38

25.33

26

17.33

จํานวน

ร้ อยละ

57

38

38

25.33

26

17.33

ตารางสรุ ปการทําแบบสอบถาม
รายการ
ปัญหาที่พบ

1. พื้นที่ทาํ กิจกรรมไม่เพียงพอ
2. สภาพแวดล้อม ทัศนียภาพไม่สะอาด สวยงาม
ร่ มรื่ น
3. อุบตั ิเหตุที่เกิดจากรถยนต์ที่สัญจรเข้า-ออก
ภายในหมู่บา้ นจากการทํากิจกรรมบนทางสัญจร

ตารางสรุ ปการทําแบบสอบถาม
รายการ
ความต้องการแก้ไขปัญหา

ลําดับสู งสุ ด
1. จัดพื้นที่กิจกรรมให้เพียงพอต่อการใช้งาน
2. ทําสภาพแวดล้อม ทัศนียภาพให้สะอาด สวยงาม
ร่ มรื่ น
3. ทําพื้นที่กิจกรรมออกกําลังกาย นันทนาการให้
ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
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2) การออกแบบปรับปรุ งพื้นที่ทิ้งร้างให้เป็ นพื้นที่กิจกรรมตามความต้องการของคนในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ

พื้นทีห่ มายเลขที่ 1ขนาด 360 ตารางเมตร (90 ตารางวา) กว้าง 19 เมตร ยาว 19.63 เมตร
คนในหมูบา้ นต้องการสนามตะกร้อ ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบให้พ้ืนที่หมายเลขที่ 1 เป็ นสนามตะกร้อ เพราะ
พื้นที่หมายเลขที่1 มีขนาดที่เหมาะสมในการปรับปรุ งเป็ นสนามตะกร้อได้

ภาพที่ 6 พื้นที่หมายเลข 1 ก่อนปรับปรุ ง

ภาพที่ 7 พื้นที่หมายเลข 1 หลังปรับปรุ ง

พื้นทีห่ มายเลขที่ 2ขนาด 1,629.2 ตารางเมตร (407.3 ตารางวา) กว้าง 44.92 เมตรยาว 34.1 เมตร
คนในหมูบา้ นต้องการสนามฟุตซอล ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบให้พ้ืนที่หมายเลขที่ 2 เป็ นสนามฟุตซอล เพราะ
พื้นที่หมายเลขที่2 มีขนาดที่เหมาะสมในการปรับปรุ งเป็ นสนามตะกร้อได้

ภาพที่ 8 พื้นที่หมายเลข 2 ก่อนปรับปรุ ง

ภาพที่ 9 พื้นที่หมายเลข 2 หลังปรับปรุ ง

พื้นทีห่ มายเลขที่ 3ขนาด 270 ตารางเมตร (67.5 ตารางวา) กว้าง 16.96 เมตร ยาว 40.23 เมตร
คนในหมูบา้ นต้องการพื้นที่ ออกกําลัง ผูว้ ิจยั จึ งออกแบบให้พ้ืนที่ หมายเลขที่ 3 เป็ นพื้นที่ วิ่งออกกําลัง
เพราะการวิง่ เป็ นการออกกําลังกายที่ทาํ ได้ทุกเพศ ทุกวัย
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ภาพที่ 11 พื้นที่หมายเลข 3 หลังปรับปรุ ง

พื้นทีห่ มายเลขที่ 4ขนาด 270 ตารางเมตร (67.5 ตารางวา) กว้าง 18.41 เมตร ยาว 31.58 เมตร
ผูว้ ิจัยได้ออกแบบให้เป็ นสวนที่ สามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุ กวัย เพราะคนในหมู่บ้านต้องการพื้น ที่
สําหรับนัง่ พักผ่อน พบปะพูดคุย

ภาพที่ 12 พื้นที่หมายเลข 4 ก่อนปรับปรุ ง

ภาพที่ 13 พื้นที่หมายเลข 4 หลังปรับปรุ ง

พื้นทีห่ มายเลขที่ 5ขนาด 1,220 ตารางเมตร (305 ตารางวา)
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบให้เป็ นสนามเด็กเล่นตามที่ คนในหมู่บ้านต้องการ และทําเป็ นสนามแบดมินตันใน
พื้นที่ใกล้ดว้ ย เพราะกีฬาแบดมินตันก็เป็ นความต้องการของคนในหมู่บา้ นเช่นกัน

ภาพที่ 14 แสดงพื้นที่หมายเลข 5 ก่อนปรับปรุ ง

ภาพที่ 15 พื้นที่หมายเลข 5 หลังปรับปรุ ง

6.อภิปรายผล

การออกแบบพื้นที่กิจกรรมต้องออกแบบตามความต้องการของคนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี เพราะคนใน
หมู่บา้ นจะเป็ นกลุ่มประชากรหลักที่ใช้พ้ืนที่กิจกรรม และเป็ นกลุ่มประชากรหลักที่ช่วยกันดูแลรักษา จากการเก็บ
แบบสอบถามกิ จกรรมที่ คนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซิ ต้ ี นิ ยมทํามากที่ สุดได้แก่ กิ จกรรมนันทนาการ ในการใช้นั่ง
พักผ่อน นัง่ พบปะพูดคุย และพาลูกหลานไปเล่นที่สนามเด็กเล่น ส่วนปั ญหาที่พบ และความต้องการแก้ไขปั ญหา
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พบว่าสอดคล้องกัน ได้แก่ พื้นที่ทาํ กิจกรรมไม่เพียงพอ จึงต้องการให้จดั ทําพื้นที่กิจกรรมให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ด้านสภาพแวดล้อม ทัศนียภาพที่ไม่สะอาด สวยงาม ร่ มรื่ น จึงต้องการให้ทาํ สภาพแวดล้อม ทัศนี ยภาพให้สะอาด
สวยงาม ร่ มรื่ น และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากรถยนต์ที่สญ
ั จรเข้า-ออกภายในหมู่บา้ นจากการทํากิจกรรมบนทางสัญจร จึง
ต้องการให้ทาํ พื้นที่กิจกรรมออกกําลังกาย นันทนาการให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

7. ข้ อเสนอแนะ

ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะสิ่ งที่ ควรจะทําในการวิจยั ครั้งต่อคือควรศึ กษาแนวทางในการบริ หารจัดการพื้นที่
กิจกรรมส่ วนกลาง เพราะพื้นที่กิจกรรมที่ ได้ปรับปรุ งต้องมีคนเข้ามาดูแลให้คงอยู่ ไม่เช่นนั้นพื้นที่ กิจกรรมก็จะ
เสี ยหาย และพื้นที่อาจจะกลับมารกร้าง ทรุ ดโทรมเช่นเดิมได้

8. กิตติกรรมประกาศ
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โลจิสติกส์มีบทบาทสําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศคือ ช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
กว้างขวางทั้งในและต่ างประเทศ ขณะที่ การค้าระหว่างประเทศมี ความสําคัญต่ อระบบเศรษฐกิ จ และสัง คม
ตลอดจนเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ ทําให้การค้าระหว่างประเทศ
เป็ นที่ สนใจอย่างกว้างขวาง โดยมี โลจิ สติ กส์ เป็ นกุญแจสําคัญของการจัดส่ งสิ นค้าตั้งแต่ตน้ ทางถึ งปลายทาง
ตลอดจนเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารงานและการบริ หารต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของ
บทความนี้ คือ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานเข้าใจบทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ ความ
เข้าใจดังกล่าวนี้ ช่วยให้การวางแผนเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบ e-commerce และกลยุทธ์ของคู่แข่ง เป็ นต้น ทั้งนี้ ผลการพัฒนาโลจิ
สติกส์ในแต่ละช่วงเวลาจะมีบทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย
คําสําคัญ: โลจิสติกส์, การค้าระหว่างประเทศ

ABSTRACT

Logistics role in international trade Logistics plays an important role in international trade, helping to
meet the varieties of consumers’ needs both domestically and internationally. While international trade has
crucial impacts on the economy and society involving the advancement of technology and international rules and
regulations. International trade is of widely interest having logistics as a key to shipping from destination to
destination. It is also a strategy to more effective managements both in cost and operation. The purpose of this
article is to enable executives and practitioners to understand the role of logistics in international trade. This
understanding allows for the planning of logistics development to be effective taking into account factors such as
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changes of e-commerce system and competitors’ strategies. Furthermore, the results of logistics developing with
time will play an increasingly important role in international trade.
KEYWORDS: logistics, international trade

1. บทนํา

การค้าเป็ นกุญแจสําคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศและการสร้างความมัง่ คัง่ ของประชาชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมตลอดจนเรื่ องคุณภาพชีวติ ของประชาชนในโลก (Love Patrick and Lattimore Ralph,
2009, p. 3) ปั จจุบนั การค้าระหว่างประเทศได้พฒั นาไปมากขึ้นพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีการขนส่ ง เป็ นต้น (Thea Freese, 2010, p. 4) ส่ งผลให้การค้าระหว่างประเทศ (international
trade) เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขอ้ จํากัดทั้งด้านเวลา สถานที่ หรื อประเภทสิ นค้า เป็ นต้น การส่ งออกและนําเข้าสิ นค้า
จากประเทศไทยไปยังประเทศต่าง ๆ เป็ นไปอย่างกว้างขวางทั้งองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรขนาดเล็ก

2. อุตสาหกรรมการค้ าระหว่ างประเทศ

การค้า ระหว่า งประเทศเป็ นการขนส่ งสิ นค้า และการให้บริ ก ารด้า นต่ าง ๆ ที่ เ รี ย กว่า สิ น ค้า ส่ งออก
(export) และสิ นค้าที่ นํามาจากตลาดโลก (import) การนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าระหว่างสองประเทศนั้นนิ ยม
อธิ บายด้วยแนวคิดของ Tinbergen ที่มีชื่อว่า Gravity Model ซึ่ งอธิ บายด้วย 2 ตัวแปรหลักคือ ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศและระยะห่ างระหว่างสองประเทศ ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ ช้ ีให้เห็นต้นทุนในการดําเนิ นงาน ส่ วนตัวแปรอื่นๆ
ที่สามารถนํามาอธิ บายได้อีก เช่น ตัวแปรราคา ตัวแปรนโยบาย ตัวแปรทางเศรษฐกิจ และตัวแปรเชิงภูมิศาสตร์
(Bruce A. Blonigen and Wesley W. Wilson, 2018, p.18)
อย่างไรก็ตามประเทศที่ ร่ ํารวยกว่าจะมีความโดดเด่นและเป็ นหลักในการค้าระหว่างประเทศรวมถึ ง
ประเด็นเพื่อการพัฒนาโลกด้วย หลายประเทศจึงมุ่งเข้าสู่ เวทีการค้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตนเอง
การค้าระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญเชิงลึกต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นแล้วส่ งผล
กระทบในระดับประเทศ (Love Patrick and Lattimore Ralph, 2009, p. 3, 36) จากวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ผา่ นมานั้น
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าในองค์การค้าระหว่างประเทศ องค์กรที่สาํ คัญได้แก่
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็ นองค์การระหว่างประเทศ ที่ พฒั นามาจาก
ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรื อแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)
ปั จจุบนั มีสมาชิกกว่า 150 ประเทศ ซึ่ งทําให้ประเทศสมาชิ กได้รับประโยชน์ทางการค้าอย่างเท่าเทียมกัน (Thea
Freese, 2010, p. 4) องค์ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Organisation for Economic Cooperation and Development : OECD) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว และยอมรั บ
ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรี ในการร่ วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก (Love
Patrick and Lattimore Ralph, 2009, p. 12) เป็ นต้น การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ เพื่อกําหนดข้อตกลงเรื่ อง
การค้าระหว่างประเทศให้เป็ นที่ยอมรับนั้นย่อมพิจารณามาจากปั จจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยต่าง ๆ นั้นก็ยอ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สามารถสรุ ปปั จจัยแวดล้อมของการค้าระหว่างประเทศได้ตามแผนภาพต่อไปนี้
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กฎ ระเบียบระหว่าง
ประเทศ
วัฒนธรรมของ
ประเทศคู่คา้

ระบบการบริ หารงาน
และองค์กร
การค้าระหว่างประเทศ

สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน

ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี

ภาพ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา: (Love Patrick and Lattimore Ralph (2009, 3) Thea Freese (2010, p. 4) และบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
(2561, หน้า 1)
จากภาพ 1 สรุ ปได้ว่า การค้าระหว่างประเทศมีความสําคัญและมีปัจจัยแวดล้อมที่ ตอ้ งพิจารณาหลาย
ประการก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ทั้งปั จจัยภายในองค์กร ปั จจัยภายในประเทศและปั จจัยจากประเทศคู่คา้ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการค้าระหว่างประเทศมีความเจริ ญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่ องการขนส่งสิ นค้าเพื่อ
การนําเข้าและส่งออกที่มีความรวดเร็ วเนื่องจากมีเทคโนโลยีและการบริ การทางโลจิสติกส์ รองรับจํานวนมาก

3. ความสํ าคัญและบทบาทของโลจิสติกส์ ในการค้ าระหว่ างประเทศ

โลจิสติกส์มีขอบเขตของงานที่กว้างและมีรายละเอียดเชิงลึกอยูม่ าก เนื่ องจาก โลจิสติกส์ครอบคลุมงาน
ด้านการขนส่ งทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ ทางเครื่ องบิน ตลอดจนการจัดการสิ นค้าคงคลัง การรับคําสั่งซื้อ
สิ นค้า งานบรรจุภณ
ั ฑ์ คลังสิ นค้าและการบริ หารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยที่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องมีท้ งั ธุรกิจแบบ
B2B B2C และ C2C เป็ นต้น (PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), 2016, p. 5) จากคําจํากัด
ความดังกล่าวนี้ จะเห็นได้วา่ โลจิสติกส์เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการส่ งสิ นค้าให้ไปถึงมือลูกค้าอย่างเหมาะสมและ
ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ โลจิ สติกส์จึงช่วยสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคต้องได้รับสิ นค้า
อย่างทันเวลา ไม่วา่ จะเป็ นอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ของตกแต่งบ้าน หรื อสิ นค้าจําเป็ นอื่น ๆ ที่ มีผลต่อ
การดํารงชีวิตประจําวัน และนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชี วติ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของสังคมต่อไป ยกตัวอย่าง
เช่ น การส่ งเครื่ องมื อหรื ออุป กรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากประเทศที่ พฒ
ั นาแล้วไปยังประเทศอื่ น ๆ ซึ่ ง
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เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดงั กล่าวได้ช่วยให้ผปู ้ ่ วยบางรายรอดชีวิตหรื อพ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ อีก
กรณี เช่น การขนส่ งอาหารจากประเทศผูผ้ ลิตไปยังประเทศผูซ้ ้ื อ ซึ่ งนอกจากจะช่วยสนองความต้องการด้านการ
บริ โภคแล้ว ยังช่วยส่งเสริ มและแบ่งปั นความอุดมสมบูรณ์ดา้ นอาหารให้กบั ผูค้ นในสังคมโลกอีกด้วย
โลจิ สติกส์น้ ันยังมีบทบาทสําคัญต่อกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ เช่น การสร้างคุณค่า การประหยัดต้นทุน การ
ขยายตลาดและการเพิ่มความยืดหยุน่ ต่อการบริ การอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสามารถเอื้ออํานวยให้การ
บริ หารโลจิสติกส์มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ตลอดจนการบริ การลูกค้าบรรลุผลสําเร็ จมากขึ้นสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
โดยตรงอย่างรวดเร็ วและแม่นยําด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดสามารถขยายตัว ได้ท่ัว โลก
(Shabnam Rezapour, 2011, p. 221)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ โลจิสติกส์มีความสําคัญอย่างมากต่อชีวิตและสังคม จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ ต อ้ งทํา ความเข้า ใจเพื่ อ ให้เกิ ด การพัฒ นาและสามารถบริ ห ารงานโลจิ สติ ก ส์ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ
เป้ าหมายทางการค้าระหว่างประเทศและการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า

4. การบริหารโลจิสติกส์

เนื่ องจากการค้ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของคนในทุกส่ วน ทุกสาขาอาชีพ เช่น งาน
ด้านอาหารและยา ด้านแฟชัน่ ด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ซึ่ งโลจิสติกส์
ช่วยให้กิจกรรมของสาขาอาชีพอื่น ๆ ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ง่ายขึ้นด้วยนั้น หรื อกล่าวสรุ ป
ได้วา่ ความสําเร็ จของการตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นต้องอาศัยหลักการบริ หารต่าง ๆ อย่างมาก เช่น
การบริ หารให้สินค้าและบริ การจัดส่ งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย (right quality) ตรงเวลา (right time) ถูกต้องตาม
สถานที่ (right place) และต้นทุนตํ่า (right cost) ตลอดจนการบริ หารข้อมูลเพื่อให้ความต้องการของลูกค้าและ
ความต้องการขององค์กรธุรกิจมีความสอดคล้องหรื อตรงกัน จนกลายเป็ นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร หาก
กรณี ที่สินค้ามีปัญหา เช่น สิ นค้ามีสภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้น องค์กรต้องรับผิดชอบโดยการรับ
สิ นค้าคื น (Shabnam Rezapour, 2011, p. 4) ทั้งนี้ ระบบการค้าระหว่างประเทศซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการนําเข้า และ
ส่ งออกสิ นค้าต้องมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกโดยเฉพาะเรื่ องเอกสาร ได้แก่ เงื่อนไขการชําระเงิน (terms of
payment) เงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้า (terms of trade (Incoterms)) การเปิ ดเผยอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate
exposure) การประกันภัยระหว่างประเทศ (international insurance)พิธีการศุลกากร (Customs clearance) ตัวแทน
จําหน่าย (agency and distributorship sales contracts) การบรรจุภณั ฑ์ (packaging) การขนส่ง (transportation) การ
รั ก ษาความปลอดภัย (security issues) (Pierre A. David and Richard D. Stewart, 2010) ถ้า ประด็ น ดัง กล่ า วนี้
ดําเนินการบนความเข้าใจที่ตรงกันและมีความไว้วางใจกัน ย่อมส่งผลให้การบริ หารโลจิสติกส์มีความรวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจต้องให้ความสําคัญกับวัสดุที่ทิ้งจากกระบวนการโลจิสติกส์ดว้ ย โดยเฉพาะการ
ก่อให้เกิดมลพิษ (Love Patrick and Lattimore Ralph, 2009, p. 13) เช่น มลพิษจากเครื่ องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการ
ผลิต การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสิ นค้า เศษขยะเหลือใช้จากบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น สิ่ งของเหลือใช้จากกระบวนการ
ต่าง ๆ ต้องได้รับการกําจัดอย่างเหมาะสมทุกขั้นตอน
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จากที่ กล่าวมา สรุ ปได้ว่า การบริ หารโลจิ สติ กส์ ให้ประสบผลสําเร็ จนั้น นอกจากการใช้เทคโนโลยีต่ า งๆ ที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยแล้ว ที่ สาํ คัญต้องมีพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้วยจิ ตบริ การอีกด้วย ดังคํากล่าวที่ ว่า ความสําเร็ จ
ของโลจิ สติ กส์ จะเกิ ดขึ้ นไม่ได้หากขาดการให้บริ ก ารลูกค้า อย่างเหมาะสม พนักงานมี ความพิถีพิถนั กับ การ
ปฏิ บัติ ง าน (John J. Coyle, C. John Langley, Robert A. Novack and Brian Gibson 2012) การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า
นับเป็ นผลลัพธ์ของโลจิสติกส์ ซึ่ งทุกธุ รกิ จหนี ไม่พน้ แนวคิดการให้บริ การนี้ รวมทั้ง การดําเนิ นธุ รกิ จที่เรี ยกว่า
“พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์” หรื อ E-commerce ซึ่งไม่ตอ้ งมีหน้าร้าน ไม่มีโอกาสพบลูกค้าโดยตรงแต่การมีระบบศูนย์
ข้อมูลของ Amazon ที่ พร้อมให้บริ หาร 24 ชัว่ โมง ใช้พนักงานจํานวนน้อย ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและ
วิสัยทัศน์ของผูก้ ่อตั้ง Amazon ที่เชื่อว่า ลูกค้ายังต้องการจับจ่ายบนเว็บไซต์ที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย ขายในราคา
ที่ ถู ก กว่า และส่ ง มอบสิ น ค้า อย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ Amazon ยัง เป็ นองค์ก รที่ ใ ห้ความสํา คัญ กับ ลู ก ค้า มาก
(Customer-centric) อาจกล่าวได้ว่าลูกค้าเป็ นเพียงปั จจัยเดี ยวที่ Amazon คํานึ งถึ งในการกําหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ
แนวคิดการบริ หารลักษณะนี้ยอ่ มทําให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและองค์กรมีความเติบโตอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการ
มีพนั ธมิตรที่ดีช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานได้อย่างมาก (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2551) จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้วา่
การมีพนั ธมิตรที่แข็งแกร่ ง ดําเนิ นงานภายใต้ความร่ วมมือและร่ วมงานกันอย่างใกล้ชิดย่อมช่วยลดต้นทุนและลด
ความกังวลเรื่ องความเสี่ ยงได้อย่างมาก (Panthita Phensawang, 2017, p. 5)
แม้วา่ โลจิสติกส์จะมีบทบาทต่อความสําเร็ จขององค์กร แต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงปั จจัยด้านบุคลากรไปได้
เนื่องจากบุคลากรเป็ นผูด้ าํ เนินงานและการตัดสิ นใจภายใต้ศกั ยภาพของตนเอง ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถที่จะรองรับการแข่งขันในอนาคตได้ เช่น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตระหนักเรื่ อง
ความปลอดภัย วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางธุ รกิ จและความสามารถเกี่ ยวกับแนวโน้มของตลาด มีความเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคเชิ งลึก (consumer insights) บริ หารความเสี่ ยง (risk management) พัฒนาความรู ้ที่สอดคล้องสนับสนุน
แผนกลยุทธ์ขององค์กร มีความสามารถด้านการสื่ อสาร วิเคราะห์ตน้ ทุนได้ มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง
และมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน เป็ นต้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2551) ดังตารางสรุ ปคุณลักษณะของบุคคลสําหรับงานด้านโลจิสติกส์ตอ้ งมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติ 4 ด้าน ได้แก่
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ด้านมนุษย์และสังคม
ด้านการบริ หารธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรม

ตัวอย่ างคุณลักษณะ
ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา การสื่ อสาร
บัญชี การตลาด กฎหมายธุรกิจ
e-Commerce, GIS/GPS Tracking, RFID
การขับ ขี่ ย านพาหนะ เทคโนโลยีก ารขนถ่ า ยสิ นค้า
เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การบริ หารโลจิ สติกส์ระหว่างประเทศต้องมาจากความเข้าใจปั จจัย
แวดล้อมที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการวางแผนที่นาํ ไปสู่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันทั้ง
ด้านต้นทุน บุคลากรและความพึงพอใจของลูกค้า
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5. ทิศทางโลจิสติกส์ กบั การค้ าระหว่ างประเทศ

ปั จจุบนั อัตราการค้าทัว่ โลกมีแนวโน้มดีข้ ึน ส่ งผลให้มีผใู ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศโดยใช้
ทางอากาศและทางเรื อจํานวนมาก (Chatchaya Jianswatvatana, 2017, p. 9) ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละรายมีการ
พัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่น การเพิ่มเที่ยวบินการขนส่ งสิ นค้าไปยังท่าอากาศยานของ
เมืองต่าง ๆ เพื่อให้การส่งสิ นค้าไปยังปลายทางรวดเร็ วและสะดวกยิง่ ขึ้น การรักษาอุณหภูมิของสิ นค้าเพื่อให้สินค้า
อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัยไม่เกิ ดความเสี ยหาย ซึ่ งเหมาะสมกับสิ นค้ากลุ่มเภสัชภัณฑ์ สิ นค้าเวชภัณฑ์และสิ นค้า
ชีววิทยาศาสตร์ และที่สาํ คัญได้แก่ การให้บริ การที่เป็ นมิตรต่อบริ การขนส่ งสิ นค้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งความรวดเร็ ว
ในการปฏิบตั ิงาน การให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ความยืดหยุน่ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้ค่าบริ การที่เหมาะสม
ตัว อย่า งการขนส่ ง ม้า ของสายการบิ น Cargolux Airlines International (Cargolux) ม้า ที่ Cargolux ได้
ให้บริ การขนส่ งนี้ ผูใ้ ห้บริ การต้องคํานึ งถึงการเคลื่อนไหวของม้า ความรู ้สึกความเครี ยดและความปลอดภัยของ
สัตว์ รวมทั้งความกังวลของเจ้าของม้า (Juthamart Nawwarad, 2017, p. 6)
จากความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศสมาชิก AECและ EU เป็ นต้น
ส่ งผลให้การแข่งขันด้านโลจิ สติ กส์ มีความสําคัญมากขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารธุ รกิ จนําเข้าและส่ งออกควรติดตาม
สถานการณ์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อนํามาวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินธุรกิจให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในและนอกองค์กร

6. สรุ ป

โลจิสติกส์มีบทบาทสําคัญต่ออุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ งช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ และช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอันส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนในทุกมุมโลก ขณะที่การค้า
ระหว่างประเทศมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาโลจิ สติกส์น้ ันมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
พัฒนาต่อไป ทั้งระบบการบริ หารจัดการงานและการพัฒนาคนซึ่ งต้องมีการทํางานเชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
เพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่ อนการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น การพัฒนาโลจิ สติ กส์ ให้เติ บโตนั้น
จําเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการทํากิจกรรมร่ วมกัน เช่น การประชุม สัมมนาเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ อันนําไปสู่ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การประสาน
ความร่ วมมือ ส่ งเสริ มสนับสนุนเพื่อให้มีการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ มีการวัดประเมินผลอย่างมีระบบ การสร้าง
ผูน้ ํารุ่ นใหม่ให้มีความเชี่ ยวชาญ และมี เครื อข่ายธุ รกิ จ (Business Network) กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มีความสะดวกในการจัดส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ตน้ ทางถึ งปลายทางในรู ปแบบ Door to Door
เป็ นต้น
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การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจทุเรี ยนแช่
แข็งเพื่อการส่ งออกของกรณี ศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด ทั้งเพื่อศึกษาการ
ดําเนินงาน กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า และการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโดยการศึกษาใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของธุ รกิ จในปี พ.ศ.2560 โดยผลการวิเคราะห์ ความคุ ม้ ค่าทาง
การเงินการลงทุนของธุรกิจ ณ ระดับอัตราคิดลดที่ 5 % จะมีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,443,884,005 บาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.42 และมีผลอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ
123 และมีระเวลาคืนทุนที่ 2 ปี 1 เดือน และเมื่อทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนเมื่อกําหนดให้
ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 หรื อรายได้ลดลงร้อยละ 15 หรื อต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 พร้อมทั้งรายได้
ลดลงร้อยละ 15 พบว่า ผลที่ได้ยงั คุม้ ค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณาจากตัวชี้วดั ทางการเงินที่ยงั คงให้ผลในด้านบวก
และจากการศึกษาการดําเนินงานกิจกรรมในห่ วงโซ่คุณค่าทําให้ทราบถึงการดําเนิ นงานของธุรกิจในรู ปแบบของ
สหกรณ์และส่ งมอบสิ นค้าไปยังลูกค้าอย่างมีคุณค่าสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์การตลาดในการดําเนิ นธุ รกิจที่
เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ คื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต เพื่ อ นําไปสู่ การขยายตลาดใน
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ประเทศอื่นๆโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐ และวางแผนระบบการบริ หารงานจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตพร้อม
กับการจัดทําสัญญากับเกษตรกรในการรับซื้อวัตถุดิบโดยตรง
คําสําคัญ: ทุเรียนแช่ แข็ง กรณีศึกษาสหกรณ์ การเกษตร ความคุ้มค่ าทางการเงิน

ABSTRACT

This research aimed at investment feasibility frozen analyzing of durian Business the Trat
Agricultural Cooperative for Processing and Exporting. The objectives also included study on operation,
quality’s chain activities and marketing strategies of the business. The study used primary data collected by indepth interview according to the business operation in the year 2017. The study found that at 5% discount rate
the business was feasible indicated by positive Net Present Value ( NPV) of 1,443,884,005 Baht and
Benefit/Cost Ratio (BCR) of 1.42 as well as the Internal Rate of Return (IRR) of 123% with payback period of
2 years and 1 months. Moreover, the sensitivity analysis of the cases of increasing the cost for 15% and or
decreasing for 15% , the results still showed that the business was feasible with the positive financial analysis
indicators. Regarding to study on business operation, the study revealed that quality’ s chain activities were
based on operating as cooperatives organization business. Also, the business’s activities to deliver value to the
customers could be used to define the direction of suitable marketing strategies based on the business’ s
conditions. As so, this study suggested quality improvement and standardization should be performed through
the government program in order to expand the international market. The recommendations also should include
development of procurement plan for raw materials and consideration to do contract with the farm member to
directly raw material purchase should be operated.
KEYWORDS: frozen durian, agricultural cooperatives, financial feasibility study

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ทุเรี ยนแปรรู ปเพื่อการส่ งออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยการส่ งออกทุเรี ยนแช่แข็งเป็ นการแปร
รู ปที่สร้างมูลค่ารองลงมาจากการส่ งออกทุเรี ยนผลสด ซึ่ งนอกจากทุเรี ยนผลสดที่ ได้รับความนิ ยมจนทําให้ทุเรี ยน
ของประเทศไทยเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกแล้ว ทุเรี ยนแช่แข็งก็เป็ นการแปรรู ปอีกอย่างหนึ่ งที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพ
การส่ งออกทุเรี ยนของประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี สามารถเพิ่มมูลค่าของทุเรี ยนผลสดที่ขนาดไม่ได้มาตรฐานหรื อ
ทุ เรี ยนผลสดที่ สุกเกิ นกําหนดซึ่ งไม่สามารถส่ งออกได้เป็ นเท่ าตัว ช่ วยลดความเสี่ ยงและเพิ่ มความมัน่ ใจให้กับ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการส่ งออกทุ เรี ยนในรู ปแบบทุ เรี ยนแช่ แข็งเป็ นอี กแนวทางหนึ่ งที่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ส่ งออกทุเรี ยนได้ เพราะทุเรี ยนที่นาํ มาใช้ในการแปรรู ปเป็ นทุเรี ยนแช่แข็งนั้นจะเป็ นทุเรี ยนสุ ก มีรสชาติหวานมัน
เหมือนทุเรี ยนผลสดที่สาํ คัญคือ มีให้บริ โภคได้ตลอดทั้งปี และสะดวกต่อการรับประทาน ซึ่ งต่างจากทุเรี ยนผลสดที่
มีราคาสู งกว่าและมีผลผลิตเฉพาะในช่วงฤดูกาล แนวโน้มความต้องการทุเรี ยนแช่แข็งจากประเทศคู่คา้ จึงมีปริ มาณ
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เพิ่ ม มากยิ่งขึ้ น ทั้งในรู ป แบบของทุ เรี ยนผลสดแช่ แ ข็ ง เนื้ อ ทุ เรี ยนแช่ แข็ ง เนื้ อทุ เรี ยนปั่ น แช่ แข็ ง ซึ่ งสามารถ
รับประทานได้ท้ งั สดและนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกหลายชนิด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
การลงทุนธุ รกิ จทุ เรี ยนแช่แข็งเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิ จที่ มีความน่ าสนใจในการลงทุ น แต่อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนในธุรกิจ เป็ นการลงทุนที่ ใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในธุ รกิ จสู ง อีกทั้งต้องมีการจัดการบริ หารธุ รกิ จ
เป็ นอย่างดี การรวมกลุ่มกันในรู ปแบบของสหกรณ์หรื อวิสาหกิจชุมชนนับว่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้กบั เกษตรกร
ซึ่งจะช่วยยกระดับการแปรรู ป ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มศักยภาพการต่อรองในการส่ งออก ปั จจุบนั สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด จึงเป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่างที่มีความน่าสนใจในการศึกษาวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าในการลงทุนในธุรกิ จทุเรี ยนแช่แข็ง โดยสหกรณ์ได้รับการร่ วมมือจากสมาชิกสหกรณ์และได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐเป็ นอย่างดี ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยีในการผลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
การทําตลาด และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด ได้มีการส่ งออก
ทุเรี ยนแช่แข็งและได้รับคําสั่งซื้ อทุเรี ยนแช่แข็งจากคู่คา้ ในประเทศจี นมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ได้มีการทํา
สัญญาการซื้อขายเนื้อทุเรี ยนแช่แข็งล่วงหน้ากับสหกรณ์ไปแล้วกว่า 2,680 ตัน ซึ่งคาดว่าจะทําการส่งออกสิ นค้าในปี
พ.ศ.2560 เป็ นการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งยังเป็ นสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกในประเทศ
ไทยที่ ได้ดาํ เนิ นการธุรกิจทุเรี ยนแข็งเพื่อการส่ งออก (สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด,
2559) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วสหกรณ์มีการบริ หารจัดการที่ดี จึงทําให้สหกรณ์ได้รับความสนใจและเป็ นตัวอย่างให้กบั
หลายๆหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชน รวมถึ งกลุ่ ม ผูส้ นใจเข้ามาศึ กษาดู งานที่ สหกรณ์ อย่างต่ อเนื่ อง ดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้ จึงได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง กรณี ศึกษาสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด เพื่อนําไปสู่ แนวทางและทางเลือกในการตัดสิ นใจลงทุนใน
รู ปแบบสหกรณ์และกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของกรณี ศึกษาธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งเพื่อการส่งออก
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด
(2) เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงินของการลงทุนในกรณี ศึกษาธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งเพื่อการส่งออก
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของกรณี ศึกษาธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งเพื่อการส่งออกสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดของการศึกษานี้นาํ มาซึ่งแนวทางตัดสิ นใจในการลงทุนและกลยุทธ์การตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจ จากปั ญหาและความสําคัญของธุรกิจประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่จากงานวิจยั ต่างๆ นํามาสู่ การอธิบาย
กรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถแสดงได้ ดังนี้
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ธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง
ในรู ปแบบกลุ่มสหกรณ์

- เพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตที่รูปทรงไม่ได้มาตรฐาน
- เพิ่มรายและทางเลือกในการแปรรู ปให้กบั เกษตรกร
- เพิ่มพัฒนาศักยภาพการแปรรู ปและการส่ งออกทุเรี ยน

การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง
เพื่อการส่ งออกของสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด

การดําเนินธุรกิจมีความ
คุม้ ค่าลงทุนหรื อไม่

การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงินของ
การลงทุน1) NPV 2) BCR 3) IRR 4)PB
5) Sensitivity Analysis

ศึกษาการดําเนินการและห่ วงโซ่ คุณค่า
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis และ
การกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
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ความเป็ นไปได้ในการลงทุนและ
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจทุเรี ยน
แช่แข็งเพื่อการส่ งออกในรู ปสหกรณ์
กลยุทธ์ทางการตลาด
แนวทางตัดสิ นใจในการลงทุนและ
กลยุทธ์การตลาดในการดําเนินธุรกิจ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุ นในธุ รกิ จทุ เรี ยนแช่แข็ง กรณี ศึกษาสหกรณ์
การเกษตรเพื่ อ การแปรรู ป และส่ งออก จังหวัด ตราด เพื่ อนํามาสู่ แนวทางตัดสิ น ใจในการลงทุ น และกลยุท ธ์
การตลาดในการดําเนินธุรกิจโดยใช้ขอ้ มูลในการผลิตปี พ.ศ. 2560 เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ โดยมี
เป้ าหมายมุ่งเน้นคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรเป้ าหมายสําหรับการศึกษาประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้อง
ในธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง กรณี ศึกษา
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
พนักงานและผูม้ ีความเกี่ยวข้อง ภายใต้การศึกษาวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า ความคุม้ ค่าทาง
การเงินการลงทุนและกลยุทธ์การตลาดในการดําเนินธุรกิจ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วน คือ
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การแปรรู ป และส่ งออก จังหวัดตราด โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ ในเชิ งลึ ก กับ ผูบ้ ริ ห ารบุ ค ลากร เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออกจังหวัดตราด เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา
วิเคราะห์ กระบวนการดําเนิ นงาน กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและรวมไปถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
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ของการลงทุนและกําหนดกลยุทธ์การตลาดในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก
จังหวัดตราด
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและค้นคว้าทาง วิชาการ วารสาร
และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจยั เช่น ด้านการผลิต การแปรรู ปและ
การตลาดที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูลทางด้านสถิติที่หน่ วยงานราชการและเอกชนได้ทาํ การรวบรวม
ไว้ เช่น สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมศุลกากร การการค้าภายใน และผลงานวิจยั ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative method) ดังนี้
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในข้อที่ 1 ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive method) เพื่อนํามาสู่
การอธิ บายถึงกระบวนการทํางานและกิจกรรมของห่ วงโซ่คุณค่าทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative method) ในการศึ กษา
วิเคราะห์ ค วามคุ ม้ ค่าการลงทุ น ทางการเงิ น นําข้อมู ลที่ ได้ท้ ังจากการสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมู ลที่ ท าง
สหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัด ตราด ได้เก็ บรวบรวมไว้ นํามาศึ กษาวิเคราะห์ โดยใช้
เครื่ องมือชี้วดั และตัดสิ นใจ ดังนี้
(1) มูลค่าสุทธิปัจจุบนั สุทธิของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) สูตรที่ใช้คาํ นวณ คือ
NPV

=

∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1

𝐵𝐵𝑡𝑡 −𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

โดยที่ Bt คือ ผลประโยชน์ของโครงการในปี ที่ t, Ct คือต้นทุนของโครงการในปี ที่ t, r คือ อัตราคิดลด
หรื ออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และ t คือระยะเวลาของโครงการ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่า ถ้า NPV มีค่าเป็ นบวก
หรื อมากกว่าศูนย์จะตัดสิ นใจยอมรับโครงการ
(2) อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (Benefit-cost ratio: BCR) สูตรที่ใช้คาํ นวณคือ
BCR

−1
∑n
t=1 Bt (1+r)

=

−1
∑n
t=1 Ct (1+r)

โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่า BCR อาจจะเท่ากับหนึ่ง มากกว่าหนึ่งหรื อน้อยกว่าหนึ่งก็ได้ แต่หลักการตัดสิ นใจ
ที่แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ ค่าในทางเศรษฐกิจ คือ เมื่อ BCR = 1 หรื อมีค่ามากกว่าหนึ่ ง
(3) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR) สูตรที่ใช้คาํ นวณคือ
IRR

=

∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1
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โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่า โครงการมีความคุม้ ค่าน่าลงทุนทางด้านเศรษฐกิจก็คือ เมื่อ IRR มีค่าสูงและ
ต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรื อค่าเสี ยโอกาสของทุน
การกําหนดอัต ราคิด ลด ใช้อ ตั ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้จากธนาคารการเกษตรเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากการกูย้ ืมเงินในโครงการสิ นเชื่ อเพื่อการขยายธุรกิ จและเพิ่มศักยภาพการดําเนิ นงานของสถาบัน
โดยมีสินเชื่อดอกเบี้ ยพิเศษ (ตํ่า) เพื่อสนับสนุ นให้สถาบัน เกษตรกร รวมถึงสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการขยายธุรกิจเพื่อรับรองการเติบโตโดยมีอตั ราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับร้อยละ 5 จึงกําหนดให้
อัตราคิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5
การวิเคราะห์ ค่าความอ่ อนไหวของโครงการ โดยการวิเคราะห์ผลจะกระทบต่อความคุม้ ค่าของการลงทุน
เมื่อต้นทุนหรื อรายได้มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ขอ้ กําหนด ได้แก่ 1) กรณี ตน้ ทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ
กําหนดให้รายได้คงที่ ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงราคาทุเรี ยนผลสดที่เกษตรกรขายได้ในปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ.
2559 2) กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 15 และกําหนดให้ตน้ ทุนคงที่ ซึ่ งพิจารณาจากกรณี สมมติต่างๆเช่น การสร้าง
แรงจูงใจให้ลูกค้าโดยการลดราคาสิ นค้าลง เหตุการณ์สินค้าล้นตลาด เป็ นต้น 3) กรณี ตน้ ทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ
15 และรายได้ลดลงร้อยละ 15 พร้อมกัน ซึ่ งจะเป็ นไปในกรณี ที่มีความสอดคล้องกันที่ เหตุการณ์ท้ งั 2 กรณี เกิ ดขึ้น
พร้อมกัน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยนําข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัด
ตราด ประกอบกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท ําการรวบรวมจากหน่ วยงานต่ างๆ และข้อ มู ล จากการศึ ก ษาขั้น ต้อ นในการ
ดําเนิ นงานและห่ วงโซ่ คุณค่า นํามาสู่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจ (TOWS Matrix)

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) วิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงินการลงทุนของธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ป
และส่ งออกจังหวัดตราด พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่มีความ
เกี่ยวข้องในธุรกิ จ ประกอบกับข้อมูลที่ ทางสหกรณ์ได้ทาํ การรวบรวมไว้ โดยใช้ขอ้ มูลการผลิตในปี ที่ 2 พ.ศ.2560
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ พบว่าปั จจุบนั มีกาํ ลังการผลิตที่ทุเรี ยนแช่แข็ง 560 ตัน มีราคารับซื้อวัตถุดิบโดย
เฉลี่ ย 50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม และมี ร าคาขายทุ เรี ยนแช่ แ ข็ งเฉลี่ ย 250 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม มี รายละเอี ยดค่ าใช้จ่ าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิต ห้องเย็นและห้องแช่แข็ง อุปกรณ์ชุด
ลําเลียงและจัดเก็บวัตถุดิบ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ มูลค่ารวม 22,925,830 บาท ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ได้แก่ ค่าเช่าที่ ดิน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน อุปกรณ์ ชุดพนักงาน ค่าถุงและกล่องบรรจุ ค่าสาธารณู ปโภค ค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา มูลค่ารวม 104,963,544 บาท และผลประโยชน์ของโครงการจากการขาย
ทุเรี ยนแช่แข็งและบริ การรับฝากแช่แข็ง มูลค่ารวม 115,091,993 บาท มีผลตอบแทนสุ ทธิ มูลค่า 10,128,389 บาท
นํามาวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องมื อชี้ วดั ทางการเงิ น พบว่า มี มู ลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ (NPV) เท่ ากับ 1,443,884,005 บาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.42 และมีผลอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 123
ผลการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ โครงการลงทุนนี้มีความเป็ นไปได้ในการลงทุนหรื อความคุม้ ค่าการลงทุน พิจารณาจาก
ค่ามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ซึ่ งถ้าหากมีค่าเป็ นบวกหรื อมากกว่า 0 แสดงว่า การลงทุนในธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งของ
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สหกรณ์ สามารถให้ผลตอบแทนเมื่อคิดมูลค่าปั จจุบันแล้วสู งกว่ามูลค่าปั จจุบนั ของค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นตลอดอายุ
โครงการจึ งก่ อให้เกิ ดกําไรและอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าอัตราส่ วนหรื อ
มูลค่ าปั จจุ บันของผลตอบแทนมี ค่ ามากกว่ามู ลค่าปั จจุ บันของต้นทุ นกล่าวได้ว่า ถ้าในการลงทุ น 1 บาทจะได้
ผลตอบแทนเท่ากับ 1.42 บาท และในส่ วนของอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(ร้อยละ5) และมีระเวลาคืนทุนที่ 2 ปี 1 เดือน จากผลวิเคราะห์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า โครงการลงทุนธุรกิจทุเรี ยน
แช่แข็งของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด มีความคุม้ ค่ากับการลงทุน และเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงและความไม่แน่ นอนในการลงทุ นของธุ รกิ จทุ เรี ยนแช่ แข็งของสหกรณ์ จึ งได้ท าํ การวิเคราะห์ ความ
อ่อนไหวของโครงการ ภายใต้ขอ้ สมมติให้ตน้ ทุนและผลตอบแทนหรื อรายได้เปลี่ยนแปลง 3 กรณี ดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ

ข้ อสมมติ/ตัวชี้วดั ทางการเงิน
กรณี ที่ 1 ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และกําหนดให้รายได้คงที่
กรณี ที่ 2 รายได้ลดลงร้อยละ 15 และกําหนดให้ตน้ ทุนคงที่
กรณี ที่ 3 กรณี ตน้ ทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และรายได้ลดลงร้อยละ 15

NPV
1,004,170,735
707,941,519
268,228,198

BCR
1.26
1.21
1.07

IRR
ร้อยละ 93
ร้อยละ 75
ร้อยละ 38

PB
3 ปี
3 ปี 3 เดือน
4 ปี 5 เดือน

ผลวิเคราะห์ท้ งั 3 กรณี แสดงให้เห็นว่า โครงการลงทุนธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ
แปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด ยังคงมี ความคุ ม้ ค่าต่อการลงทุ นเมื่ อเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงต้นทุ นวัตถุดิบและ
รายได้ที่ร้อยละ 15
(2) การศึกษากระบวนการดําเนินงานและศึกษาห่ วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการแปรรู ปและส่ งออก จังหวัดตราด ทําให้เห็นถึงการดําเนิ นงานของธุรกิจโดยรวม พบว่าการส่ งมอบสิ นค้าไป
ยังลูกค้าอย่างมีคุณค่านั้นโดยเริ่ มตั้งแต่กิจกรรมการนําเข้าจนกระทัง่ การนําสิ นค้าออกไปยังลูกค้าคนสุดท้าย โดยทุกๆ
กิจกรรมภายในห่วงโซ่มีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่สาํ คัญซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสิ นค้าในธุรกิจทุเรี ยน
แช่แข็งของสหกรณ์ ได้แก่ (1) กิ จกรรมนําเข้าวัตถุดิบซึ่ งประกอบไปด้วยการรับซื้ อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ (2)
กิจกรรมในการผลิตที่ตอ้ งใช้ความชํานาญและเป็ นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ถูกต้อง (3) กิจกรรมการจัดซื้ อจัดหา
เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่ มีคุณภาพที่ ดี มี ราคาและที่ เหมาะสมเพี ยงพอต่อการผลิ ต และยังพบอี กว่าการดําเนิ นการใน
ภาพรวมของธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งของสหกรณ์เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยพบปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไข้ในด้านการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตซึ่งผลที่ได้จากการศึกษากระบวนการทํางานและศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุเรี ยน
แช่แข็ง นํามาสู่ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุ รกิ จทุเรี ยนแช่ แข็ง
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่ งออกจังหวัดตราด เพื่อนํามาสู่การกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแข่งขัน โดยใช้ TOWS matrix สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
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จุดแข็ง (Strengths)

TOWS matrix

โอกาส(Opportunities)
O1: มีแนวโน้มความต้องการและ
เป็ นที่นิยมสู งขึ้น
O2: สามารถนําไปแปรรู ปต่อเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น อบแห้ง
O3: ประเทศผูน้ าํ เข้าไม่สามารถ
ผลิตได้เอง
O4: สหกรณ์ได้รับการส่ งเสริ ม
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
อุปสรรค (Threat)
T1: ราคาวัตถุดิบมีความไม่
แน่นอนมีแนวโน้มสู งขึ้น
T2: สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ
มีผลต่อปริ มาณวัตถุดิบ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1: สถานที่ต้ งั ทําเลอยูใ่ นแหล่งผลิตทุเรี ยน
S2: มีเครื อข่ายในการรับซื้ อวัตถุดิบทัว่
ประเทศทั้งจากสมาชิ กและสหกรณ์
S3: มีคุณภาพและรสชาติดี เป็ นที่ยอมรับ
S4: มีความเชี่ ยวชาญในธุรกิจ

W1:ขาดบุคคลากรในการจัดหา
วัตถุดิบ
W2: ใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียน
ในธุรกิจสู ง
W3: ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อ
ความต้องการลูกค้า
W4: ยังไม่ได้รับมาตรฐาน HACCP
กลยุทธ์ การเพิม่ ศักยภาพ
กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข
S3O4: ใช้ความโดดเด่นของทุเรี ยนไทย ที่มี W4O4: พัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นใน
คุณภาพและรสชาติดี เป็ นที่ยอมรับจากทัว่
ระดับสากลมาตรฐาน HACCP โดย
โลก ขยายตลาดผ่านการสนับสนุนของ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การขยายตลาดไปยัง ภาครัฐ โดยการให้ความรู ้และชี้แนะ
ประเทศอเมริ กา และประเทศในแถบยุโรป แนวทาง
เป็ นต้น

กลยุทธ์ สร้ งภูมิค้ มุ กัน
S2T2: ทําสัญญากับผูผ้ ลิตทุเรี ยนโดยตรง
ป้องกันปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

กลยุทธ์ เชิ งรับ
W1T2: วางแผนระบบการจัดหา
วัตถุดิบในการผลิต หรื อเพิ่มบุคลากร
ในการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเป็ นทางการ

แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ TOWS matrix
(2.1) การสร้างกลยุทธ์โดยการใช้จุดแข็งเพื่อหาประโยชน์จากโอกาส (SO) โดยกลยุทธ์ที่นาํ มาใช้คือ
กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพ กล่าวคือ การใช้จุดเด่นของคุณภาพแหล่งผลิตทุเรี ยน และชื่อเสี ยงของทุเรี ยนไทยที่ ได้
การยอมรับในเรื่ องของรสชาติและคุณภาพ รวมกับการได้รับส่ งเสริ มและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาในเรื่ องของการตลาด ขยายตลาดสู่ประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศจีนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
(2.2) สร้ างกลยุท ธ์ โ ดยใช้โ อกาสมากําจัด จุ ด อ่ อ น (OW) โดยกลยุท ธ์ ที่ ใ ช้คื อ กลยุท ธ์ เชิ ง แก้ไ ข
กล่าวคือ เร่ งพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นในระดับสากลได้แก่ มาตรฐาน HACCP ยกระดับสิ นค้า สร้างความเชื่อมัน่
ในการผลิตเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจที่เติบโตขึ้น
ในอนาคต โดยผ่านการส่งเสริ มและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
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(2.3) การสร้างกลยุทธ์โดยการใช้จุดแข็งที่ มีเพื่อลบล้างอุปสรรคในการดําเนิ นธุ รกิ จ (ST) โดยกล
ยุทธ์ท่ี ใช้คือ กลยุทธ์สร้างภูมิกนั กล่าวคือ สหกรณ์มีจุดแข็งในการที่ มีเครื อข่ายรับซื้ อวัตถุดิบในการผลิตทั้งจาก
สมาชิ กของสหกรณ์ และสหกรณ์ การเกษตรในพื้นที่ ต่างๆ แต่ดว้ ยการแข่งขันในตลาดทั้งในเรื่ องของราคาและ
ปริ มาณ ซึ่งจะส่งผลไม่สามารถจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิตได้ในปริ มาณที่ตอ้ งการและส่งผลต่อไป
ยังการผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนี้จึงควรมีการทําสัญญากับ
เกษตรกรผูผ้ ลิตทุเรี ยน ทั้งสมาชิกของสหกรณ์เอง บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่ งรวมไปถึงสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
ต่างๆ ด้วย เพื่อให้สะดวกต่อการจัดซื้อจัดหาสามารถคาดการณ์ปริ มาณและคุณภาพของวัตถุดิบได้
(2.4) การสร้างกลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อนและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ (WT) โดยกลยุทธ์ที่ใช้คือ กล
ยุทธ์เชิ งรับที่ ตอ้ งมีการพัฒ นาอย่างเร่ งด่วน กล่าวคื อ จากที่ สหกรณ์ ไม่สามารถผลิ ตสิ นค้าได้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้าซึ่ งสื บเนื่ องมาจากการขาดกระบวนการในการจัดซื้ อจัดหา ประกอบกับทางสหกรณ์ ยงั ไม่มี
ระบบในการจัดซื้ อจัดหาอย่างเป็ นรู ปธรรมและยังขาดบุ คลากรในการจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบ จึ งจําเป็ นต้องมีการ
วางแผนระบบการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตหรื ออาจจะเพิ่มบุคลากรในการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างชัดเจน

6. อภิปรายผล

(1) การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางการเงินการลงทุนของธุ รกิจนี้ เมื่อกําหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 5 ต่อปี
จะมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 1,443,884,005 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.42
และมีอตั ราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 123 และมีระเวลาคืนทุนที่ 2 ปี 1 เดือน และเมื่อทําการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน กําหนดให้ตน้ ทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 หรื อรายได้ลดลงร้อยละ
15 หรื อต้นทุ นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 พร้อมทั้งรายได้ลดลงร้อยละ 15 พบว่า ผลที่ ได้ยงั คุม้ ค่าต่อการลงทุ น
เนื่องจากตัวชี้วดั ทางการเงินยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี
(2) จากการศึ กษาการดําเนิ นงานกิ จกรรมในห่ วงโซ่ คุณค่าทําให้ทราบถึงลักษณะการดําเนิ นงานของ
ธุรกิจในรู ปแบบของสหกรณ์ และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากําหนดกลยุทธ์การตลาดในการดําเนิ น
ธุรกิจที่เหมาะสมคือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตทั้งตัวสิ นค้าและสถานที่การผลิต สร้างความมัน่ ใจให้ลกู ค้า
เพื่อนําไปสู่ การขยายตลาดในประเทศอื่นๆโดยผ่านหน่ วยงานภาครัฐและวางแผนระบบการบริ หารงานจัดซื้ อ
จัดหาวัตถุดิบในการผลิตพร้อมกับการจัดทําสัญญากับเกษตรกรในการรับซื้ อวัตถุดิบโดยตรงทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการ
ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและสะดวกต่อการจัดการควบคุมทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ

7. ข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาในเรื่ องวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุนธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง กรณี ศึกษาธุรกิจทุเรี ยน
แช่แข็งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก จังหวัดตราด ทําให้ได้ขอ้ แนะ ดังนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
(1) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็งมีความคุม้ ค่า สหกรณ์การเกษตร
วิสาหกิจชุมชน และผูท้ ี่สนใจสามารถนําผลการศึกษาที่ได้นาํ ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
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(2) จากผลการศึกษาชี้ให้เห็น ข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาในเรื่ องการวางแผนการจัดการวัตถุดิบ
และการเพิ่มบุคคลากรในการจัดซื้อจัดหาของธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออก
จังหวัดตราด

8. เอกสารอ้ างอิง

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรปี 2560 และ
แนวโน้ มปี 2561. กรุ งเทพมหานคร: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร.
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออกจังหวัดตราด. 2559. รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี
ปี สิ้นสุ ดบัญชี 31 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่ งออกจังหวัดตราด. ตราด:
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออกจังหวัดตราด.
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออกจังหวัดตราด. 2560. รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี
ปี สิ้นสุ ดบัญชี 31 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่ งออกจังหวัดตราด. ตราด:
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ปและส่งออกจังหวัดตราด.
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การให้บริ การขนส่ งด่วนเป็ นธุรกิจที่เติบโตมาพร้อมกับธุรกิจซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ ที่มีการแข่งขันสูง
ทั้งในด้านราคาและต้นทุนการให้บริ การ การใช้กลยุทธ์การตั้งราคาจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นพื้นฐานที่บริ ษทั ขนส่งด่วนใช้
ในสภาวะการแข่งขันสู งเช่นนี้ รวมทั้งต้องใช้กลยุทธ์ในด้านอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อสร้ างข้อ
ได้เปรี ยบระหว่างคู่แข่งในตลาดเดี ยวกัน จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารใน 3 กลุ่มบริ ษทั ที่ ให้บริ การขนส่ งด่วนใน
ประเทศไทยแบ่งเป็ น ระดับผูน้ าํ ตลาด ผูท้ ี่กาํ ลังจะเข้ามาลงทุนในไทย และบริ ษทั รับจ้างขนส่ งระดับท้องถิ่นของ
ไทย พบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ คือ การเป็ นผูน้ าํ ทางด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการเน้นหากลุ่มตลาดเฉพาะ
เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้เกิดความสามารถการแข่งขันในเบื้ องต้น แต่หากบริ ษทั ต้องการสร้างการแข่งขันที่ ยง่ั ยืน
จําเป็ นต้องนํากลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิจที่เน้นคุณค่าของลูกค้า โดยจะทําให้เกิด ความสามารถในการทํากําไร มูลค่า
ของลูกค้าในระยะยาว คุณค่าของลูกค้า และส่ วนแบ่งคุณค่าของลูกค้า ซึ่ งจะเป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันของ
กลุ่มธุรกิจการขนส่งด่วนในประเทศไทยและก่อให้เกิดคุณค่าในการให้บริ การต่อลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย
คําสําคัญ: ข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน, ขนส่งด่วน, การจัดส่งสิ นค้าในช่วงสุดท้าย

ABSTRACT
The express transportation services have been grown with the e-Commerce industry. This sector has
highly competitive price and cost. Its strategy has been implemented as a fundamental in last mile delivery
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including other competitive strategies for creating competitive advantage with competitors in the same market
sector. The interview’s summary from 3 groups of express transportation services have been divided into market
leaders, new comers, and local transport providers found that the common strategies are cost leadership,
differentiation and focus. However, the sustainable competitive advantage should be applied strategies in part of
customer value. The customer value strategy is able to create long term profit, sustainable customer, customer
equity, and customer value’s segment. This strategy will be create sustainable competitive advantages and serve
the value to the customers in long term accorindly.
KEYWORDS: Competitive Advantage, Express Transportation, Last Mile Delivery

1. บทนํา

การแข่งขันของธุรกิจขนส่งในประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะสูงเมื่อเทียบกับอดีตที่ผา่ นมา ที่มีเพียงระบบการ
ซื้อขายแบบจัดซื้อจัดหาทัว่ ๆ ไป แต่ในปั จจุบนั การซื้อขายสิ นค้าทั้งในระดับหน่วยงาน องค์กร จนกระทัง่ ถึงระดับ
บุคคล สามารถซื้ อขายผ่านระบบออนไลน์ หรื อที่เรี ยกว่า e-Commerce ได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
มูลค่าการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์จาํ นวน 2,033,493.35 ล้านบาท และมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเป็ น 2,812,592.03 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดในรู ปที่ 1) ตัวเลขการเจริ ญเติบโตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริ มาณสิ นค้าที่ถูกซื้ อขาย
ในแต่ละวันและปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว โดยมีผใู ้ ห้บริ การขนส่ งที่หลากหลายทั้งใน
ส่ วนของรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถบรรทุก และยังไม่นบั รวมสิ นค้าที่ขนส่ งโดยไม่ได้ผา่ นระบบการ
ซื้ อขายออนไลน์อีกเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นธุ รกิ จการขนส่ งของไทยจึ งเป็ นอี กกลุ่มตลาดที่ มีปริ มาณสิ นค้า และ
จํานวนเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทั้งยังเป็ นต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ที่สาํ คัญเป็ นลําดับหนึ่ งของประเทศ
อีกด้วย

รู ปที่ 1 มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560
(รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560, 2560)
การแข่ ง ขันของธุ รกิ จขนส่ งด่ ว นจํา เป็ นที่ ต ้องมี ก ารกําหนดกลยุทธ์ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ กลยุท ธ์ข้ นั
พื้นฐานที่นาํ มาปรับใช้ในปั จจุบนั คือ กลยุทธ์ดา้ นราคา กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์เน้นการแข่งขัน
หรื อราคา โดยรวมแล้วกลยุทธ์ขา้ งต้นที่นาํ มาใช้จะสามารถสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันทางด้านต้นทุนและ
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กําไรจากการที่มีปริ มาณการใช้บริ การของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เปรี ยบเสมือนกับการใช้กลยุทธ์ Red Ocean ในการ
แข่งขันทางธุ รกิ จ โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวคื อ กลยุทธ์ที่มีการแข่งขันสู งในภาวะตลาดที่ มีการเจริ ญเติบโตเร็ วและ
สามารถสร้างผลกําไรจากลูกค้าได้เป็ นจํานวนมาก บริ ษทั จําเป็ นต้องใช้กลยุทธ์น้ ี เพื่อให้อยู่รอดท่ามกลางการ
แข่งขันจากคู่แข่งจํานวนมาก ท้ายสุ ดบริ ษทั ที่ อยู่รอดในธุ รกิ จจะเหลื อเพียงไม่กี่บริ ษทั ที่ ยงั สามารถใช้กลยุทธ์
ดังกล่าวต่อไปได้ ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบการที่บริ ษทั ต่างๆ เข้ามาแข่งขันในมหาสมุทรและเกิดการต่อสู ้ในทาง
ธุ รกิ จเกิ ดเป็ นมหาสมุทรสี แดงหรื อสี เลือดตามชื่ อของกลยุทธ์ (Anant Dwal and Rajeshwari Gwal, 2016) ดังนั้น
ธุรกิจขนส่ งด่วนแนวโน้มการแข่งขันจะเป็ นเหมือนกันกลยุทธ์ Red Ocean ที่จะเลือกใช้กลยุทธ์ดา้ น ราคา ความ
แตกต่าง หรื อการหากลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิ จสามารถแข่งขันได้ แต่เหนื อสิ่ งอื่ นใดการที่ จะทําให้ธุรกิ จ
สามารถสร้ างผลกําไรในระยะยาวได้น้ ัน กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงพอที่ จะทําให้ธุรกิ จดําเนิ นต่อไปได้
จําเป็ นที่ตอ้ งหาวิธีการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันในรู ปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
บทความนี้ เน้นการศึกษาในธุ รกิ จให้บริ การขนส่ งด่วน (Express Transportation Service) หรื อเรี ยกอีก
อย่างว่า การจัดส่ งสิ นค้าในช่วงสุ ดท้าย (Last Mile Delivery) ประเทศไทยมีธุรกิจที่ให้บริ การลักษณะดังกล่าวเข้า
มาให้บริ การและแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างสู ง เปรี ยบได้ว่าเป็ นการแข่งขันแบบ Red Ocean ที่ เห็ นได้
ชัดเจนที่ สุดในปั จจุบนั บริ ษทั ต่างๆ ที่ เข้ามาให้บริ การมีความหลากหลายทั้งในด้านการให้บริ การหลัก (Core
Competency) จํานวนเงินลงทุน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ในการให้บริ การและการแข่งขันที่อยูใ่ น
ระดับที่ สูง ทางผูเ้ ขียนได้สรุ ปหัวข้อและประเด็นสําคัญของการสร้างกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์รวมถึงกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่บริ ษทั ต่างๆ เหล่านี้ ใช้ในการแข่งขัน ท้ายที่สุดแล้วการแข่งขันของธุรกิจเหล่านี้ จะส่ งผลดีต่อผูบ้ ริ โภค
และก่อให้เกิดการพัฒนาการค้าขายในประเทศเป็ นอย่างมาก

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจขนส่งด่วนหรื อ Last Mile Delivery ในไทย
(2) ศึกษากลยุทธ์ในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการที่เข้ามาให้บริ การในปัจจุบนั
(3) ศึกษาวิธีการสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการขนส่งด่วน

3. สถานการณ์ การแข่ งขันของธุรกิจขนส่ งด่ วนหรื อ Last Mile Delivery ในปัจจุบัน

จากข้อมูลวิจยั ในปี 2560 ของศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย พบว่า มี 4 ธุรกิจโลจิสติกส์ที่สามารถขยายตัวได้ดีในปี
2561 ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสิ นค้าทางบก ธุรกิจคลังสิ นค้า ธุรกิจจัดส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจไปรษณี ยภัณฑ์
และรับส่ งสิ นค้า โดยลักษณะของการประกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าด่วนหรื อขนส่ งสิ นค้าในช่วงสุ ดท้าย จะอยูใ่ น
กลุ่มของธุรกิจขนส่ งสิ นค้าทางบก คลังสิ นค้า และไปรษณี ยภัณฑ์และรับส่ งสิ นค้า ซึ่ งการขนส่ งด่วนจําเป็ นต้อง
ควบรวมกิ จกรรมในการให้บริ การทั้ง 3 ประเภทเข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อให้บริ การในการรับและส่ งสิ นค้าตั้งแต่ผูส้ ่ ง
จนถึงมือผูร้ ับเป็ นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ดังนั้นบทความนี้ จึงพิจารณาการแข่งขันของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ขนส่งด่วนที่มีลกั ษณะของธุรกิจครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทขั้นต้น
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เมื่อกล่าวถึงสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจขนส่ งด่วนในประเทศ จะเห็นได้วา่ ธุรกิจประเภทนี้มีการ
เข้ามาของผูป้ ระกอบการจากหลากหลายประเทศที่ เข้ามาแบ่งส่ วนแบ่ งทางการตลาดของธุ รกิ จขนส่ งด่วนใน
ประเทศไทย อาทิ เช่ น บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั DHL
eCommerce บริ ษทั เอสซี จี ยามาโตะ เอเชีย จํากัด หรื อ บริ ษทั แกร็ บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น รายชื่อ
บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของธุรกิจขนส่ งด่วนที่รองรับการเจริ ญเติบโตของธุรกิจค้าขายออนไลน์ ซึ่ งยังมี
บริ ษทั อีกหลายบริ ษทั ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริ การขนส่ ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้ในปั จจุบนั เปรี ยบเสมือนการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์แบบ Red Ocean ที่
ต้องการหาลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริ การให้มาก และทําต้นทุนให้ถูกหรื อเน้นให้เกิ ดคุณค่าในการให้บริ การ
(นที ศรี สมถวิล, 2560) กันทั้งสิ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการจะตั้งราคาให้เป็ นที่ดึงดูดกับลูกค้า และเสริ มด้วย
ความรวดเร็ วหรื อการให้บริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การรับและส่งสิ นค้าภายใน 3 ชัว่ โมง การบริ การเรี ยกเก็บ
เงินปลายทาง การบริ การวางบิล หรื อแม้แต่การให้บริ การในการติดตั้งเครื่ องใช้ตามบ้านเรื อนหลังจากขนส่ งให้
แล้ว ซึ่ งกลยุทธ์หรื อวิธีการแข่งขันต่างๆ เหล่านี้ ส่ วนใหญ่จะสามารถลอกเลียนหรื อทําให้บริ การเหมือนหรื อ
คล้ายกันได้ แต่อะไรที่จะเป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ทาํ ให้เกิดผูน้ าํ และผูต้ ามในตลาดที่นอกเหนือจากการตั้งราคา
ผูเ้ ขียนได้สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบริ ษทั ขนส่ งด่วน โดยแยกออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เป็ นผูน้ าํ ตลาดการ
ขนส่งด่วน จํานวน 3 บริ ษทั 2. กลุ่มที่เป็ นบริ ษทั ที่กาํ ลังเข้าสู่ตลาดการขนส่งด่วนในประเทศไทย จํานวน 2 บริ ษทั
และ 3.กลุ่มที่เป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็ นบริ ษทั รับจ้าง (Outsource) ขนส่ งให้บริ ษทั ในข้อที่ 1. และ
ข้อที่ 2. อีกจํานวน 2 บริ ษทั และได้เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างของแต่ละกลุ่มบริ ษทั ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบจุดเด่นจุดด้อยของธุรกิจใน 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ บริษทั ประเทศ

จุดเด่น

จุดด้ อย

ค่ าบริการขนส่ ง

A

ฮ่องกง

จุดให้บริ การมาก

การควบคุมคุณภาพ Outsource

เริ่ มต้น 30 บาท

B

เยอรมัน

ขนส่งในและนอกประเทศ

ศูนย์กระจายสิ นค้ายังไม่ครอบคลุม

เริ่ มต้น 40 บาท

C

ญี่ปุ่น

ส่ งสิ นค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ไม่มีเครื อข่ายการขนส่งในต่างจังหวัด

เริ่ มต้น 40 บาท

D

จีน

ใช้แฟรนไชส์ในการขยายการขนส่ ง

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพทั้งหมด

เริ่ มต้น 30 บาท

E

จีน

มีเครื อข่ายการขนส่งที่ใหญ่จากจีน

ปริ มาณสิ นค้าจากจีนเข้ามาน้อย

ขึ้นอยูก่ บั นํ้าหนักและระยะทาง

F

ไทย

มีจาํ นวนรถขนส่ งรับจ้างจํานวนมาก

ไม่มีฐานลูกค้าเป็ นของตัวเอง

เหมาเป็ นรายเดือน

G

ไทย

มีความยืดหยุน่ ในการให้บริ การ

ไม่มีฐานลูกค้าเป็ นของตัวเอง

เหมาเป็ นรายเดือน

1

2
3

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าผูใ้ ห้บริ การขนส่งจะเน้นกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา ซึ่งเป็ น Generic Strategy
(Michael E. Porter, 1980) ที่บริ ษทั ที่มีคู่แข่งขันทางธุรกิจทํากันในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้ เพื่อ
เป็ นการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริ การ ประกอบกับการบริ การขนส่งที่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโลจิสติกส์ที่ตอ้ ง
มีการวัดผลลัพธ์ในด้าน DIFOT (Delivery In-Full, On-Time) จึงจําเป็ นต้องทําให้การขนส่งมีความรวดเร็ วถูกต้อง
แม่นยําด้วย ซึ่งเป็ นพื้นฐานของธุรกิจขนส่งด่วนที่เน้นการแข่งขันในเรื่ องราคาและเวลา ผูเ้ ขียนได้สรุ ปสถานการณ์
การแข่งขันด้วย Generic Strategy ของกลุ่มบริ ษทั ขนส่งด่วน ดังนี้
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1) กลยุทธ์ด้านราคา (Overall Cost Leadership): บริ ษทั ขนส่ งด่วนที่ ให้บริ การขนส่ งในประเทศไทย
ส่ วนมากจะตั้งราคาในการให้บริ การที่ใกล้เคียงกัน เนื่ องจากการแข่งขันด้านราคายังเป็ นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของบริ โภคที่ตอ้ งการใช้บริ การในราคาถูก ดังนั้นราคาค่าขนส่งของแต่ละบริ ษทั จึงมีความใกล้เคียง แต่ถา้
ศึกษารายละเอียดของราคาลึกลงไปอีกจะพบว่าราคาในการให้บริ การมีความแตกต่างกัน เช่น กรณี ของลูกค้าที่ส่ง
ในปริ มาณมาก หรื อ กรณี ที่สินค้ามีน้ าํ หนักหรื อปริ มาตรมากขึ้นราคาจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ การตั้งราคาให้
เป็ นที่ ดึงดู ดจึ งเป็ นกลยุทธ์แรกที่ แต่ละบริ ษทั นํามาใช้ อี กทั้งราคาที่ ต้ งั ขึ้นดังกล่าวใช้เพื่อตอบสนองต่อการใช้
บริ การของลูกค้าในแบบ C2C แต่ถา้ เป็ นการใช้บริ การลักษณะอื่น เช่น B2C หรื อ B2B ราคาจะเปลี่ยนแปลงไม่
เท่ากันในแต่ละบริ ษทั อย่างชัดเจน
2) กลยุทธ์สร้ างความแตกต่าง (Differentiation): กลยุทธ์ในด้านนี้ เป็ นกลยุทธ์ที่สร้ างขึ้ นมาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้กบั การบริ การขนส่ งของแต่ละบริ ษทั ซึ่ งแต่ละบริ ษทั จะมีความสามารถ (Competency) และจุดเด่นที่
ให้บริ การแตกต่างกัน เพื่อให้เกิ ดการช่ วงชิ งกลุ่มตลาดที่ มีความเป็ นตลาดเฉพาะ เช่ น การขนส่ งสิ นค้าที่ ตอ้ ง
ควบคุมอุณหภูมิ ขนส่งสิ นค้าภายในวันเดียว หรื อขนส่งสิ นค้าที่เชื่อมต่อกับการขนส่งด่วนในต่างประเทศ เป็ นต้น
การใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ขนส่ งด่วนมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่เป็ นกลุ่มตลาดเฉพาะใช้
บริ ก ารอยู่เ สมอ และยัง เป็ นเหมื อ นการสร้ า งเอกลัก ษณ์ ก ารขนส่ ง ด่ ว นแต่ ล ะบริ ษ ัท ว่า คู่ แ ข่ ง จะไม่ ส ามารถ
ลอกเลียนแบบการให้บริ การได้
3) กลยุทธ์เน้นการแข่งขันหรื อราคา (Focus): เป็ นการหากลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพื่อเน้นถึง
บริ การให้ตรงต่อความต้องการ จากนั้นจึ งนํากลยุทธ์สร้างความแตกต่างเข้ามาใช้เพื่อให้บริ การขนส่ งเกิ ดความ
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ในข้อนี้บริ ษทั ขนส่งด่วนต่างๆ จะเน้นลงไปว่าใครคือกลุ่มตลาดหรื อลูกค้าโดยแบ่ง
ตามส่วนตลาด (Segment) ให้ชดั เจน หรื อบางบริ ษทั ขนส่งด่วนจะเน้นในด้านของต้นทุนมากกว่าการหากลุ่มลูกค้า
ก็ได้ แต่อย่างไรแล้วท้ายที่ สุดบริ ษทั เหล่านั้นจะพยายามทําให้การบริ การขนส่ งของตนเองมีความแตกต่างและ
ดีกว่าคู่แข่งในส่วนใดส่ วนหนึ่ง ในกลยุทธ์น้ ีจะเห็นได้จากการที่บริ ษทั ขนส่งด่วนต่างๆ พยายามเสนอรู ปแบบการ
ให้บริ การขนส่งแก่ลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น ให้บริ การขนส่งตลอด 24 ชัว่ โมง ให้บริ การขนส่งอาหารสด
ให้บริ การขนส่งสิ นค้ามีมูลค่า เป็ นต้น

4. กลยุทธ์ การแข่ งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ งด่ วนแบบ Last Mile Delivery

จากข้อมูลในข้อที่ 3 ทางผูเ้ ขียนได้จดั กลุ่มบริ ษทั ขนส่ งด่วนออกเป็ น 3 กลุ่ม ในข้อนี้จะได้สรุ ปกลยุทธ์ที่
บริ ษทั ในกลุ่มตัวอย่างได้นาํ มาใช้ในการแข่งขันในธุรกิจขนส่งด่วนช่วงสุดท้าย ซึ่งแต่ละบริ ษทั จะมีลกั ษณะในการ
แข่งขันที่แตกต่างกัน โดยในข้อนี้ จะไม่นาํ กลยุทธ์เรื่ องราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่ องจากในปั จจุบนั เป็ นการแข่งขัน
แบบ Red Ocean อยูแ่ ล้ว จึงเป็ นที่ทราบกันว่าเรื่ องราคาหรื อต้นทุนเป็ นเรื่ องสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจขนส่ งด่วน
จากข้อมูลในตารางที่2-4 เป็ นการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ที่บริ ษทั ขนส่งด่วนใช้เพื่อให้บริ การลูกค้า ซึ่งจะเห็นว่ามีบาง
กลยุทธ์ที่เหมือนกันและบางกลยุทธ์ก็แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง เพราะเหตุน้ ี จึงทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงเพื่อให้ได้
ส่วนแบ่งของกลุ่มตลาดต่างๆ เข้ามาสู่กระบวนการการขนส่งด่วน
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ตารางที่ 2 กลยุทธ์การแข่งขันของผูบ้ ริ การขนส่งด่วนกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่

บริษทั

กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

ประเทศ

-เน้นการขยายเครื อข่ายการขนส่ งให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
-ขยายเครื อข่ายการขนส่ งโดยจัดจ้าง Subcontract
-สร้างศูนย์กระจายสิ นค้าตามพื้นที่รอบกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
-พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความโดดเด่นในการให้บริ การ
-สร้างพันธมิตรกับบริ ษทั ขายสิ นค้า Online ที่มีปริ มาณสิ นค้ามาก
-เปิ ดร้านหรื อ Shop ให้ลูกค้าในระดับ C2C สามารถใช้บริ การได้ทว่ั ถึง

A

ฮ่องกง

B

-มีเครื อข่ายการขนส่ งครอบคลุมทัว่ โลก
-สร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่เชื่ อถือจากระดับ Global สู่ Local
-ขยายฐานการขนส่ งสิ นค้า Online เริ่ มจากระดับ B2B และ B2C เป็ นหลัก
เยอรมัน -สร้างคุณภาพในการบริ การมากกว่าราคาค่าขนส่ง
-เน้นการขนส่ งสิ นค้าที่มีมูลค่าสู ง
-สร้างพันธมิตรในการขนส่ งโดยการจัดจ้าง Outsource เช่น รถขนส่ ง หรื อ พนักงาน
คลังสิ นค้า

1

C

ญี่ปุ่น

-หา Partner ร่ วมในการขนส่ ง โดยให้ร้านค้าเป็ นตัวแทนตามพื้นที่ต่างๆ
-เป็ น Partner กับบริ ษทั ขนาดใหญ่ของไทยที่มีฐานด้านการขนส่ งอยูบ่ า้ งแล้ว
-เน้นการขนส่ งโดยใช้นวัตกรรม เช่น ขนส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ ขนส่ งอุปกรณ์กีฬา เป็ นต้น
-ขยายฐานการให้บริ การขนส่ งจากกรุ งเทพฯ สู่ต่างจังหวัด

ตารางที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขันของผูบ้ ริ การขนส่งด่วนกลุ่มที่ 2
กลุ่มที่

บริษทั

ประเทศ

D

จีน

2

E

จีน

กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
-ขยายฐานการให้บริ การจากจีนมาไทย โดยให้ระบบ IT มาช่วย
-ขยายฐานการให้บริ การ โดยการเปิ ดขายแฟรนไชส์ให้สิทธิ์ ตามพื้นที่ให้บริ การ
-สร้างความร่ วมมือกับธุรกิจ e-Commerce ระดับโลก
-ใช้ระบบการบริ หารจัดการจากจีนมาใช้ในประเทศไทย
-สร้างความน่าเชื่ อ โดยการดึ งพันธมิตรระดับโลกเข้ามาร่ วมธุรกิจ
-ไม่ลงทุนในพื้นที่การขนส่ งที่ไม่ชาํ นาญ แต่ใช้วิธีการหา Partner และแบ่งส่วนแบ่งจาก
ยอดขนส่ง
-ใช้ระบบการจัดการจากสํานักงานใหญ่ที่จีน
-สร้างเครื อข่ายการขนส่ ง โดยให้ Outsource ในช่วงแรกของการให้บริ การ
-ให้บริ การขนส่ งสิ นค้าจากจีนมาไทย หรื อจากไทยไปจีนโดยเฉพาะ
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ตารางที่ 4 กลยุทธ์การแข่งขันของผูบ้ ริ การขนส่งด่วนกลุ่มที่ 3
กลุ่มที่

บริษทั
F

ไทย

-ขยายเครื อข่ายการขนส่ งโดยการจ้างช่วงรถขนส่ งส่ วนบุคคลเป็ นจํานวนมาก
-ให้บริ การรับจ้างขนส่ งทุกรู ปแบบ เช่น รถยนต์ 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ หรื อรถบรรทุก
-เป็ น Partner กับบริ ษทั ที่ให้บริ การขนส่ งขนาดใหญ่หลายบริ ษทั

ไทย

-ขยายเครื อข่ายการขนส่ งโดยจัดช่วงการขนส่ งทัว่ ประเทศ
-เป็ น Partner กับบริ ษทั ที่ให้บริ การขนส่ งขนาดใหญ่หลายบริ ษทั
-พัฒนาบุคลากรในการขนส่งให้มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริ การกับลูกค้าประเภทใดก็ได้

3
G

กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

ประเทศ

5. การสร้ างกลยุทธ์ และข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขันทางธุรกิจของธุรกิจขนส่ งด่ วน

จากข้อมูลในข้อ 4 จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์ที่สาํ คัญนอกเหนือการตั้งราคาคือ การสร้างเครื อข่ายในการขนส่ ง
ให้ ค รอบคลุ ม ไม่ ว่า จะเป็ นบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ ห รื อ ขนาดเล็ก หากเข้า มาสู่ อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง ด่ ว นแล้ว
จําเป็ นต้องสร้ างเครื อข่ายอย่างหลี กเลี่ ยงไมได้ ดังนั้นสิ่ งที่ สามารถทําได้คือการหาพันธมิ ตรเข้ามาร่ วมสร้ า ง
เครื อข่ายในการขนส่ ง เพราะเป็ นการประหยัดต้นทุนที่ตอ้ งลงทุนเอง แล้วยังเป็ นการสร้างงานและสร้างรายได้
ให้แก่คนในประเทศอีกด้วย
ในหัวข้อที่ 5 เป็ นการสรุ ปการสร้างกลยุทธ์และข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตามที่ เคลเลอร์ , เควิน เลน
และ นารัส, เจมส์ เอ (2560) ได้กล่าวถึงถึงตัวชี้ วดั ใหม่สําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบใหม่ที่นาํ มาประเมิน
ความมีประสิ ทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ในการทําธุรกิจ (รายละเอียดในรู ปที่ 2) ทางผูเ้ ขียนได้สรุ ปกลยุทธ์และวิธีการ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิ จขนส่ งด่วนในภาพรวมตามที่ เคยสัมภาษณ์และพูดคุยกับผูบ้ ริ หาร
เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน หรื อพนักงานของบริ ษทั ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 2 ตัวชี้วดั ใหม่สาํ หรับการดําเนินธุรกิจในรู ปแบบใหม่
932

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

5.1 ความสามารถในการทํากําไรของลูกค้า คือ การให้ความสําคัญในการทํากําไรของลูกค้า โดยอาจทํา
ให้ไม่ได้กาํ ไรจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การมากนัก กลยุทธ์ในข้อนี้ ต่างทราบกันดีวา่ เป็ น Red Ocean Strategy ที่
เน้นการทํากําไรต่อหน่ วยให้นอ้ ยลง แต่หวังให้เกิ ดปริ มาณการใช้บริ การการขนส่ งให้มากขึ้น เห็ นได้จากการที่
บริ ษทั ขนส่ งด่วนต่างๆ พยายามหาราคาที่ถูกที่สุดให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าแบบ C2C ที่เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานการ
ใช้บริ การการขนส่งที่ตอ้ งการความรวดเร็ วมากกว่าลูกค้าในกลุ่มอื่น
5.2 มูลค่าของลูกค้าในระยะยาว คือ บริ ษทั ควรใส่ ใจยอดขายในปั จจุบนั ให้น้อยลง และใส่ ใจกับเรื่ อง
มูลค่าของลูกค้าในระยะยาวให้มากขึ้น เสมือนกับการใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer
Relationship Management) หากบริ ษทั เน้นเพียงการสร้างกําไรในระยะสั้นๆ ในอนาคตข้างหน้าผลการดําเนินงาน
มีแนวโน้มลดลง กลยุทธ์ CRM เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ทางการตลาดมานานแล้ว ซึ่งกลยุทธ์ดา้ นนี้บริ ษทั ขนส่งด่วนควรที่
ต้องทําอย่างยิ่ง เพราะในสถานการณ์การแข่งขันเช่นนี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจไปใช้บริ การการ
ขนส่ งด่วนของบริ ษทั อื่นได้ง่าย เนื่ องจากมีตวั เลือกในการให้บริ การมาก ค่าบริ การขนส่ งมีอตั ราถูกลง และการ
ให้บริ การมีระดับของการให้บริ การ (Service Level) คล้ายๆ กัน
5.3 คุณค่าของลูกค้า คือ การที่บริ ษทั มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของลูกค้า (Customer Equity) หรื อยอดรวมคุณค่า
ตลอดชีพของลูกค้าทั้งหมดของบริ ษทั และให้ความสําคัญกับมูลค่าแบรนด์ (Brand Equity) ให้นอ้ ยลง เนื่ องจาก
ทุกวันนี้ ลูกค้าที่ใช้บริ การการขนส่ งด่วน ไม่สามารถแยกออกถึงการตั้งราคาค่าบริ การที่อยูใ่ นระดับเดียวกันของผู ้
ให้บริ การ ลูกค้าเหล่านี้ จึงไม่ได้ให้ความสนใจในด้านราคา แต่จะให้ความสําคัญถึงคุณค่าที่ได้รับจากการบริ การ
(บังอร สุวรรณมงคล, 2559) ของบริ ษทั ขนส่งด่วนมากกว่า ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในข้อนี้ คือ
กลยุทธ์ Customer Insight เป็ นการสร้างความเข้าใจในลูกค้าว่าต้องการการขนส่ งในรู ปแบบใด เพราะปั จจุบนั
ลูกค้าที่ เป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าทาง e-Commerce จะเป็ นผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งด่วนด้วย มี ความต้องการในการจัดส่ งที่
รวดเร็ ว และมีความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อ อีกทั้งยังต้องการโปรโมชัน่ ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ โดยตัวเลข
ของลูกค้าที่ส่งั ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ร้อยละ 77 ระบุวา่ ความน่าเชื่อถือในการจัดส่ งสิ นค้าจะทําให้ลูกค้ามีความภักดี
ในแบรนด์สินค้า (แมนฮัตตัน แอสโซซิเอส, 2560) ตามมาหลังจากที่เน้นการบริ การที่คูณค่าของลูกค้าแล้ว
5.4 ส่ วนแบ่งคุณค่าของลูกค้า คือ การให้ความสําคัญกับส่ วนแบ่งคุณค่าของลูกค้าให้มากขึ้น ในอดี ต
หลายบริ ษ ัท ให้ ค วามสํา คัญ กับ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดโดยดู จ ากยอดขายที่ ไ ด้รั บ จากลู ก ค้า แต่ ใ นปั จ จุ บัน ควรวัด
ประสิ ทธิ ภาพจากการแข่งขันในการทํากําไรระยะยาวที่ ยงั่ ยืน ซึ่ งสามารถวัดผลจากการหาส่ วนแบ่งคุณค่าของ
ลูกค้านั้นเอง ถึงแม้การตั้งราคาให้ถูกจะเป็ นกลยุทธ์ข้ นั พื้นฐานที่บริ ษทั ขนส่ งด่วนใช้ แต่จะสามารถทํากําไรได้ใน
ระยะสั้น เพราะถ้ามีคู่แข่งขันรายอื่นเข้ามาตั้งราคาให้ถูกกว่า ส่ วนแบ่งการตลาดจะถูกแย่งชิงไปโดยง่าย หากการ
เน้นที่คุณค่าของลูกค้าแล้วจะเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในด้านนี้ คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement
Strategy) เพราะสุดท้ายแล้วคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับคือคุณภาพในการให้บริ การขนส่งด่วนตามหลัก DIFOT บริ ษทั
ขนส่งด่วนจะได้ส่วนแบ่งคุณค่าของลูกค้า ต่อเมื่อให้บริ การที่มีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ วตลอดเวลา
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6. สรุ ป

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสู งของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งด่วนในประเทศไทย กลยุทธ์ที่สาํ คัญเห็นจะไม่
พ้นกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อแข่งขันช่ วงชิ งส่ วนแบ่ งตลาด เหมื อนกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิ มที่ ใช้กันทั่วไป
หากแต่ธุรกิจให้บริ การขนส่งด่วนเติบโตมาพร้อมกับธุรกิจการซื้อขายสิ นค้าแบบออนไลน์ที่เป็ นการตลาดยุคใหม่
ดังนั้นการนํากลยุทธ์แบบเดิ มมาใช้ในกลุ่มตลาดใหม่ จึ งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน สื บเนื่ องจากการแข่งขันที่ มี
บริ ษทั ขนส่ งด่วนจํานวนมากเข้ามาในตลาดเดียวกัน และตั้งราคาที่ถูกลงในระดับใกล้เคียงกัน จึงเหมือนการต่อสู ้
โดยใช้เครื่ องมือทางการตลาดเครื่ องมือเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้รับอาจเสมอหรื อไม่ก็พ่ายแพ้หากมีผใู ้ ห้บริ การขนส่ ง
ด่ ว นรายใหญ่ ที่ สามารถควบคุ ม ต้น ทุ น ให้ต่ าํ ลงกว่า นี้ ได้ ดัง นั้น กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งความได้เ ปรี ย บใน
สถานการณ์เช่นนี้จึงไม่อาจใช้กลยุทธ์การตั้งราคาให้ต่าํ หรื อ Red Ocean Strategy เพียงอย่างเดียว จากบทสรุ ปของ
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบริ ษทั ขนส่งด่วนในประเทศไทยทั้ง 3 กลุ่มในข้อที่ 4 สามารถกลยุทธ์ของบริ ษทั ขนส่ งด่วน
ในแต่ละกลุ่ม ได้ดงั นี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ เป็ นผูน้ าํ ตลาดการขนส่ ง กลุ่มนี้ สามารถควบคุมต้นทุนในการดําเนิ นการ
ขนส่ งได้แล้ว กลยุทธ์ที่สาํ คัญคือการขยายเครื อข่ายในการขนส่ ง ไม่วา่ จะเป็ นการขยายจุดกระจายสิ นค้าเพิ่ม การ
หาพันธมิตรเข้าร่ วมในการขนส่ ง คือ การหาพันธมิตรในกลุ่มที่ 3 เข้ามาร่ วมการดําเนิ นธุรกิจด้วย และสุ ดท้ายคือ
การสร้างคุณค่าของการบริ การหรื อการสร้าง Service Level ให้กบั ลูกค้า ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เป็ นบริ ษทั ที่กาํ ลังเข้าสู่
ตลาดการขนส่ งด่ วนในประเทศไทย มี กลยุทธ์ที่สําคัญคื อการลดต้นทุ นการดําเนิ นการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสร้างระบบการบริ หารจัดการอย่างเบ็ดเสร็ จเพื่อเข้ามาให้บริ การขนส่ งให้กบั ลูกค้า และกลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ เป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็ นบริ ษทั รับจ้าง จะเป็ นกลุ่มที่มีกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิจที่ยืดหยุน่
ที่สุด เพราะสามารถให้บริ การรับจ้างขนส่งกับบริ ษทั ในกลุ่มที่ 1 และ 3 ได้ อีกทั้งยังรับจ้างโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งกล
ยุทธ์ที่ใช้จะไม่เน้นที่กลยุทธ์ดา้ นการตั้งราคาเป็ นหลัก เนื่องจากไม่มีอาํ นาจต่อรองราคาใดๆ กับลูกค้าเลย ดังนั้นกล
ยุทธ์ที่ใช้คือการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานการให้บริ การให้มากที่สุด เพราะถึงแม้บริ ษทั ให้กลุ่มนี้จะโดน
บี บบังคับในด้านราคาแต่ยงั สามารถดําเนิ นกิ จการต่อไปได้ตามหลักของ Economy of Scale แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ขนส่ งด่วนควรต้องคํานึ งถึงรู ปแบบการทําธุ รกิ จแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ขนส่ งด่วนมากกว่าเน้นที่ยอดขาย กําไร หรื อการขยายฐานการกระจายสิ นค้าเพียงอย่างเดียว การนํากลยุทธ์ต่างๆ
ในข้อ 5 มาใช้จะเป็ นการสร้างผลกําไรและคุณค่าของลูกค้าในระยะยาวที่จะกลยุทธ์ที่จะทําให้ธุรกิจเกิดการแข่งขัน
อย่างยัง่ ยืนได้ต่อไป

7. ข้ อเสนอแนะ

ธุรกิจ ขนส่ งด่วนยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ต่างๆ ที่นาํ มาสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและปั จจัยต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การนํากล
ยุทธ์ในด้านราคาเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจขนส่ งด่วนไม่สามารถทําให้เกิดการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป ธุรกิจ
ในกลุ่มนี้ จาํ เป็ นต้องสร้างความร่ วมมือ (Collaboration) ระหว่างทุกส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้า ผูร้ ับจ้างขนส่ งช่วง
หรื อแม้กระทั้งคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกัน เพราะในอนาคตการดําเนิ นธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่สูงจะไม่สามารถ
อยูร่ อดได้เพียงผูเ้ ดียว จําเป็ นต้องสร้างความร่ วมมือหรื อเป็ นการลดต้นทุนในการดําเนิ นการโดยรวมทั้งระบบ ไม่
มีผูน้ าํ ตลาดที่สามารถอยูร่ อดได้หากปราศจากการช่วยเหลือและสนับสนุนจากบริ ษทั ขนาดกลางหรื อขนาดเล็กที่
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เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการขยายการบริ การที่รวดเร็ วในวงกว้าง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจต่อไปไม่จาํ เป็ นต้องเน้นที่
การแข่งขันในด้านราคาหรื อต้นทุนเป็ นหลัก แต่ต่อไปจะเน้นการสร้างความร่ วมมือทางธุรกิจเพื่อให้เกิดผลสําเร็ จ
ไปตามเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกัน
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ เหมาะสมในการคัดเลื อกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบให้กับธุ รกิ จ
กรณี ศึกษาโดยใช้เทคนิ คกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) กลุ่มผูป้ ระเมิน
เป็ นเจ้าของธุรกิจร้านขายของเล่นเด็กทัว่ ไปจํานวน 4 ราย ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยทํา
การเปรี ยบเทียบเชิงคู่ และหาค่านํ้าหนักของแต่ละปั จจัย โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Expert Choice เป็ นเครื่ องมือ
ในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นนําค่านํ้าหนักของปั จจัยมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต เพื่อใช้เป็ นค่ากลางในการ
ตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของธุรกิจกรณี ศึกษา
ผลการวิจยั พบว่าวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถนํามาใช้ในการคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
ให้กบั ธุรกิจกรณี ศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยจากการหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยหลักและปั จจัยทางเลื อก
ภายใต้เป้ าหมายสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อกําหนดค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ 37.8% ปั จจัยด้านราคา
31.4% ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย 16.0% และปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด 6.2% บริ ษทั E เป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยมีค่านํ้าหนักอยูท่ ี่ 31.2% รองลงมาบริ ษทั D เท่ากับ 24.1% บริ ษทั C เท่ากับ 21.1% บริ ษทั B 12.9% และบริ ษทั
A เท่ากับ 9.4%

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the suitable factors for selecting the suppliers for the
case study by using the Analytic Hierarchy Process (AHP). There are 4 business owners of evaluation group. The
data were collected by questionnaire and conducted pairwise comparison, then the weight of each factor is
calculated by using the Expert Choice software as an analytical tool. After that, the geometric mean is calculated
from obtained weight values. Then the suppliers are selected based on this geometric mean value.
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The result of this research show that AHP can be used to select the suitable suppliers for this case study,
based on priority values of criteria and sub criteria. These priority values can be summarized as; (1) product
criteria (37.8%), (2) price criteria (31.4%), (3) place criteria (16.0%), and promotion criteria (6.2%). Using these
priority values to select and rank the suppliers, company E is the best alternative with the overall score of 31.2%,
then the second value is company D with score of 24.1%, then company C (21.1%), company B (12.9%), and
company A (9.4%) respectively.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ธุ รกิ จที่ นํามาเป็ นกรณี ศึกษา เป็ นธุ รกิ จขายของเล่นเด็กทัว่ ไป โดยมี รูปแบบคื อซื้ อสิ นค้าจากผูจ้ ดั หา
วัต ถุ ดิ บ และขายสู่ ท้อ งตลาด โดยการคัด เลื อ กสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ราคาถู ก ซึ่ ง ของเล่ น ที่ นํา มาขายมี ค วาม
หลากหลายมากกว่า 100 รายการ และมีสินค้าใหม่อยูเ่ สมอ รวมถึงมีการแบ่งหมวดของเล่นและจัดวางสิ นค้าขาย
อย่างเป็ นระบบ ทําให้ง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้า และทําให้ลูกค้าจดจําร้านได้ดี
การจัดซื้ อเดิมของธุรกิจจะทําการจัดหาสิ นค้าหลักจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบเพียงรายเดียว เนื่ องจากว่าผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบรายอื่นที่สามารถให้ราคาต้นทุนสิ นค้าที่ต่าํ กว่าได้น้ นั ต้องใช้ปัจจัยด้านเงินลงทุนครั้งแรกสู ง ค่าสมาชิกที่
สู ง และเดิ มผูจ้ ดั หาวัตถุดิบรายเดี ยวนั้นไม่มีค่าขนส่ งสิ นค้า ธุ รกิ จจึ งเลือกซื้ อสิ นค้าจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบเพียงราย
เดียวไปก่อน ต่อมาเมื่อธุรกิจมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบรายเดียวนั้นมีการปรับปรุ งนโยบาย
คือ มีค่าขนส่งและสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงราคา ธุรกิจจึงต้องการปรับปรุ งการจัดซื้อโดยวิเคราะห์สภาพปั ญหาใน
ปั จจุบนั เพื่อหาปั จจัยที่นาํ ไปสู่การปรับปรุ งต่อไป มีหวั ข้อดังต่อไปนี้
(1) ราคาสิ นค้า (Price of the product) สิ นค้าประเภทเดียวกัน งานเหมือนกัน อาจแตกต่างที่บรรจุภณ
ั ฑ์
เล็กน้อย มักมีหลายราคา ทําให้ลูกค้าสับสน เนื่องจากสิ นค้าผลิตมาจากคนละโรงงาน และไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
(2) ความหลากหลายของสิ นค้า (Diversity) ยกตัวอย่างเช่น ในสิ นค้า 100 รายการ จะมีสินค้าที่ ธุรกิ จ
สนใจจัดซื้ อหลายรายการ แต่ไม่ใช่ท้ งั หมด เนื่ องจากเหตุผลในเรื่ องของต้นทุนของสิ นค้าที่ต่างกัน และนโยบาย
ของธุ รกิ จ เมื่ อกลับมาซื้ อมักจะมี แต่สินค้าเดิ มๆ มี สินค้าใหม่จาํ นวนน้อย ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ เพราะลูกค้าต้องการสิ นค้าใหม่ๆอยูเ่ สมอ และเป็ นตัวชี้วดั ความเป็ นมืออาชี พในการจัดหา
สิ นค้าของธุรกิจอีกด้วย
(3) คุ ณภาพสิ นค้า (Quality) มี หลายครั้ งที่ สินค้าชํารุ ดเสี ยหาย บรรจุ ภณ
ั ฑ์เสี ยหาย หรื อมี อุปกรณ์ใน
บรรจุภณั ฑ์ไม่ครบถ้วน (ณรงค์ชยั เหมะ, 2552)
(4) การรับประกันสิ นค้า (Warranty) เดิ มเมื่อสิ นค้ามีปัญหาเช่น ชํารุ ด หรื อสิ นค้าที่ตอ้ งใส่ ถ่าน เมื่อใส่
ถ่านแล้วไม่ทาํ งาน จะสามารถนํามาเปลี่ยนได้แต่ไม่ได้รับคืน ซึ่ งถือว่ายอมรับได้ เมื่อเวลาผ่านไปผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
ออกนโยบายรับประกันสิ นค้าภายใน 3 วันหลังจากซื้อ และต่อมาออกนโยบายไม่รับประกันสิ นค้าทุกกรณี
(5) ต้นทุนการสั่งซื้ อ (Customer cost) ประกอบด้วยค่านํ้ามันเชื้ อเพลิงและค่าแรงงาน ที่ ตอ้ งใช้ในการ
เดินทางไปดูสินค้าและสัง่ สิ นค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร เพราะทําเลที่ต้ งั ของผูจ้ ดั หาวัตถุดิบอยูไ่ กลจากคลังสิ นค้า
ของธุรกิจ และการเดินทางในแต่ละครั้งใช้เวลานานเนื่องจากสภาพจราจรที่ติดขัด (ศิริกานดา คําภูษา, 2559)
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(6) ต้นทุนค่าขนส่ง (Transportation cost) ถ้าให้ผจู ้ ดั หาวัตถุดิบดําเนินการจัดส่งสิ นค้าให้ จะมีค่าขนส่งที่
สู งเมื่อเทียบกับปริ มาณสิ นค้าที่ซ้ื อในแต่ละครั้ง ทําให้เมื่อต้องการให้ผจู ้ ดั หาวัตถุดิบจัดส่ งสิ นค้า จะต้องสั่งสิ นค้า
ในปริ มาณมากเพื่อให้คุม้ ค่ากับค่าขนส่ง
(7) ระยะเวลาในการจัดส่ ง (Delivery time) มักขึ้นอยู่กบั ความสะดวกของผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ กล่าวคือไม่
สามารถจัดส่งให้ได้ในทันที หรื อไม่มีกาํ หนดการที่ชดั เจน
(8) การประชาสัมพันธ์สินค้า (Public relations) มีการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีรูปแบบไม่แน่นอน และมี
หลายครั้งที่สินค้าไม่มีตามที่ประชาสัมพันธ์ออกไป
(9) การบริ การของพนักงาน (Service) ไม่ได้มี Service Mind ทุกคน อาจเนื่ องจากไม่มีการอบรมการ
ทํางานที่ดี (ดวงทิพย์ กิตติมาสถาพร, 2549)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่างๆที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของธุรกิจกรณี ศึกษา
(2) เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process) จัดระบบการ
ตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของธุรกิจกรณี ศึกษา

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ขอบเขตการวิจยั
(1) ศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อสิ นค้าประเภทของเล่นเด็กทัว่ ไป จากบริ ษทั A , B , C ,
D และ E เท่านั้น
(2) ออกแบบสอบถามการให้คะแนน ตามแนวทางกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical
Hierarchy Process) โดยบุ คคลที่ ตอบแบบสอบถามจะเป็ นเจ้าของธุ รกิ จของเล่นเด็กทัว่ ไป จํานวน 4 ท่ าน ที่ มี
จุดประสงค์ในการตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับธุรกิจเท่านั้น
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) ทฤษฎี การวิเคราะห์ เชิ งลําดับชั้น กระบวนการวิเคราะห์ ต ามลําดับ ชั้น (Analytic Hierarchy
Process : AHP) เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่ถูกนํามาใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่างมากและเป็ นที่
ยอมรับกันในระดับสากลอย่างแพร่ หลาย โดยเป็ นเทคนิคที่ใช้การแบ่งองค์ประกอบของปั ญหาออกเป็ นส่ วนๆใน
รู ปของแผนภูมิตามลําดับชั้น แล้วมี การให้ค่านํ้าหนักเพื่อนําไปสู่ ค่าลําดับความสําคัญของแต่ละทางเลื อก ว่า
ทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแล้วนํามาประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่งมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ ดังนั้น
เทคนิ คนี้ จึงเหมาะสําหรับทั้งการตัดสิ นใจที่เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม (รัฐรุ จน์ ฐิ ติชาติธนวงศ์, 2557; สิ ริชยั สุ
ธรรมรักษ์, 2558; วิมลรัตน์ หมัน่ เพียร, 2559)
(2) ซอฟแวร์การดําเนินการวิเคราะห์ AHP คือ Expert Choice V.11 ซึ่งเป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุน
การตัดสิ นใจแบบพหุ เกณฑ์ที่อยูบ่ นพื้นฐานของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถเข้าใจได้ง่าย
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) รวบรวมข้อมูลที่ เป็ นปั จจัยสําหรั บการตัดสิ นใจเลื อกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ โดยจะมี การรวบรวม
รายละเอียดจากเจ้าของธุรกิจของเล่นเด็กทัว่ ไปจํานวน 4 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านรู ้จกั กันเป็ นอย่างดีในฐานะญาติ เพื่อน
สนิ ท และอยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน จึงมีการบอกเล่าประสบการณ์การดําเนิ นธุรกิจ และแต่ละท่านมีประสบการณ์ใน
การดําเนินธุรกิจดังนี้
1) ท่านที่ 1 มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 10 ปี
3) ท่านที่ 3 มีประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ 3 ปี
2) ท่านที่ 2 มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 7 ปี
4) ท่านที่ 4 มีประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ 1 ปี
(2) ทําการออกแบบสอบถามตามรู ปแบบโครงสร้างปั ญหาการเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบที่เป็ นไปตาม
กระบวนการลําดับชั้น
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์เบื้ องต้น คือการกําหนดวัตถุประสงค์การเลือกซื้ อของธุ รกิ จกรณี ศึกษาเพื่ อนํา
ข้อมูลมาพิจารณาเลื อกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับเจ้าของธุ รกิ จจํานวน 4 ท่ านเพื่อหาความ
คิดเห็นที่เป็ นกลางในการกําหนดปั จจัยหลัก โดยสามารถแบ่งปั จจัยหลักออกเป็ น 4 ด้านคือ ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) (บุญล้อม อยูถ่ าวร, 2553)
(2) การวิเคราะห์ปัจจัยหลักในการคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ขั้นตอนที่สองเป็ นการนําปั จจัยหลักมา
วิเคราะห์ต่อไปอีกว่า ภายใต้ปัจจัยหลักนั้นยังมีปัจจัยใดที่สาํ คัญต่อการคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ โดยใช้วธิ ีสมั ภาษณ์
เชิงลึกกับเจ้าของธุรกิจจํานวน 4 ท่าน โดยสามารถสรุ ปปั จจัยรองที่อยูภ่ ายใต้ปัจจัยหลักได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปั จจัยหลักและปั จจัยรองที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
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(3) ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น(Analytic Hierarchy Process: AHP) มีข้ นั ตอนดังนี้
1) การจัดโครงสร้างลําดับขั้นของการตัดสิ นใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น โดยแผนภูมิ
แบ่งออกเป็ นหลายระดับชั้นขึ้นอยู่กบั ความซับซ้อนของปั ญหา โดยแต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มของ
เกณฑ์ต่างๆ ได้แก่
ระดับชั้นที่ 1 เป็ นชั้นบนสุดที่เป็ นปั ญหาหรื อเป้ าหมาย โดยรวมจะเรี ยกว่าจุดโฟกัส ซึ่งจะมีเพียงแค่
ปั ญหาหรื อเป้ าหมายเดียวกันเท่านั้น
ระดับชั้นที่ 2 เป็ นระดับชั้นของเกณฑ์หลัก อาจมีหลายเกณฑ์ข้ ึนอยู่กบั ว่าแผนภูมิน้ นั มีท้ งั หมดกี่
ระดับชั้น ถ้ามีมากกว่า 3 ระดับชั้นขึ้นไป จํานวนเกณฑ์ในระดับชั้นนี้ ควรมีไม่เกิ น 3 เกณฑ์ แต่ถา้ มีมากกว่า 3
ระดับชั้น จํานวนเกณฑ์อาจมีถึง 9 เกณฑ์
ระดับชั้นที่ 3 เป็ นระดับชั้นของเกณฑ์รอง สําหรับระดับชั้นชนิ ดนี้ จะมีจาํ นวนเกณฑ์เท่าไรก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูศ้ ึกษามีขอ้ มูลหรื อประสบการณ์และความรู ้ความชํานาญมากเท่าไร
ระดับ ชั้น ที่ 4 เป็ นชั้น ของทางเลื อ ก หรื อ หนทางแก้ปั ญหาที่ เหมาะสมที่ สุ ด ภายใต้ปัญ หาหรื อ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ในระดับชั้นที่ 1
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 1
ระดับชั้นที่ 1 :
เป้ าหมายหรื อปั ญหา

เป้ าหมายในการตัดสิ นใจ

ระดับชั้นที่ 2 :
เกณฑ์ในการตัดสิ นใจหลัก

เกณฑ์หลักที่ 1

เกณฑ์หลักที่ 2

เกณฑ์หลักที่ n

ระดับชั้นที่ 3 :
เกณฑ์ในการตัดสิ นใจรอง

เกณฑ์ยอ่ ยที ่ 1
เกณฑ์ยอ่ ยที ่ n

เกณฑ์ยอ่ ยที ่ 2
เกณฑ์ยอ่ ยที ่ n

เกณฑ์ยอ่ ยที ่ N
เกณฑ์ยอ่ ยที ่ xn

ทางเลือ ก 1

ทางเลือ ก 2

ทางเลือ ก n

ระดับชั้นที่ 4 :
ทางเลือ ก

ภาพที่ 1 แผนภูมิลาํ ดับชั้น
2) การวินิจฉัยเปรี ยบเทียบความสําคัญของเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ การเปรี ยบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ เป็ น
การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ (Pairwise comparison) โดยใช้ตวั เลขแทนค่าเพื่อคํานวณค่าคะแนนความสําคัญรวมของ
แต่ละทางเลื อก Dr. Thomas Saaty (1980) ได้มีการคิ ดค้นและคํานวณค่าที่ เหมาะสมสําหรั บการใช้ทดแทนค่า
นํ้าหนักในการเปรี ยบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ดว้ ยตัวเลขตั้งแต่ 1,3,5,7 และ 9 ส่ วน 2,4,6,8 เป็ นค่าระหว่างกลาง ใช้ใน
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กรณี ผลการวินิจฉัยเป็ นไปในลักษณะที่ก้ าํ กึ่ง และไม่สามารถอธิ บายด้วยคําพูดที่เหมาะสมได้ แสดงดังตารางที่ 2
และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Expert Choice V.11 เป็ นเครื่ องมือในการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ (Pairwise comparison)
ตารางที่ 2 ระดับความสําคัญ (Preference Level)
ระดับความสําคัญ
(Preference Level)

ค่ าแสดงเป็ นตัวเลข
(Numerical Value)

เท่ากัน (Equally Preferred)
เท่ากันถึงปานกลาง (Equally to Moderately Preferred)
ปานกลาง (Moderately Preferred)
ปานกลางถึงค่อนข้างมาก (Moderately to Strongly Preferred)
ค่อนข้างมาก (Strongly Preferred)
ค่อนข้างมากถึงมากกว่า (Strongly to Very Strongly Preferred)
มากกว่า (Very Strongly Preferred)
มากกว่าถึงมากที่สุด (Very Strongly to Extremely Preferred)
มากที่สุด (Extremely Preferred)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ที่มา : Saaty, 1980
3) การตรวจสอบอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio : C.R) เป็ นการตรวจสอบ
ผลการเปรี ยบเทียบที่ได้กระทํามาว่ามีความสอดคล้องกันของเหตุและผลหรื อไม่ โดยที่อตั ราส่วนความสอดคล้อง
ของการเปรี ยบเทียบรายคู่ของแต่ละปั จจัยต้องมีค่าไม่เกิน 0.1
(4) การคํานวณนํ้าหนักของปั จจัยโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต (Geometric Mean)
จากการวินิจฉัยหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยในหัวข้อ (3) ทําให้ได้ค่านํ้าหนักของปั จจัยของผูต้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 4 ท่าน ขั้นตอนต่อไปจะรวมผลการตัดสิ นใจของความสัมพันธ์ในแต่ละสมาชิก โดยนําค่า
นํ้าหนักของปั จจัยมาหาค่าเฉลี่ ยเรขาคณิ ต เพื่อใช้เป็ นค่ากลางในการตัดสิ นใจเลื อกผูจ้ ัดหาวัตถุดิบของธุ รกิ จ
กรณี ศึกษา (Jana Krejč ιί. & Jan Stoklasa, 2018; Heng Ly, 2014)

4. สรุ ปผลการวิจัย

การวินิจฉัยหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัย สามารถสรุ ปผลในรู ปแบบตารางเมตริ กได้ดงั ต่อไปนี้

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปัจจัยหลักในการเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ของผูต้ อบแบบสอบถามท่านที่ 1
ปัจจัยหลัก
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด

ผลิตภัณฑ์
1
1/2
1/8
1/7

ราคา
2
1
1/8
1/7

การจัดจําหน่าย
8
8
1
1/2
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การส่งเสริ มการตลาด
7
7
2
1

นํ้าหนัก
0.516
0.366
0.067
0.051

ลําดับ
1
2
3
4
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยรองด้านผลิตภัณฑ์ ของผูต้ อบแบบสอบถามท่านที่ 1
ปั จจัยรอง
ความหลากหลาย
คุณภาพสิ นค้า
การรับประกันสิ นค้า

ความหลากหลาย
1
1/5
1

คุณภาพสิ นค้า
5
1
6

การรับประกันสิ นค้า
1
1/6
1

นํ้าหนัก
0.444
0.084
0.472

ลําดับ
2
3
1

ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยรองด้านราคา ของผูต้ อบแบบสอบถามท่านที่ 1
ปั จจัยรอง
ราคาสิ นค้า
ค่าสมาชิก
เงินลงทุนครั้งแรก

ราคาสิ นค้า
1
1/9
1/7

ค่าสมาชิ ก
9
1
2

เงินลงทุนครั้งแรก
7
1/2
1

นํ้าหนัก
0.793
0.076
0.131

ลําดับ
1
3
2

ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยรองด้านการจัดจําหน่าย ของผูต้ อบแบบสอบถามท่านที่ 1
ปั จจัยรอง
ต้นทุนการสัง่ ซื้ อ
ต้นทุนค่าขนส่ง
ระยะเวลาจัดส่ง

ต้นทุนการสัง่ ซื้ อ
1
1
1/7

ต้นทุนค่าขนส่ ง
1
1
1/7

ระยะเวลาจัดส่ ง
7
7
1

นํ้าหนัก
0.467
0.467
0.067

ลําดับ
1
2

ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยรองด้านการส่งเสริ มการตลาด ของผูต้ อบแบบสอบถามท่านที่ 1
ปั จจัยรอง
การประชาสัมพันธ์
การบริ การ

การประชาสัมพันธ์
1
9

การบริ การ
1/9
1

นํ้าหนัก
0.100
0.900

ลําดับ
2
1

ตารางที่ 8 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยทางเลือกด้านความหลากหลายของสิ นค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถามท่านที่ 1
ปัจจัยทางเลือก
บริ ษทั A
บริ ษทั B
บริ ษทั C
บริ ษทั D
บริ ษทั E

บริ ษทั A
1
1/3
7
5
8

บริ ษทั B
3
1
7
5
9

บริ ษทั C
1/7
1/7
1
1/3
3

บริ ษทั D
1/5
1/5
3
1
5

บริ ษทั E
1/8
1/9
1/3
1/5
1

นํ้าหนัก
0.052
0.032
0.269
0.140
0.507

ลําดับ
4
5
2
3
1

จากตารางที่ 8 แสดงตัวอย่างการเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยทางเลือกภายใต้ปัจจัยรองเพียง 1 ด้าน
จากทั้งหมด 11 ด้านตามตารางที่ 1 ให้ทาํ การวินิจฉัยหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยให้ครบทุกด้าน และทําซํ้า
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จนได้ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน ขั้นตอนต่อไปแสดงอัตราส่ วนความสอดคล้องของปั จจัย ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบอัตราส่วนความสอดคล้องของปั จจัยในการคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
ปั จจัย
ปัจจัยหลักภายใต้เป้าหมาย
ปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านราคา
ปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านการจัดจําหน่าย
ปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยทางเลือกภายใต้เป้าหมาย

อัตราส่ วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio : CR)
ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
ท่านที่ 4
0.06
0.04
0.07
0.01
0.00
0.03
0.00
0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.07
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.06
0.02

จากตารางที่ 9 แสดงผลการตรวจสอบอัตราส่ วนความสอดคล้องของปั จจัยในการคัดเลื อกผูจ้ ัด หา
วัตถุดิบ พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีค่าไม่เกิน 0.1 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความสอดคล้องกันสูง
หลังจากการวินิจฉัยหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัย และตรวจสอบอัตราส่ วนความสอดคล้องของ
ปั จจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนําค่านํ้าหนักของปั จจัยของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่านมาหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต เพื่อใช้
เป็ นค่ากลางในการตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของธุรกิจกรณี ศึกษา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตของปั จจัยหลักภายใต้เป้ าหมาย ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน
ปัจจัยหลัก
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด

ค่านํ้าหนักของผูต้ อบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
ท่านที่ 4
0.516
0.183
0.544
0.398
0.366
0.468
0.143
0.398
0.067
0.281
0.228
0.153
0.051
0.068
0.085
0.050

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต
0.378
0.314
0.160
0.062

จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตของปั จจัยหลักภายใต้เป้ าหมาย ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4
ท่าน ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์
(2) ราคา
(3) การจัดจําหน่าย
(4) การส่งเสริ มการตลาด

ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.378 หรื อ 37.8%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.314 หรื อ 31.4%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.160 หรื อ 16.0%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.062 หรื อ 6.2%
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตของปั จจัยทางเลือกภายใต้เป้ าหมาย ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน
ปัจจัยทางเลือก
บริ ษทั A
บริ ษทั B
บริ ษทั C
บริ ษทั D
บริ ษทั E

ค่านํ้าหนักของผูต้ อบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
ท่านที่ 4
0.089
0.106
0.071
0.115
0.112
0.196
0.082
0.152
0.206
0.167
0.290
0.198
0.234
0.252
0.239
0.239
0.360
0.280
0.317
0.297

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต
0.094
0.129
0.211
0.241
0.312

จากตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตของปั จจัยทางเลือกภายใต้เป้ าหมาย ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง
4 ท่าน ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
(1) บริ ษทั E
(2) บริ ษทั D
(3) บริ ษทั C
(4) บริ ษทั B
(5) บริ ษทั A

ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.312 หรื อ 31.2%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.241 หรื อ 24.1%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.211 หรื อ 21.1%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.129 หรื อ 12.9%
ได้ค่านํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 0.094 หรื อ 9.4%

5. อภิปรายผล

ผลสรุ ปการคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับธุรกิจกรณี ศึกษา จากการหาค่าลําดับความสําคัญของ
ปั จจัยหลักและปั จจัยทางเลือกภายใต้เป้ าหมาย สามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อกําหนดค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 37.8% ปั จจัยด้านราคา 31.4% ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย 16.0% และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
6.2% บริ ษทั E เป็ นทางเลือกที่ ดีที่สุด โดยมีค่านํ้าหนักอยู่ที่ 31.2% รองลงมาบริ ษทั D เท่ากับ 24.1% บริ ษทั C
เท่ากับ 21.1% บริ ษทั B 12.9% และบริ ษทั A เท่ากับ 9.4%
งานวิ จัย ฉบับ นี้ ได้นํา กระบวนการลํา ดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มา
ประยุกต์ใช้งานเพื่อคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบที่ เหมาะสมของธุ รกิ จกรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นวิธีที่มีคุณภาพและสามารถ
จัดการกับปั ญหาที่มีความซับซ้อน เนื่ องจากเป็ นวิธีการที่สามารถใช้ตดั สิ นใจในกรณี ที่มีเกณฑ์หรื อข้อตัดสิ นใจ
หลายประเด็นได้เป็ นอย่างดี และนําผลรวมการตัดสิ นใจของความสัมพันธ์ในแต่ละสมาชิก โดยนําค่านํ้าหนักของ
ปั จจัยมาหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต เพื่อใช้เป็ นค่าในการตัดสิ นใจเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของธุรกิจกรณี ศึกษา
จากการศึกษานี้ ทาํ ให้เห็นถึงระบบการพิจารณาทางเลือกโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์ AHP ที่จะทําการเลือกทางเลือกที่มีลาํ ดับความสําคัญรวมสูงสุด ผลสรุ ปของทางเลือกที่ได้จากการศึ กษา
ในครั้งนี้พบว่าการเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบบริ ษทั E เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจกรณี ศึกษา
โดยรู ปแบบโครงสร้างระบบตัดสิ นใจในการประเมินทางเลือกสําหรับการเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบโดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP นี้ อาจสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาตัดสิ นใจ
เลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบรายอื่นๆในอนาคตต่อไป หรื ออาจสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ อง
อื่นๆของธุรกิจ ทั้งนี้เกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสิ นใจและนํ้าหนักลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย
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อาจสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของเรื่ องที่พิจารณา นอกจากนี้ นโยบายการบริ หารจัดการของแต่
ละธุรกิจก็มีส่วนสําคัญต่อการให้คะแนนในแต่ละปั จจัย ประกอบกับวิสยั ทัศน์ของเจ้าของธุรกิจซึ่งถือว่าเป็ นกลไก
สําคัญหนึ่งที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายของธุรกิจต่างๆเช่นกัน

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจัยเฉพาะกลุ่ มธุ รกิ จ ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งต่อไปควรจะขยาย
ขอบเขตของประเภทสิ นค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้หากมีการศึกษาผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันมากขึ้น คาด
ว่าผลจากการวิจยั จะได้ขอ้ สรุ ปของการศึกษาที่มีความแม่นยํามากขึ้น และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
(2) การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการกําหนดทางเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบจํานวนเพียง 5 บริ ษทั เท่านั้น หากการศึกษา
ครั้ งต่อไปทําการศึ กษาทางเลือกในรู ปแบบของการระบุ เงื่ อนไขในการจัดหาวัตถุดิบหรื อเพิ่มจํานวนผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบก็จะยิง่ เป็ นผลดีต่อการศึกษา
(3) การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ เลื อกใช้การคํานวณนํ้าหนักของปั จจัยโดยใช้ค่าเฉลี่ ยเรขาคณิ ต (Geometric
Mean) ซึ่ ง เหมาะกับข้อ มู ลที่ เพิ่ มขึ้ นหรื อลดลงอย่า งไม่คงที่ แทนการใช้ค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
เนื่ องจากการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตนั้นมีความไม่เหมาะสมในการวินิจฉัยหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัย (Jana
้ อบแบบสอบถามแต่ละคนอาจให้คะแนนที่ต่างกันมาก ทําให้ค่าที่ได้ไม่มี
Krejč ιί. & Jan Stoklasa, 2018) เพราะผูต
ความน่าเชื่อถือ เช่น คนหนึ่งให้คะแนน 1 และอีกคนให้คะแนน 9 เป็ นต้น อีกทั้ง Dr. Thomas Saaty ได้มีการคิดค้น
และคํานวณค่าที่ เหมาะสมสําหรับการใช้ทดแทนค่านํ้าหนักในการเปรี ยบเที ยบเกณฑ์แต่ละคู่ดว้ ยตัวเลขตั้งแต่
1,3,5,7 และ 9 ส่ วน 2,4,6,8 เป็ นค่าระหว่างกลาง ดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นทศนิยมใน
การนําไปวินิจฉัยหาค่าลําดับความสําคัญของปั จจัย ซึ่ งถือว่าผิดหลักการของ Dr. Thomas Saaty ผูว้ ิจยั จึ งทําการ
คํานวณแยกรายบุคคลก่อน เพื่อให้ได้ค่านํ้าหนัก และนําไปหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต ดังตารางที่ 10 และ 11 (Saaty,
1980; Heng Ly, 2014)
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เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินของพลเรื อนและกองทัพอากาศ
The safety area of Air Navigation around the airport of civil
and Royal Thai Air Force
มนตรี ฑีฆะบุตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Montri.th@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศกําหนดขึ้นเพื่อให้การบินเข้า-ออกและการบินในบริ เวณสนามบิน เกิด
ความปลอดภัยตั้งแต่เครื่ องบินขับเคลื่อนออกจากลานจอดไปวิ่งขึ้น จนกระทัง่ ลงสู่ ทางวิ่งและขับเคลื่อนเข้าสู่ลาน
จอด เป็ นการกําหนดขีดจํากัดความสู งของสิ่ งกี ดขวางของอาคาร สิ่ งปลูกสร้ าง ต้นไม้ยืนต้นไม่ให้สูงเกิ นจาก
พื้นผิว(Surface) ที่ กาํ หนดขึ้นในเขตพื้นที่โดยรอบสนามบินทุกทิศทาง ทั้งทิ ศทางขึ้นลงทางวิ่งและด้านข้างของ
ทางวิง่ ซึ่งความสูงของสิ่ งกีดขวางนั้นจะถูกจํากัดมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ระยะสูงของเครื่ องบินขณะที่ทาํ การบินใน
บริ เวณพื้นที่ต่างๆ นั้น
คําสําคัญ: เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ , พื้นผิวที่จาํ กัดความสูงของสิ่ งกีดขวาง

ABSTRACT

The safety area of Air Navigation is assigned around the airport to safe for taking off, approaching,
taxiing and flying operations in terminal controlled area. It uses the surface limiting the height of the obstacles
(the building or the tree) is not higher than the obstacle limitation surfaces in the area around the airport. The
height of obstacle can be established high or low depended on the height of the plane while operating over that
area.

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

ประชาชนโดยทัว่ ไปส่ วนมากยังไม่ทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับรายละเอียด
ของเขตปลอดภัยในการบินหรื อเขตปลอดภัยในการเดินอากาศรอบๆบริ เวณสนามบินที่ตนเองมีที่พกั อาศัย หรื อ
จะสร้างสิ่ งก่อสร้างใดๆหรื อปลูกต้นไม้ยืนต้นหรื อติดตั้งเสาอากาศที่ตอ้ งการความสู งมากๆ ในบางครั้งหากผูใ้ ด
ทําการก่อสร้างหรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นรวมทั้งการปลูกต้นไม้ยนื ต้นภายใน
947

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

พื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศรอบบริ เวณสนามบินซึ่ งกระทรวงคมนาคมได้ประกาศไว้ หากมีความสู งเกิน
ขีดจํากัดที่กาํ หนดไว้ อาจจะต้องถูกสั่งให้ร้ื อถอนทําให้เสี ยเงินและเสี ยเวลาที่ได้ลงทุนลงแรงไปแล้วโดยที่ไม่มี
ความรู ้ในเรื่ องนี้มาก่อน

2. วัตถุประสงค์

(1 ) เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานการพิจารณากําหนดกฎเกณฑ์ของสิ่ ง
กีดขวางรอบๆบริ เวณใกล้เคียงสนามบินทั้งของพลเรื อนและกองทัพอากาศ
(2) เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปทราบถึงขบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิในกรณี ที่ตอ้ งการจะสร้างสิ่ งก่อสร้าง
ใดๆหรื อปลูกต้นไม้ยนื ต้นหรื อติดตั้งเสาอากาศในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน ได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

3. กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ

ตามกฎหมายของประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้กาํ หนดบทบัญญัติไว้ใน
มาตรา 58 ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดบริ เวณใกล้เคียงสนามบินเป็ นเขตปลอดภัย
ในการเดิ นอากาศ และ มาตรา 59 กําหนดให้ภายในบริ เวณเขตปลอดภัยในการเดิ นอากาศ ห้ามมิให้บุคคลใด
ก่อสร้างหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น หรื อปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็ นหนังสื อจากพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ ในการให้อนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะกําหนดเงื่อนไขไว้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา 60 ถ้ามีการฝ่ าฝื นต่อมาตรา 59 วรรค 1 หรื อฝ่ าฝื นเงื่อนไขตามมาตรา 59 วรรค 2 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีอาํ นาจสั่งเป็ นหนังสื อให้ผูฝ้ ่ าฝื นจัดการรื้ อถอนอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง หรื อตัด หรื อย้ายต้นไม้น้ ัน
ภายในเวลาที่กาํ หนด ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อํานาจจัดการรื้ อถอนอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง หรื อตัด หรื อย้ายต้นไม้น้ นั เสี ยเอง ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ผฝู ้ ่ าฝื นเป็ นผู ้
ชดใช้
ตามมาตรา 15 ให้คณะกรรมการการบินพลเรื อน(กบร.)มีอาํ นาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ ในการออกข้อบังคับตามพระราชบัญญัติน้ ี และตามอนุ สัญญา ข้อบังคับนั้น เมื่อได้รับอนุมตั ิจาก
รัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ข้อบังคับคณะกรรมการการบิ นพลเรื อน ฉบับที่ 4 (พศ.2500) กําหนดให้ใช้ภาคผนวก 14 (Annex 14)
แห่ งอนุสัญญาการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ(อนุสัญญาชิคาโก) ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสนามบิน โดยออกประกาศ
กระทรวงคมนาคม กําหนดพื้นที่บริ เวณรอบ ๆ สนามบินพาณิ ชย์เป็ นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
1) สิ่ งกี ดขวางสําหรั บสนามบิ น หมายถึ ง อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้ างอย่างอื่ น หรื อปลูกต้นไม้ยืนต้น
รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่อยูโ่ ดยรอบสนามบิน และมีความสู งเกินจากระดับพื้นผิวที่จาํ กัดสิ่ งกีดขวาง (obstacle
limitation surfaces)ซึ่งได้กาํ หนดไว้ในบทที่ 4 ของภาคผนวก 14 ตามสนธิสญ
ั ญาชิคาโก
2) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบิ นพลเรื อน ฉบับที่ 4 ที่ กาํ หนดให้ใช้มาตรฐานตาม Annex 14 Volume I : Aerodrome Design and Operations โดยรายละเอี ย ดจะอยู่ ใ น Chapter 4. Obstacle Restriction and
Removal ซึ่ง obstacle limitation surfaces (OLS)มีพ้นื ผิว(surface) ต่างๆที่สาํ คัญ ดังนี้
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- Runway Strip
- Transitional surfaces
- Inner horizontal surface
- Conical surface
- Approach surface
- Takeoff climb surface

รู ปที่ 1 Obstacle limitation surface
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ตารางที่ 1 ขนาดและความลาดเอียงของเกณฑ์ความสูงของสิ่ งกีดขวาง สําหรับ Approach RWY
Surface
And
Dimensions

Runway Classification
Non - precision approach
Code number

Non – instrument
Code number

1
CONICAL
Slope
5%
Height
35 m
Inner Horizontal
Height
45 m
Radius
2000 m
Inner Approach
Width
Distance
from threshold
Length
Slope
Approach
Length of
60 m
inner edge
Distance
from threshold
30 m
Divergence
(each side)
10 %
Surface
And
Dimensions

2

3

4

1,2

3

4

5%
55 m

5%
75 m

5%
100 m

5%
60 m

5%
75 m

5%
100 m

5%
60 m

5%
100 m

5%
100 m

45 m
2500 m

45 m
4000 m

45 m
4000 m

45 m
3500 m

45 m
4000 m

45 m
3500 m

45 m
3500 m

45 m
4000 m

45 m
4000 m

-

-

-

-

-

-

90 m

120 m

120 m

-

-

-

-

-

-

60 m
900 m
2.5 %

60 m
900 m
2%

60 m
900 m
2%

80 m

150 m

150 m

150 m

300 m

300 m

150 m

300 m

300 m

60 m

60 m

60 m

60 m

60 m

60 m

60 m

60 m

60 m

10 %

10 %

10 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

Runway Classification
Non – precision approach
Code number

Non – instrument
Code number
1

Precision app. Category
I
II , III
Code number
Code No.
1,2
3,4
3,4

Precision app. Category
I
II , III
Code number
Code No.
1,2
3,4
3,4

2

3

4

1,2

3

4

2500 m
4%

3000m
3.33 %

3000 m
2.5 %

2500m
3.33 %

3000m
2%

3000m
2%

3000m
2.5 %

3000m
2%

3000m
2%

-

-

-

-

3600 m
2.5 %

3600 m
2.5 %

12000 m
3%

3600 m
2.5 %

3600 m
2.5 %

-

-

-

-

8400 m
15000m

8400 m
15000m

15000 m

8400 m
15000m

8400 m
15000m

20 %

14.3 %

14.3 %

20 %

14.3 %

14.3 %

14.3 %

14.3 %

14.3 %

First section
Length
1600 m
Slope
5%
Second section
Length
Slope
Horizontal section
Length
Total length
Transitional
Slope
20 %
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ลักษณะและตําแหน่งของแต่ละ surface ตามที่แสดงใน รู ปที่ 1 ตามมาตรฐานของ obstacle limitation
surfaces ของ แต่ละสนามบินจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั aerodrome reference code และลักษณะการใช้งานทางวิ่ง
ของแต่ละสนามบิน ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานของ obstacle limitation surfaces สําหรับทางวิ่งที่ใช้ในการเข้ามา
ลง(approach)สนามบิน
ในการพิจารณาสิ่ งกี ดขวางในพื้นที่ บริ เวณเขตปลอดภัยในการเดิ นอากาศรอบๆบริ เวณสนามบิ น ที่
ประชาชนส่วนมากมีที่พกั อาศัยอยูจ่ ะเป็ นบริ เวณสนามบินที่มีความยาวทางวิง่ ยาวตั้งแต่ 1200 เมตรขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่
ในประเภท Instrument Runway Code 3 และ 4 จึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของ Runway Code Numer 3 และ 4
เท่านั้น
เพื่อให้มองเห็นภาพที่จะเห็นตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงระยะไกลจากสายตาที่เรามองเห็นจากทางวิ่งด้าน
ในสนามบินออกไปสู่บริ เวณด้านนอกสนามบิน จึงจะขอกล่าวถึงเขตพื้นที่ที่ใกล้ทางวิง่ ของสนามบินก่อน ดังนี้
3.1 Runway strips
เป็ นพื้นที่ปลอดภัยหลักสําหรับการบินที่หา้ มมีส่ิ งกีดขวางใด ๆ เหนื อพื้นดินและในอากาศเหนือทางวิง่
และพื้นที่ที่ได้ปรับปรุ งเพื่อการปฏิบตั ิการขึ้น-ลงของอากาศยาน โดยมีขนาดขอบเขต(ตามรู ปที่ 2) ดังนี้
ความกว้างของ Runway strip มีขอบเขตพื้นที่เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าครอบคลุมทางวิ่งอยู่ โดยขอบเขต
ด้านข้างหรื อด้านกว้างวัดจาก runway centre line ออกไปด้านข้างถึงเส้นกรอบรอบพื้นขอบนอกของ runway strip
ข้างละ 150 เมตร สําหรับทางวิง่ รหัสหมายเลข 3 (ทางวิง่ ยาว 1200-1799 เมตร) หรื อ 4(ทางวิง่ ยาว 1800 เมตรขึ้น
ไป) และกว้าง 75 เมตร สําหรับทางวิ่ง รหัสหมายเลข 1(ทางวิ่งยาวไม่เกิน 800 เมตร) หรื อ 2 (ทางวิ่งยาว 8001199 เมตร)
ความยาวของ Runway Strip มีขนาดความยาวของทางวิง่ บวกเพิ่มอีกข้างละ 60 เมตร (ยกเว้น Runway
Code Number 1 ใช้ระยะ 30 เมตร)
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รู ปที่ 2 ขนาดขอบเขตพื้นที่ Runway Strip
Runway Strip นี้ ถือว่าเป็ นพื้นที่เขตปลอดภัยหลักที่จะต้องจํากัดวัตถุต่างๆบน Runway strip ซึ่ งกําหนด
ไว้วา่ วัตถุใดที่ต้ งั อยูบ่ น Runway Strip และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่อากาศยาน ให้ถือว่าเป็ นสิ่ งกีดขวาง และ
ควรจะเคลื่อนย้ายหรื อรื้ อถอนออกไป โดยมีขอ้ ห้ามมีวตั ถุหรื อสิ่ งกีดขวางที่ มีลกั ษณะตรึ งแน่นอยู่กบั พื้น ซึ่ งไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้
อยู่บนพื้นที่ Runway Strip ยกเว้นอุปกรณ์การเดิ นอากาศที่ช่วยในการมองเห็น เช่น Distance Marker
ต้องทําให้มีลกั ษณะบอบบางแตกหักง่ายซึ่งจะลดอันตรายลงเมื่อ อากาศยานชนวัตถุดงั กล่าว
3.2 Transitional Surface (พื้นที่ความปลอดภัยทางอากาศด้านข้าง)
เป็ นพื้นที่ซ่ ึงกําหนดขึ้นต่อจาก พื้นที่ runway strip มีลกั ษณะเป็ นระนาบลาดเอียงจากระดับพื้นสนามบิน
ณ ขอบของพื้นที่ runway strip ลาดชันขึ้นไปในอัตรา 7 : 1 จนถึงระดับสู ง 45 เมตรที่ระยะห่าง 315 เมตรจากขอบ
runway strip (สําหรั บสนามบินกองทัพอากาศจะแตกต่ างจากข้ อบังคับของ ICAO หรื อที่การบินพลเรื อนใช้
เฉพาะในพื้นที่ Transitional Surface เท่านั้น โดยจะกําหนดให้ใช้อัตราความลาดชันในพื้นที่ 19:1 จนถึงระดับ 45
เมตร ที่ระยะห่าง 855 เมตรจากขอบ runway strip เนื่องจากเครื่ องบินกองทัพอากาศจําเป็ นจะต้องให้หว้ งอากาศใน
บริ เวณสนามบินทําการบินในลักษณะที่ต่าํ กว่าเครื่ องบินของพลเรื อน) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นด้านกว้างพื้นที่ Transitional
Surface ส่ วนด้านยาวจะไปบรรจบกับพื้นที่ปลอดภัยทางอากาศเพื่อการขึ้น-ลงของอากาศยาน (Take-off Climb
Surface และ Approach Surface)
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3.3 Inner Horizontal Surface
เป็ นพื้นที่ที่ต้ งั อยูท่ างระดับเหนื อสนามบินและบริ เวณรอบ ๆสนามบินสู ง 45 เมตร ต่อจาก Transitional
surface มีขอบเขตด้านนอกของ Inner horizontal surface มีลกั ษณะเป็ นส่ วนโค้งรัศมี 4000 เมตรจากจุดกึ่งกลาง
ทางวิ่ง ความสู งอนุญาต (Obstacle Limitation Requirement) ภายใน Inner horizontal surface อนุญาตให้มีสิ่ง
ปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ หรื อ ขยายต่อเติมสิ่ งปลูกสร้างเดิ มที่ มีอยู่แล้วได้ ไม่เกิ น 45 เมตร เหนื อระดับทางวิ่งของ
สนามบิน
3.4 Conical Surface
เป็ นพื้นซึ่ งลาดเอียงขึ้นไปตามความสู งของความลาดเอียงที่กาํ หนดและออกจากเส้น รอบวงของ Inner
horizontal surface โดยมีความลาดเอียง 5 % จากขอบของ Inner horizontal surface สู งขึ้นไปถึง 100 เมตร นั้นก็
คือระยะห่างจาก Inner horizontal surface 100 เมตร ความลาดเอียงจะสูงได้ 5 เมตร ดังนั้นความลาดเอียงสูง 100
เมตร ระยะห่ างจาก Inner horizontal surface จะเป็ น 2000 เมตร คุณสมบัติ(Characteristics) ขอบล่างจะทับกับ
เส้นรอบวงของ Inner horizontal surface และ ขอบบนสุ ดจะอยูท่ ี่ความสู งที่กาํ หนดให้ กล่าวคือสู งสุ ด 100 เมตร
เหนือ ระดับของ Inner horizontal surface หรื อ 145 เมตร เหนือระดับทางวิง่ ความสูงอนุญาต (Obstacle Limitation
Requirement ) ภายใน Conical surface อนุญาตให้มีการปลูกสร้างขึ้นมาใหม่หรื อขยายต่อเติม สิ่ งปลูกสร้างเดิมที่
มีอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 145 เมตร เหนือระดับทางวิง่ หรื อ 100 เมตร เหนือขอบบนของ Inner horizontal surface
3.5 Approach Surface
เป็ นพื้นที่ซ่ ึ งอยูใ่ นแนวตรงจากหัวทางวิ่งออกไป เพื่อใช้สาํ หรับอากาศยานร่ อนลง หรื อที่เรี ยกว่า Final
Phase นั้นเอง มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก) ความยาวของพื้นที่ท้ งั หมด 15000 เมตร (15 กม) จากขอบ RWY strip
ข) surface ของพื้นที่จะเริ่ มต้นที่ขอบ RWY Strip ระยะห่างจาก Threshold 60 เมตร
ค) ความกว้างบานออกข้างละ 15% ( 8.5 degrees divergence)
ง) Approach surface แบ่งออก 3 ระยะ ดังนี้
I) ระยะที่ 1 ความยาวสู งสุ ด 3000 เมตร จาก RWY strip โดยมีความลาดเอียง แตกต่างกัน ตาม
ตารางที่ 1 ส่วนใหญ่มีค่า 2 % หรื อในอัตรา 1:50 ซึ่งมีความสูง 60 เมตร
II) ระยะที่ 2 ความยาวสูงสุด 3600 เมตร ต่อจากระยะที่ 1 โดยมีความลาดเอียง 2.5% หรื อในอัตรา
1:50 ซึ่งมีความสูง 150 เมตรเหนือระดับทางวิง่ หรื อ 90 เมตรเหนือขอบบนสุดของระยะที่ 1
III) ระยะที่ 3 เป็ นพื้นระดับ ต่อจากระยะที่ 2 โดยมีความยาว 8400 เมตร และไม่มีความลาดเอียง
ซึ่งมีความสูง 150 เมตรเหนือระดับทางวิง่ เช่นเดียวกับระยะที่ 2
ความสูงอนุญาต (Obstacle Limitation Requirement)
ก) ภายใน Approach surface ระยะที่ 1 กล่าวคือภายใน 3000 เมตร จาก RWY strip อนุญาตให้มี
สิ่ งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ หรื อขยายต่อเติมสิ่ งปลูกสร้างเดิมที่มีอยูไ่ ด้ ไม่เกิน60 เมตร เหนือระดับทางวิง่
ข) ภายในระยะที่ 2 กล่าวคือภายใน 3600 เมตร จากระยะที่ 1 อนุ ญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา
ใหม่หรื อขยายต่อเติมสิ่ งปลูกสร้างเดิ มที่มีอยู่ได้ ไม่เกิ น 150 เมตร เหนื อระดับทางวิ่งหรื อ 90 เมตร เหนื อขอบ
บนสุดของระยะแรก( 60 เมตรเหนือระดับทางวิง่ ) ซึ่งใช้อตั ราส่วนความลาดเอียง 1:40 หรื อ 2.5%
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ค) ภายในระยะที่ 3 กล่าวคือภายใน 8400 เมตร จากระยะที่ 2 อนุญาตให้มีส่ิ งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่
หรื อขยายต่อเติมสิ่ งปลูกสร้างเดิมที่มีอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 150 เมตร โดยตลอดเหนือระดับทางวิง่
3.6 Take-off Climb surface
มีลกั ษณะ เป็ นพื้นที่ลาดเอียง ที่กาํ หนดขึ้นโดยเริ่ มที่ขอบของ RWY Strip จากปลายทางวิง่ ที่ใช้สาํ หรับ
วิง่ ขึ้นของอากาศยาน มีคุณสมบัติดงั นี้
ก) ขอบในเป็ นพื้นที่ ทางระดับตั้งฉากกับเส้นกึ่ งกลางทางวิ่ง และตั้งอยู่ ณ ระยะทางที่ กาํ หนดให้ 60
เมตร ถัดจากปลายทางวิง่
ข) ด้านข้างทั้งสองด้านจะเริ่ มที่ ปลายสุ ดของขอบในและจะขยายออกในอัตราส่ วน 12.5% หรื อ 7.1
degrees devergence จากทิ ศทางในการวิ่งขึ้นไปยังความกว้างสุ ดท้ายของ Take-off climb surface ที่ กาํ หนด ณ
15000 เมตร(15 ก.ม.) จากขอบของ RWY Strip
เกณฑ์ความสูงของสิ่ งกีดขวาง (Obstacle limitation requirement)
ก) ภายใน Take-off climb surface อนุญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่หรื อขยาย ต่อเติมสิ่ งปลูกสร้าง
เดิมที่มีอยูไ่ ด้สูงสุดไม่เกิน ความลาดเอียง 2% กล่าวคือ ระยะห่างจากหัวทางวิง่ 100 เมตร สิ่ งปลูกสร้างจะสูงได้ 2
เมตร และ Take-off climb surface มีส่วนพื้นที่ปลายสุดที่ระยะ 15000 เมตรจากขอบ RWY Strip
ยกเว้ น เมื่ อสิ่ งปลูกสร้ างดังกล่าวมี การบังด้วยวัตถุที่มีอยู่เดิ มซึ่ งไม่สามารถเคลื่ อนย้ายได้ตามความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ ให้สามารถทําการก่อสร้างได้
ตารางที่ 2 มาตรฐาน obstacle limitation surfaces สําหรับทางวิง่ ที่ใช้ take-off
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4. การขออนุญาต

วิธี ก ารขออนุ ญ าตและขบวนการพิ จ ารณาการก่ อ สร้ า งภายในเขตปลอดภัย ในการเดิ น อากาศ ให้
ประชาชนยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น หรื อปลูกต้นไม้ยืนต้น
ภายในเขตปลอดภัยในการเดิ นอากาศของสนามบิ นพลเรื อน (โดยกรอกใบแบบฟอร์ มขออนุ ญาต ฯ) นําส่ งที่
กรมท่าอากาศยาน ตามขบวนการพิจารณาการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สําหรับประชาชนที่
จะก่อสร้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น หรื อปลูกต้นไม้ยนื ต้น ภายในเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศในบริ เวณใกล้เคียงกับสนามบินของกองทัพอากาศ จะต้องทําหนังสื อขออนุญาตต่อกองทัพอากาศ โดย
นําส่งที่กรมส่งกําลังบํารุ งทหารอากาศเพื่อพิจารณาดําเนินการตามขบวนการต่อไป

5. สรุ ป

การที่จะทราบว่าสิ่ งก่อสร้างนั้นๆ หรื อต้นไม้ยนื ต้นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงสนามบินนั้น จะเป็ นสิ่ งกีดขวาง
ต่อเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรื อไม่ ต้องทราบตําแหน่งที่ต้ งั ของสิ่ งปลูกสร้างหรื อต้นไม้น้ นั ก่อนว่า อยูท่ าง
ทิศทางใดหรื อระยะทางห่างจากจุดประมาณกึ่งกลางสนามบินเท่าใด จึงจะทราบว่าสิ่ งเหล่านั้นจะไปถูกจํากัดความ
สูงในพื้นผิว(surface)ใดและจะสามารถสร้างได้สูงไม่เกินกี่เมตร ตามรู ปที่ 3 เป็ น Obstacle Limitration 5 surface

รู ปที่ 3 มาตรฐาน obstacle limitation surface ด้านข้างทางวิง่ และด้าน Take-off Climb
เช่น ถ้าต้องการสร้างอาคารที่อยูห่ ่างด้านข้างทางวิ่งประมาณ 2 ก.ม.จะในพื้นที่ Inner Horizontal Surface ต้องสู ง
ได้ไม่เกิน 45 เมตร เป็ นต้น หรื อถ้าอยูใ่ นแนววิง่ ขึ้น จะต้องคิดคํานวณโดยใช้ Take-off Climb Surface 2% ถ้าหาก
เป็ นการก่อสร้างอาคารในบริ เวณพื้นที่แนวร่ อนลงทางวิง่ จะต้องใช้เกณฑ์ของ Approach Surface ตามรู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 มาตรฐาน obstacle limitation surface ด้านแนวร่ อนลงทางวิง่ ของสนามบิน
โดยในพื้นที่แนวร่ อนลงนี้ จะซับซ้อนอยูบ่ า้ ง ถ้าหากอยูใ่ นพื้นที่ยอ่ ย Area 2 ซึ่ งมีความลาดชัน 2.5% จะสู งได้ไม่
เกินระหว่าง 60 – 150 เมตร ตามรู ป ถ้าหากมีระยะห่างจากขอบ ไป เป็ นระยะตั้งแต่ 6.6 ก.ม.- 15 ก.ม. สามารถจะ
สร้างอาคารได้ สูงไม่เกิน 150 เมตร
สําหรับการขออนุญาต ให้เจ้าของอาคารที่จะก่อสร้างขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศของสนามบินนั้นๆ โดยสนามบินพาณิ ชย์หรื อสนามบินพลเรื อนอาจจะเป็ นกรมท่าอากาศยานหรื อ
บริ ษทั AOT รับผิดชอบ แต่ถา้ เป็ นสนามบิ นกองทัพอากาศ จะมีกรมส่ งกําลังบํารุ งทหารอากาศเป็ นหน่ วยงาน
รับผิดชอบในการพิจารณาดําเนินการนําเสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที่อนุมตั ิต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ

เนื่ องจากเดิมก่อนปี พ.ศ.2559 การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ของสนามบิ นพลเรื อนหรื อสนามบิ นพาณิ ชย์ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)นั้น กรมการบินพลเรื อนเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการแต่ปัจจุบนั กรมการบินพลเรื อนได้
ยุบหน่วยงานเป็ น 2 องค์กรแล้ว ผูท้ ี่จะขออนุญาตในเรื่ องนี้จะต้องหาข้อมูลก่อนว่า สิ่ งปลูกสร้างหรื ออาคารที่จะขอ
อนุ ญาตก่อสร้างนั้นอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงสนามบิ นที่หน่วยงานใดรับผิดชอบในการดําเนิ นการเพื่อจะไม่ทาํ ให้
เสี ยเวลาในการดําเนิ นการในเรื่ องนี้ รวมทั้งจะต้องเตรี ยมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนที่ จะไปยื่น
ให้กบั หน่วยงานดังกล่าว
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ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้ แบ่งเป็ นเจ้าของกิจการร้านค้าในจังหวัดนนทบุรีจาํ นวน 5 รายที่เข้าร่ วมการสัมภาษณ์เชิง
ลึก รวมทั้งเจ้าของกิจการร้านค้าในจังหวัดนนทบุรีและนักวิชาการจํานวน 10 รายที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
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การอัพเดตเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ 3) สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและยาว
คําสําคัญ: โลจิสติกส์และซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์, การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the benefits and problems of the application of E-Logistics
and Supply Chain in stores in Nonthaburi province to offer the guideline for developing the value in stores’
logistics and supply chain system by adopting the Enterprise Resource Planning (ERP) to respond Thailand 4.0.
The qualitative research methodology was used. The sample used in this research was divided in to 5
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entrepreneurs in Nonthaburi province who participate in in- depth interviews and 10 store owners and
academicians participating in the focus group.
The research result found that the benefits of the ERP system adoption were: 1) Easier decision making
of the store owners 2) Easier communication with the suppliers or manufacturers 3) Increasing the readiness in
doing store business 4) Reduction of the inventory cost. While, the problems of the ERP system adoption were:
1) Lack of knowledge about business computer systems 2) No technology and innovation updates 3) Time and
cost wasting in the short and long term.
KEYWORDS: E-Logistics and Supply Chain, Enterprise Resource Planning

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ปั จ จุ บัน ประเทศไทยกํา ลังปรั บโมเดลในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศเข้า สู่ ยุค 4.0 โดยมุ่ ง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิ จไปสู่ เศรษฐกิ จที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) เพื่อพัฒนา
จากประเทศรายได้ปานกลางไปเป็ นประเทศที่มีรายได้สูง เนื่ องจากในยุคที่ผ่านมาเป็ นยุคอุตสาหกรรมหนัก เมื่อ
บริ บททางเศรษฐกิ จเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ทําให้เจ้าของกิ จการร้ านค้ามี ความสําคัญต่อเศรษฐกิ จของชาติตอ้ ง
ปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตท่ามกลางบริ บทใหม่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยัง่ ยืนและเข้มแข็ง
(หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ, 2 พฤษภาคม 2559)
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบริ บททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคประเทศไทย 4.0 ได้สร้าง
ความท้าทายให้แก่ ตลาดและร้ านค้าหลายด้าน ได้แก่ การแข่งขันที่ รุนแรงมากขึ้นจากร้ านค้าปลี กขนาดใหญ่
สมัยใหม่ ที่มีอาํ นาจต่อรองและความได้เปรี ยบจากขนาด ทําให้ผบู ้ ริ โภคเลือกเข้าร้านค้าน้อยลง รวมทั้งการเปลี่ยน
ผ่านสู่ ยคุ ดิจิทลั ทําให้ธุรกิจต่างๆ แข่งขันโดยการใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งที่ตลาดและร้านค้ายังไม่สามารถเข้าถึงและมี
ใช้ นอกจากนั้นตลาดและร้ านค้ายังขาดช่ องทางในการนํา สิ นค้าที่ มีห ลากหลายและคุ ณ ภาพมาจําหน่ า ยเป็ น
ทางเลือกให้ลูกค้า อีกทั้งเจ้าของกิ จการตลาดและร้านค้ายังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถอยูร่ อดและเติบโต เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่
ประชาชนในการเข้าถึงสิ นค้าในราคายุติธรรม รักษาสมดุลของกลไกตลาดไม่ให้เกิดการผูกขาดของธุรกิจกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ และสร้างกลไกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง (ชนินทร์, 2560)
ปั จ จุ บัน ร้ า นค้า หลายแห่ ง นํา ERP (Enterprise Resource Planning) เข้า มาช่ ว ยในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง ในการบริ หารจัดการข้อมูล รวมถึง
การลดต้นทุนในการผลิตสิ นค้า หรื อลดค้าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ หรื อเพิ่มผลกําไรให้กบั ร้านค้า ซึ่ งโลจิสติกส์
และซัพ พลายเชนอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Logistics and Supply Chain) เป็ นการบริ ห ารระบบสารสนเทศที่ มี ก าร
ออกแบบการเชื่ อมโยงและการทําธุ รกรรมในกิ จกรรมของโลจิ สติ กส์ และซัพพลายเชนของร้ านค้า ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุม และการวัดผลการดําเนินงานร่ วมกันทั้งระบบ ซึ่งเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตามมีเจ้าของกิจการจํานวนมากที่ลม้ เหลวจากการนําระบบ ERP มาใช้ (Gargeya
and Brady, 2005; Cummings, 2011; Kanaracus, 2013) อีกทั้งเจ้าของกิจการบางรายไม่สามารถใช้ระบบ ERP ตอบ
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โจทย์ข องธุ ร กิ จ ตามที่ ห วัง ไว้ไ ด้ (Kraemer, 2012) นอกจากนั้น สํา นัก งานจัง หวัด นนทบุ รี มี น โยบายพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีระบบข้อมูลที่ทนั สมัยรอบด้านทั้งภายในและภายนอก (สํานักงานจังหวัด
นนทบุรี, 2561) ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของร้านค้าในจังหวัด
นนทบุรี โดยการลงพื้นที่ศึกษา E-Logistics and Supply Chain โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบ ERP
เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาร้านค้าในเขตจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการร้านค้าในเขต
จังหวัดอื่น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. ศึกษาประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ของร้านค้าในจังหวัดนนทบุรี
2. ศึกษาสภาพปั ญหาของการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ของร้านค้าในจังหวัดนนทบุรี
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กบั ร้านค้า โดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อตอบรับต่อการเข้าสู่ยคุ ประเทศไทย 4.0

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

E-logistics and supply chain คื อ การที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี ส่วนในกิ จกรรมที่ สําคัญ
ภายในการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซัพ พลายเชน ประกอบด้ว ยการจัดซื้ อจัด จ้าง การจัด การสิ นค้า คงคลังและ
คลังสิ นค้า การขนส่ งและการจัดส่ ง การจัดการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และการจัดการคําสั่ง (Sarkis et al., 2004) ซึ่ งเป็ น
กิ จกรรมที่ สําคัญที่ สมาชิ กในซัพพพลายเชนคาดหวังว่าบริ ษทั หรื อร้ านค้าต้องดําเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
(Waiyawuththanapoom, 2014) โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ในด้า นการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง ผู ้จ ํา หน่ า ยซอฟต์แ วร์ เ ช่ น Ariba, Commerce One และ Clarus ได้เ ปิ ดตัว
ซอฟต์แวร์ จัดซื้ อจัดจ้างสําหรับธุ รกรรมที่ มีประสิ ทธิ ภาพระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายหลัก ข้อดี ของการจัดซื้ อทาง
อินเทอร์เน็ต คือ มีชุดซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ทาํ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง e-mail, XML
การส่ งข้อความและ EDI ทําให้ง่ายต่อทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ระบบเหล่านี้ จะกําจัดรู ปแบบ
การขอเบิ กจ่ ายกระดาษออก การวางใบสั่งซื้ อ แคตตาล็อกให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับก่ อนหน้านี้ รายการสั่งซื้ อ (การ
ตัด สิ น ใจเติ ม เงิ น ง่ า ยขึ้ น ) และอนุ ญ าตให้ผู ้ข ายออกใบกํา กับ สิ น ค้า และใบเสร็ จ รั บ เงิ น คื น ให้กับ ลู ก ค้า ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการลดการสิ้นเปลืองกระดาษ (Romm, 2000)
ในด้านการจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า E-commerce ช่วยให้การจัดการสิ นค้าคงคลังดีข้ ึน การ
รวมสิ นค้าคงคลังใน e-business ช่วยให้บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือลดลงน้อยลงในคลังสิ นค้า แทนการถือครองสิ นค้า
คงคลังขนาดใหญ่ของร้านค้าปลีกจํานวนมาก E-business ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ใกล้เคียงกับ
สถานที่ของลูกค้า เป็ นผลให้จาํ นวนคลังสิ นค้าต้องลดลงและทําให้มีผลต่อการลดต้นทุน ตามทฤษฎีเพื่อE-logistics
and supply chain เมื่อมีขอ้ มูลเข้ามาช่วย ทําให้การเก็บสิ นค้าคงเหลือในร้านค้าน้อยลง การสื่ อสาร การคาดการณ์
และการจัดการอุปสงค์ที่ดีข้ ึนเป็ นไปได้เพราะความช่วยเหลือของระบบ E-commerce และการสื่ อสารที่รวดเร็ ว
เพิ่มประสิ ทธิภาพ (Sarkis et al., 2004)
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ในด้านการขนส่ งและการจัดการการจัดส่ ง ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผูข้ นส่ งและผู ้
ส่ งสิ นค้าจึงมีความสามารถในการบริ หารความสอดคล้องระหว่างการจัดส่ งและความจุ ขณะนี้ มี การแลกเปลี่ยน
การขนส่ งหลากหลายทางเว็บไซต์ พื้นฐานการแลกเปลี่ยนการขนส่ งเป็ นเวทีเสมือนจริ ง ในนั้นผูข้ นส่ งสิ นค้าจะ
โพสต์สิ่งของและผูข้ นส่งจะระบุความจุของสิ่ งของดังกล่าวไว้ เมื่อผูข้ นส่งและผูข้ นส่งพบและทําการจับคูก่ นั พวก
เขาติดต่อและต่อรองราคาและบริ การ โดยใช้การแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผูส้ ่ งสิ นค้าและผูใ้ ห้บริ การสามารถทํางาน
ร่ วมกันเพื่อลบความไร้ ประสิ ทธิ ภาพที่ มีอยู่ในเครื อข่ายการขนส่ งโดยรวม ในปั จจุบนั มี การแลกเปลี่ยนของผู ้
ให้บริ การเครื่ องยนต์ ผูใ้ ห้บริ การรถไฟ และผูใ้ ห้บริ การเดินเรื อ (Sarkis et al., 2004)
ในด้านการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์และใบสั่งการตลาดของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นผ่านทาง
อิ นเทอร์ เน็ตและ e-commerce มากขึ้ น ฟั งก์ช่นั การบรรจุหีบห่ อผลิ ตภัณฑ์ในรู ปแบบที่ น่าสนใจมีความสําคัญ
น้อ ยลง เพราะ e-commerce สร้ า งแรงจู ง ใจในการลดขนาดและนํ้าหนัก ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เนื่ อ งจากต้น ทุ น มี
ความสําคัญกับองค์กรและผูบ้ ริ โภค ค่าจัดส่ งเกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ เพราะว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ เป็ นปั จจัย
หนึ่งในการเลือกซื้อสิ้นค้าของผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้น บริ ษทั ต้องการประโยชน์จากการลดปริ มาณของวัสดุที่ใช้ใน
การบรรจุผลิตภัณฑ์ของตน ทําให้ง่ายต่อการจัดส่ ง ถ้าบริ ษทั ทําได้จะกลายเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจสําหรับผูซ้ ้ื อสิ นค้า
(Cohen, 1999)
โดยระบบ ERP นับว่าเป็ นส่ วนหนึ่งใน E-logistics and supply chain ซึ่ งคือระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเป็ นระบบที่เชื่อมโยงระบบงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้านบัญชี การผลิต การเงิ น การจัดซื้ อ หรื อการบริ การลูกค้า ปั จจุบนั
ERP มีการพัฒนาไปสู่ รู ปแบบโปรแกรมสําเร็ จรู ป ERP ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ ประยุกต์มาตรฐาน สามารถถูกติดตั้ง
และใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์
ด้วย ซึ่งงานวิจยั นี้มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้ ERP ของร้านค้าเป็ นหลัก (Markelevich and Bell 2006)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เชฐธิ ดาและคณะ (2560) พบว่า กลยุทธ์ E-logistics and supply chain
ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ รวมทั้ง การจัด การการขนส่ ง การจัด การคลัง สิ น ค้า มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ วถูกต้อง
ชนะสิ ทธิ์ และ สรวิชญ์ เยาวสุ วรรณไชย (2554) พบว่า การพัฒนาโปรแกรม software การจัดเส้นทาง
การเดินรถของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า สามารถช่วยลดระยะทางในการเดินรถขนส่ งสิ นค้า โดยได้มีการนํา
เทคโนโลยี Google Map เข้ามาช่วยในการตําแหน่ งที่ ต้ งั ของลูกค้าภายในพื้นที่ บริ เวณต่างๆ เพื่อความแม่นยํา
มากขึ้น
ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ และคณะ (2555) พบว่า กลยุทธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับ
ลาว ต้องมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้างเครื อข่ายโลจิสติกส์ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การในลาว
เพื่อให้การบริ การมีคุณภาพ และเป็ นการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของทั้งสองประเทศ
จิ ตติชยั รุ จนกนกนาฎ และคณะ (2556) พบว่า การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
สามารถช่วยปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกทางการค้าที่ท่าเรื อระหว่างประเทศของไทย
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แนวทางการประยุกต์ใช้ ERP ใน
งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ เก็บ ข้อมูลเป็ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเป็ นการคัดเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ในการสัมภาษณ์ ประชากรในการวิจยั ได้แก่ เจ้าของกิ จการร้านค้าที่ นาํ ระบบ ERP มาใช้การบริ หาร
จัดการธุรกิจ โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 5 คน โดยเป็ นเจ้าของกิจการ
ร้านค้าสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ร้านค้าเครื่ องเขียน ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านค้าอุปกรณ์กีฬา และร้านค้าอะไหล่รถยนต์
ในการจัดสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งประกอบด้วยเจ้าของกิจการร้านค้า
ในจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องการบริ หารจัดการกลยุทธ์ E-Logistics and Supply Chain
โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 10 คน โดยยึดตามหลักการของ Kruger (2002) โดยแบ่งเป็ นเจ้าของกิ จการ 7 คน
และนักวิชาการ 3 คน ซึ่งในการจัดสนทนากลุ่มใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เกณฑ์ที่ใช้คดั เลือกเจ้าของกิจการมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผลกําไรสุทธิของร้านค้าต่อปี ต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องเป็ นร้านค้าที่มีการนําระบบ ERP มาใช้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี ส่ วนเกณฑ์ในการคัดเลือกนักวิชาการมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประสบการณ์ทาํ งานในด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชนไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิ งลึกและการจัดสัมมนากลุ่มในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการ E-Logistics and Supply Chain ของเจ้าของกิจการร้านค้า โดยการนําโปรแกรม
ERP มาประยุกต์ใช้ โดยได้พฒั นาแบบสัมภาษณ์มาจากทฤษฏี แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM) ที่ เ ป็ นโมเดลของ Davis (1989) พัฒ นาขึ้ น โดยคํา ถามแบบสั ม ภาษณ์ จ ะเกี่ ย วกับ
ความสามารถในการใช้ระบบ ERP เพื่อให้ร้านค้าบรรลุวถั ุประสงค์ ประโยชน์ต่อการนําระบบ ERP มาใช้ ความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ ERP ความเชื่อมัน่ ต่อระบบ ERP
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1) ศึ กษาสภาพปั จจุ บันและพิจารณาเลื อกเจ้าของกิ จ การร้ านค้าที่ เข้าเกณฑ์ เพื่อนํามาเป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้
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2) จัดทําแบบสัมภาษณ์เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้E-Logistics and Supply Chainเพื่อใช้ประกอบใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสัมมนากลุ่ม
3) จัด ทํา หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละเรี ย นเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ ํา นวน 10 คน เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์และความร่ วมมือในการเข้าร่ วมสัมมนากลุ่มเพื่อตรวจสอบยืนยันแนวทางในการประยุกต์ใช้โลจิสติกส์
และซัพลลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของกิจการร้านค้า
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อตีความสร้างข้อสรุ ปข้อมูลจากสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรมหรื อปรากฏการณ์ที่มองเห็นที่เก็บรวบรวมมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากการประยุ ก ต์ ใ ช้ ERP ในการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลานเชนของร้านค้าในจังหวัดนนทบุรี
จากการสัมภาษณ์ ก ลุ่ มตัวอย่า ง พบว่า จากการที่ เจ้าของกิ จ การนําระบบ ERP มาใช้ ทําให้สามารถ
พัฒนาการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของร้านค้าในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของร้านค้า ทําให้เจ้าของกิจการเข้าใจถึงภาพรวมของฐานะทาง
การเงินและการดําเนินงานของร้านค้า ทําให้เจ้าของกิจการทําการตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น โดย ERP จะรวบรวมข้อมูล
เป็ นชุดเดียว
2) ERP ยังรวบรวมข้อมูลการซื้ อสิ นค้าของลูกค้า โดยจะทําให้ร้านค้าดําเนิ นการต่างๆ ได้ง่าย
สามารถสื่ อสารกับซัพพลายเออร์ หรื อผูผ้ ลิตได้ง่ายขึ้น และยังสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนิ นงานได้ง่ายขึ้น
ซึ่ งจะเป็ นการประสานกันระหว่างกระบวนการตั้งแต่ การผลิต การเก็บรักษาสิ นค้า จนถึงการขนส่ งสิ นค้าไปยังที่
หมายปลายทาง
3) เพิ่มความรวดเร็ วในการดําเนิ นกิ จการของร้ านค้า ซึ่ งสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลและสื่ อสารกัน
กับซัพพลายเออร์ หรื อผูผ้ ลิตได้ โดยที่ ERP ได้เข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานในการดําเนิ นงานแต่ละขั้นตอน โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเดียว ทําให้ประหยัดเวลาและลดต้นทุนต่อหน่วยได้เป็ นอย่างดี
4) ลดภาระด้านสิ นค้าคงคลังในการดําเนิ นการขาย ERP จะช่วยวางแผนในการขนส่ งสิ นค้าไปยัง
ร้านค้า โดยร้านค้าและซัพพลายเออร์สามารถรู ้จาํ นวนการสัง่ ซื้ อที่เป็ นจริ ง ซึ่ งจะช่วยลดสิ นค้าในระบบคงคลังได้
เป็ นอย่างดี โดยทําให้ร้านค้ามีการกําหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม
5.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการนําระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในการจัดการจัดการโลจิ สติ กส์
และซัพพลายเชนของร้านค้าในจังหวัดนนทบุรี
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า จากการที่ เจ้าของกิ จการนําระบบ ERP มาใช้ในจัดการด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชนของร้านค้า พบว่ามีประเด็นปั ญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) เจ้าของกิ จการและพนักงานร้านค้าไม่มีความรู ้เกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ จึ งทําให้การ
ออกแบบระบบไม่ครบถ้วน เนื่ องจากโปรแกรม ERP ค่อนข้างซับซ้อน บ่อยครั้งที่พนักงานร้านค้ามักป้ อนข้อมูล
ผิดพลาด ทําให้บางครั้งข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม ERP ไม่สามารถใช้ได้
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2) เจ้าของกิจการขาดความรู ้เรื่ องเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ จึงทําให้ระบบ ERP ที่ใช้ในร้าน
สะดวกซื้อในปั จจุบนั ล้าหลังหรื อไม่อพั เดต
3) ขาดการวางแผนเรื่ อ งค่ า ใช้จ่ า ย ทํา ให้ มี ต ้น ทุ น บานปลาย เช่ น ต้น ทุ น จากการบํา รุ ง รั ก ษา
ซอฟต์แวร์ และต้องใช้เวลานานในการปรั บตัว หรื อปรั บเปลี่ ยนกระบวนการ จึ งทําให้สิ้นเปลื องทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและยาว

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้พบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกัน โดยแต่ละ ประเด็น จะมี
ส่วนที่เหมือน ส่วนที่แตกต่าง และส่วนที่เสริ มเนื้อหา จากงานวิจยั ที่ใกล้เคียงอื่น ๆ
ประเด็นเรื่ องประโยชน์จากการใช้ ERP พบว่ามีความแตกต่างกับงานวิจยั ของพงษ์ชยั อธิ คมรัตนกุล,
2550 ที่ได้นาํ เสนอผลการศึกษาว่าการนํา ERP สามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว เนื่องจากเจ้าของกิจการร้านค้าบาง
รายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวจากการที่นาํ โปรแกรม ERP มาใช้ แต่มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธน
สิ ทธิ นิ ตยะประภา (2559) ที่พบว่าการนําโปรแกรม ERP มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทําให้การ
บริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนั้นผลของงานวิจยั นี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Michael and
McCathie, 2005 ที่ได้ระบุวา่ ระบบ ERP สามารถลดภาระสิ นค้าคงคลังของร้านค้าได้ โดยข้อมูลการสั่งซื้ อที่เป็ น
จริ ง ส่ วนในด้านประเด็นปั ญหาจากการนําระบบ ERP มาใช้ พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sumner
(2000), Umble and Umble (2002), และ Wright and Wright (2002) ที่ได้ระบุถึงสภาพปั ญหาของการประยุกต์ใช้
ระบบ ERP ว่าเกิดจากการขาดความรู ้ทกั ษะด้านระบบอีเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และต้นทุนสูง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของกิจการร้านค้ามีการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะด้านELogistics and Supply Chain ภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งควรมี ก ารจัด อบรมเพื่ อ อัพ เดตเทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอๆ
(2) เจ้าของกิจการร้านค้าควรศึกษาและวางแผนในเรื่ องค่าใช้จ่ายอย่างรอบครอบในการเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดและให้เกิด
ประสิ ทธิภาพต่อธุรกิจสูงสุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาในช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้น และจํานวนของเจ้าของ
กิจการร้านค้าในจังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อระยะเวลา เปลี่ยนแปลงไปควรจะทําการศึกษาเพิ่มเติม
เป็ นช่วง ๆ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง ถูกต้องและทันสมัยอยูเ่ สมอ
(2) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหาของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ครบถ้วนและ
แม่นยํามากขึ้น งานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเชิงปริ มาณควบคู่คบั เพียงการศึกษาเชิงคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาใน
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ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนน้อยมาก ดังนั้นการศึกษาเชิงปริ มาณในครั้งต่อไป จะทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างได้มากกว่า
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในเพิ่มกําลังการผลิตพัดลมโรงเรื อนของบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งปั จจุบัน มี สายการประกอบพัดลมโรงเรื อน 2 สายการประกอบ คื อ สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครง
สังกะสี และโครงไฟเบอร์ กลาส ในการดําเนิ นงานวิจยั ได้ใช้เทคนิ ค ECRS ร่ วมกับเทคนิ คจัดสมดุลสายการผลิต
ด้วยวิธี ก ฎเกณฑ์ก ารกําหนดตําแหน่ งโดยใช้ค่ าสู ง สุ ด โดยงานวิจัย นี้ ได้เสนอให้ เพิ่ ม จํานวนสถานี ง านและ
ปรับเปลี่ยนจาก 2 สายการประกอบเหลือเพียงสายการประกอบเดียวซึ่ งสามารถรองรับการผลิตพัดลมโรงเรื อนได้
ทั้ง 2 ประเภทโดยใช้พนักงานจํานวนเท่าเดิม ผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณพบว่าสามารถลดรอบเวลาในการผลิต
พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี และโครงไฟเบอร์กลาสจากเดิม 29.46 และ36.32 นาที เหลือเพียง 9.70 และ 9.94 นาที
ซึ่งส่ งผลให้กาํ ลังผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 41% และ 38% ตามลําดับ และประสิ ทธิ ภาพสายการผลิตเพิ่มจาก 59% และ
66% เป็ น 84% และ 92% ตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดสมดุลสายการผลิต สายการประกอบ ECRS

ABSTRACT

The purpose of this research is to propose the increasing of the capacity of agricultural fan. Currently
the company has two assembly lines for zinc frame and fiberglass frame agricultural fans. This research has
applied ECRS technique combined with production line balancing technique (Largest-Candidate Rule method).
After simulated these techniques, this research purposes the combining of two assembly lines reduce into single
line with the same number of workers, and the number of work stations have been increased for supporting both
types of product. The simulation result shows that the cycle time of the zinc frame agricultural fan assembly
line has been decreased from 29. 46 minutes to 9 .7 0 minutes, while the fiberglass frame agricultural fan
assembly line’s has also been decreased from 36.32 minutes to 9.94 minutes. Consequently, the capacities of
both types of agricultural fan have been increased to 41% and 38% , respectively. The efficiency of two
production lines is increased from 59% and 66%, to 84% and 92%, respectively.
KEYWORDS: Production Line Balancing, Assembly Line, ECRS
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

บริ ษทั ผูผ้ ลิตพัดลมโรงเรื อนแห่ งหนึ่ งสําหรับใช้ร่วมกับระบบระบายอากาศในโรงเรื อนปศุสัตว์ มีการ
ผลิตพัดลมโรงเรื อน 2 ประเภทซึ่งผลิตด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน คือ พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี และพัดลมโรงเรื อน
โครงไฟเบอร์ กลาส ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 กระบวนการผลิ ตพัดลมโรงเรื อนในปั จจุบันแยกเป็ น 2 สายการ
ประกอบที่แตกต่างกัน แต่ละสายการประกอบมี 2 สถานี งาน และมีพนักงาน 3 คน กําลังการผลิตรวมในปั จจุบนั
ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 29 ชิ้นต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า จึงต้องการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้น 20% หรื อ
เพิ่ มเป็ น 35 ชิ้ น ต่อวัน เพื่ อให้เพี ยงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งจากกําลังการผลิ ต
เป้ าหมายสามารถนํามาคํานวณอัตราการผลิตเป้ าหมาย หรื อ Takt Time เมื่อเวลาที่ใช้ในการทํางานคือ 6.75 ชัว่ โมง
ต่อวัน ได้ 11.57 นาทีต่อชิ้น แต่จากการศึกษาการทํางานและจับเวลาในการประกอบพัดลมโรงเรื อนทั้ง 2 ประเภท
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 พบว่าปั จจุบนั พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี และโครงไฟเบอร์ กลาสมีรอบเวลาการผลิต
หรื อ Cycle Time 23.8 นาที และ 30.53 นาที ตามลําดับ ซึ่ งทําให้ได้อตั ราการผลิตตํ่ากว่าเป้ าหมาย งานวิจยั นี้ จึง
เสนอแนวทางในการเพิ่มกําลังการผลิตพัดลมโรงเรื อน โดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิตร่ วมกับการลดความสู ญ
เปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS ซึ่ งที่ ผ่านมาได้มีงานวิจยั ที่ ใช้เทคนิ คนี้ เช่น ธัชณนท์ และคณะ (2561) ธารชุดา
และคณะ (2557) สุจินดา (2557) และ Pornthipa (2014)

พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี

พัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์กลาส

แผนภาพที่ 1 พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี และพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์กลาส

เวลา (นาที)

พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี
40
35
30
25
20
15
10
5
0

พัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์ กลาส

Takt time =11.57

5.48

สถานีงานที่ 1

29.46

สถานีงานที่ 2

11.61

36.32

สถานีงานที่ 1

สถานีงานที่ 2

แผนภาพที่ 2 รอบเวลาในการผลิตพัดลมโรงเรื อนในปั จจุบนั
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ตารางที่ 1 กําลังการผลิตพัดลมโรงเรื อนในปั จจุบนั และกําลังการผลิตเป้ าหมาย
ประเภทพัดลมโรงเรื อน
พัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี
พัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์ กลาส

กําลังการผลิตปั จจุบนั (ชิ้นต่อวัน)
แต่ละประเภท

รวม

14
15

29

กําลังการผลิตเป้ าหมาย
(ชิ้นต่อวัน)
35
(เพิ่มขึ้น 20%)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตพัดลมโรงเรื อน 20%

3. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง

3.1 การหาเวลามาตรฐาน
(วันชัย, 2553) การศึกษาเวลาเป็ นการบันทึกเวลาทํางานของงานย่อยแต่ละงาน โดยมีการบันทึกรอบการ
ทํางานหลายๆ รอบจนมัน่ ใจว่าข้อมูลเวลาใช้เป็ นตัวแทนของเวลาทํางานได้ จากนั้นปรับเวลาประเมินอัตราการ
ทํางานและกําหนดเวลาเผื่อ โดยกําหนดเวลามาตรฐานของงานได้ดงั นี้
เวลามาตรฐาน = เวลาปรกติ + (เวลาปรกติ x % เวลาเผื่อ)
โดยเวลาเผื่อ เป็ นเวลาที่ เพิ่มให้จากเวลาปรกติของคนงานที่ เหมาะสมเพื่อกิจธุระส่ วนตัว เพื่อลดความ
เมื่อยล้าและเผื่อสําหรับความล่าช้าของกิจกรรมการรอต่างๆ
3.2 การคํานวณประสิทธิภาพสายการผลิต
(วันชัย, 2553) เมื่ อศึ กษาเวลามาตรฐานการทํางานในแต่ละสถานี งาน สามารถคํานวณประสิ ทธิ ภาพ
สายการผลิตได้ดงั นี้
ประสิ ทธิภาพ = ผลรวมของเวลามาตรฐานของแต่ละสถานี x 100
(รอบเวลาผลิต)(จํานวนสถานี)
3.3 Takt Time
(วิชยั , 2551) อัตราการผลิต หรื อ Takt Time คือการตั้งอัตราความเร็ วของการผลิตที่เหมาะสมกับอุปสงค์
ของลูกค้า โดยการกําหนดเป็ นอัตราการผลิตที่ไหลเป็ นจังหวะ ซึ่งคํานวณได้จาก
Takt Time
= เวลาทํางานต่อวัน / จํานวนที่ตอ้ งผลิตทั้งหมดต่อวัน
3.4 การจัดสมดุลสายการผลิต
(พิภพ, 2556) การจัดสมดุ ลสายการผลิ ตเป็ นการกําหนดงานให้กับ สถานี งานในสายการผลิ ตเพื่อให้
บรรลุอตั ราผลผลิตตามที่ตอ้ งการด้วยจํานวนสถานี งานน้อยที่สุดหรื อมีประสิ ทธิภาพของสายการผลิตสู งสุ ด โดย
จํานวนสถานีงานที่นอ้ ยที่สุดคํานวณได้จาก
จํานวนสถานีงานที่นอ้ ยที่สุด = ผลรวมของเวลางานย่อยทั้งหมด / รอบเวลาการผลิต
โดยรอบเวลาผลิต (Cycle Time) คือช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์จะออกมาที่ปลายสายการผลิตทีละหน่วย ซึ่งถูก
กําหนดโดยสถานีงานที่ใช้เวลามากที่สุด
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ขั้น ตอนการจัด สมดุ ลสายการผลิ ต สามารถสรุ ป ได้ดังนี้ 1) กําหนดงานย่อยต่างๆ 2) กําหนดลําดับ
ก่อนหลังความสัมพันธ์ของงานย่อยต่างๆ 3) เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ลาํ ดับก่อนหลัง (Precedence Diagram)
ของงานย่อย 4) ประมาณการเวลาของงานย่อยต่างๆ 5) คํานวณรอบเวลาการผลิต 6) คํานวณจํานวนสถานี งานที่
น้อยที่สุด (ตามทฤษฎี) 7) ใช้วิธีฮิวริ สติกในการกําหนดงานย่อยให้กบั แต่ละสถานี งาน เพื่อให้สายการผลิตสมดุล
8) คํานวณประสิ ทธิภาพของสายการผลิต 9) หากผลการจัดสมดุลไม่เป็ นที่พอใจ จัดสมดุลโดยใช้เกณฑ์ใหม่
3.5 วิธีการจัดสมดุลสายการผลิตด้ วยวิธีกฎเกณฑ์ การกําหนดตําแหน่ งโดยใช้ ค่าสู งสุ ด
(ชุ มพล, 2552) วิธีการจัดสมดุ ลสายการผลิ ตด้วยวิธีกฎเกณฑ์การกําหนดตําแหน่ งโดยใช้ค่าสู งสุ ด (LargestCandidate Rule) เป็ นหนึ่งในวิธีการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยเกณฑ์ฮิวริ สติก ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1) จัดงานย่อยลงในสถานี งานแรกโดยเลือกงานย่อยที่ มีเวลาสู งสุ ดก่อน ซึ่ งต้องไม่ขดั กับข้อจํากัดของ
ลําดับการทํางาน โดยพิจารณาถึงลําดับขั้นตอนก่อนหลังในการทํางานเป็ นหลัก แต่ผลบวกของงานย่อยในแต่ละ
สถานี งานจะต้องไม่เกิ นรอบเวลาที่ กาํ หนด 2) เมื่อจัดงานย่อยลงในสถานี งานแรกเรี ยบร้อย เริ่ มจัดงานย่อยลง
สถานีงานต่อๆ ไป จนสามารถเลือกงานย่อยได้หมด
3.6 การลดความสู ญเปล่ าด้ วยหลักการระบบ ECRS
หลักการ ECRS คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกําจัด การรวมกัน การจัด และการทําให้ง่าย ซึ่งสามารถ
อธิ บ ายได้ดัง นี้ 1) E = Eliminate หมายถึ ง การตัด ขั้น ตอนการทํา งานที่ ไ ม่ จ ํา เป็ นในกระบวนการออกไป
2) C = Combine ห มายถึ ง การรวม ขั้ น ตอน การทํ า งาน เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อป ระห ยั ด เวลาห รื อแรงงาน
3) R = Rearrange หมายถึง การจัดลําดับงานใหม่ให้เหมาะสม 4) S = Simplify หมายถึง ปรับปรุ งวิธีการทํางาน
หรื อสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทาํ งานได้ง่ายขึ้น (https://www.logisticafe.com/2009/11/ecrs)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลพื้นฐาน
จากการศึกษาพื้นที่ ทาํ งานของสายการประกอบพัดลมโรงเรื อนในปั จจุบนั แสดงในแผนภาพที่ 3 โดย
ลูกศรที่ เป็ นเส้นประแสดงให้เห็นถึงการเดิ นกลับไปกลับมาของพนักงานเพื่อหยิบชิ้นส่ วนพัดลมนํามาประกอบ
ซึ่ งอธิ บายพื้นที่ปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้ จุด A และจุด J คือประตูทางเข้าออก จุด B คือ พื้นที่ประกอบบานเกล็ด โดยมี
พนักงานประกอบบานเกล็ด 2 คน จุด C คือ พื้นที่ วางชิ้นส่ วนประกอบพัดลมโรงเรื อน จุด D คือ พื้นที่ประกอบ
ใบพัดลมและเพลา โดยมีพนักงาน 1 คน จุด E คือ พื้นที่สายการประกอบพัดลมโครงสังกะสี โดยมีพนักงาน 3 คน
จุด F คื อ พื้นที่ จัดวางตูเ้ ก็บอุปกรณ์ และเครื่ องมื อต่างๆ จุด G คือ พื้น ที่ จดั วางพัดลมโรงเรื อนที่ ประกอบเสร็ จ
พร้อมส่ งลูกค้า จุด H คือ พื้นที่ประกอบพัดลมโครงไฟเบอร์กลาส โดยมีพนักงาน 3 คน ซึ่ งจะใช้พ้ืนที่มากในการ
วางโครงพัดลมเพื่อนําเข้ากระบวนการประกอบทีละชิ้น และทําให้การเคลื่อนที่ไม่สะดวกเนื่ องจากพื้นที่คบั แคบ
จุด I คือ พื้นที่โต๊ะทํางานของหัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพ จุด K คือ พื้นที่ประกอบผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ในโรงงาน
จากการศึ กษาการทํางานโดยจับเวลาการทํางานซึ่ งประกอบได้ดว้ ยขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอน และหา
เวลามาตรฐานของทุกขั้นตอนย่อย พบว่าสามารถนําขั้นตอนย่อยของการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี
และโครงไฟเบอร์กลาสมาแบ่งออกเป็ นขั้นตอนใหญ่ๆ 14 และ16 ขั้นตอน ตามลําดับ โดยมีเวลามาตรฐานของแต่
ละขั้นตอนแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งข้อมูลที่นาํ เสนอจะไม่ได้แสดงข้อมูลเวลามาตรฐานของแต่ละขั้นตอนย่อย
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แผนภาพที่ 3 แผนผังโรงประกอบพัดลมโรงเรื อนในปัจจุบนั
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการทํางานและเวลามาตรฐานของสายการประกอบพัดลมโรงเรื อน
สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงสั งกะสี
สถานี
งาน

งาน
A1

1

B1
C1
D1
E1
F1
G1

2

รายละเอียดงาน
ติดแป๊ ปและ
ประกอบลูกปื น
ติดสติ๊กเกอร์

ติดใบพัด
ประกอบมู่เล่ย ์
ติดมอเตอร์
ใส่สายพาน
ประกอบกระบัง
ด้านล่าง/ด้านข้าง
H1 ประกอบกระบัง
ด้านบน
I1 ติดบานเกล็ด
J1 ทดสอบและ
บันทึกค่า
กระแสไฟฟ้า
K1 หุ ม้ พลาสติกที่
มอเตอร์
L1 ติดตะแกรงหลัง
M1 จัดเก็บ
N1 เติมชิ้นส่วน
ประกอบพัดลม
เวลารวม (นาที)

สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์ กลาส

เวลา
มาตรฐาน
3.90

งานที่อยู่
ก่อนหน้า
-

1.58

-

0.64
0.44
0.93
0.16
3.95

A1
C1
A1
D1,E1
E1,F1

5.76

G1

2.96
1.62

H1
I1

สถานี
งาน
1

2

งาน

รายละเอียดงาน

A2
B2

ติดแป๊ ป
ติดแท่นรองมอเตอร์/
แท่นรองลูกปื น

C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2

ติดลูกปื น
ติดใบพัด
ติดสติ๊กเกอร์
ประกอบมู่เล่ย ์
จดเลขมอเตอร์
ติดตั้งมอเตอร์
ใส่สายพาน
เจาะรู ตะแกรง
ติดตะแกรง
ทําความสะอาด
โครง
ทดสอบและบันทึก
ค่ากระแสไฟฟ้า
พันฟิ ล์ม
จัดเก็บ
เติมชิ้น
ส่วนประกอบพัดลม

M2
1.19

J1

2.37
3.63
5.81

K1,B1
L1
M1

N2
O2
P2

35.01

เวลารวม (นาที)
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เวลา
มาตรฐาน
5.47
4.28

งานที่อยู่
ก่อนหน้า
A2

1.86
3.99
1.47
3.65
0.47
2.74
0.36
2.21
4.45
8.20

B2
C2
D2
G2,B2
H2,F2
J2,E2,I2
-

0.61

K2

1.71
0.65
5.81

L2,M2
N2
O2

47.93
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4.2 การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของสายการประกอบ
งานวิจัย นี้ ได้ป ระยุก ต์ใช้เทคนิ ค ECRS ในการลดความสู ญ เปล่ าเพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการทํางานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังสรุ ปในตารางที่ 3 โดยสามารถคํานวณรอบเวลาการผลิตพัดลมโรงเรื อนที่ ลดลงได้ ดัง
แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 แนวความคิดปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานตามหลักการ ECRS
ชื่ องาน
การกําจัดการ
เคลื่อนที่ที่ไม่
จําเป็ น

E

C

R

S

ปัญหาที่พบ
พนั ก งานมี ก ารเคลื่ อ นที่ ม ากเกิ น ความจํา เป็ น
เนื่ องจากต้องเดิ น ไป-กลับ เพื่ อหยิบ ชิ้ น ส่ วนและ
อุ ป กรณ์ ต่ างๆ มาทําการประกอบ ทําให้ สู ญ เสี ย
เวลาในการปฏิบตั ิงาน
การกําจัดขั้นตอน มี ก ารจัด เก็ บ โครงพัด ลมไฟเบอร์ ก ลาสในที่ โล่ ง
การทําความ
กลางแจ้ง เนื่ องจากพื้ นที่ ใ นโรงประกอบไม่
สะอาดโครงไฟ
เพียงพอจัดเก็บ ทําให้เกิ ดคราบสกปรกที่ ตวั โครง
เบอร์ กลาส
พนักงานจึ งต้องมี การทําความสะอาดโครงพัดลม
ไฟเบอร์ กลาสทุกครั้งก่อนนําออกจากกระบวนการ
การรวมพนักงาน เนื่องจากการจัดสถานี งานใหม่ อาจมีการต้องเพิ่ม
เป็ นทีมเดียวกัน
พนักงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อเรื่ องต้นทุนด้านแรงงาน
การจัดพื้นที่ในโรง การจัดพื้นที่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ
ประกอบ
โครงพัดลมที่รอการประกอบ และการจัดสถานี
งานในปั จจุบนั ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาํ เป็ น
การทําให้
เคลื่อนย้ายโครง
พัดลมได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบนั พนักงานจะต้องยกโครงพัดลมเพื่อส่งต่อ
ชิ้นงานไปยังสถานี ต่อไป ทําให้เกิดความเมื่อยล้า
และส่ งผลอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุจึงไม่มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน

วิธีการปรับปรุ ง
จัด งานให้ มี พ นัก งานคอยเติ ม ชิ้ น ส่ ว นและ
อุ ป กรณ์ ป้ อ นเข้าสายการผลิ ต เช่ น จัด ให้ มี
พนักงานคอยเติมมอเตอร์ ณ จุดวางมอเตอร์
ด้านข้างสายการผลิต
จัดให้มีพ้นื ที่ที่ใช้ในการจัดเก็บโครงพัดลมที่
รอการประกอบ เพื่อหลี กเลี่ ยงแสงแดดและ
ฝน ซึ่ งจะป้ องกั น โครงพั ด ลมเกิ ด คราบ
สกปรก
รวมพนักงานจาก 2 สายการประกอบ ให้
เหลือเพียงสายการประกอบเดียว
จัดเรี ยงพื้นที่ในการทํางานของโรงประกอบ
ใหม่ท้ งั หมด เพื่อให้มีพ้นื ที่ในการจัดเก็บ
โครงที่รอการประกอบ และทําให้แผนผัง
การเคลื่อนย้ายชิ้นงานดีข้ ึนอีกด้วย
ออกแบบการเคลื่อนย้ายโครงพัดลม โดยใช้
รางลําเลียงมาช่วยในการเคลื่อนย้ายโครงพัด
ลมไปยังสถานี งานถัดไป

4.3 การจัดสมดุลสายการประกอบ
หลังจากที่ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการทํางานด้วยเทคนิ ค ECRS ขั้นตอนต่อไปจะจัด
สมดุลสายการประกอบโดยนําสายการประกอบพัดลมทั้ง 2 ประเภทที่ทาํ งานแยกจากกันมารวมเป็ นสายการผลิต
เดียว เพื่อเพิ่มจํานวนสถานี งานและสามารถใช้พนักงานในสายการประกอบร่ วมกันได้ โดยพนักงานทั้ง 6 คนจะ
สามารถทําการประกอบพัดลมโรงเรื อนได้ท้ งั 2 ชนิ ด ตามแผนการผลิตประเภทของพัดลมโรงเรื อนในรอบการ
ผลิตนั้น
การจัดสมดุ ลสายการประกอบเริ่ มด้วยการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ลาํ ดับก่อนหลังของการผลิ ต
(Precedence Diagram) ในแผนภาพที่ 4 และ 5 จากนั้นจึ งคํานวณจํานวนสถานี งานที่ น้อยที่ สุดตามทฤษฎี โดย
กําหนดรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) กําหนดให้เท่ากับอัตราการผลิต (Takt Time) ที่ตอ้ งการคือ 11.57 นาที
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จํานวนสถานีการทํางานพัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี = 32.59 /11.57 = 2.82 สถานีงาน
จํานวนสถานีการทํางานของพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์กลาส = 36.97 /11.57 = 3.20 สถานีงาน
เนื่องจากต้องการรวมทั้ง 2 สายการผลิตเข้าด้วยกัน จึงกําหนดสถานีงานที่เป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิสาํ หรับ
ทั้ง 2 สายการผลิตที่เป็ นจํานวนเต็มคือ 4 สถานีงาน หลังจากนั้นจึงจัดสถานีงานใช้วธิ ีการจัดสมดุลสายการผลิตซึ่ ง
ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้วิธีกฎเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งโดยใช้ค่าสู งสุ ด (Largest-Candidate Rule) เนื่ องจากเป็ น
วิธีการที่เหมาะสมกับสายการประกอบที่มีข้ นั ตอนงานไม่สลับซับซ้อน
ตารางที่ 4 เวลาหลังการปรับปรุ งกระบวนการทํางานตามหลักการ ECRS
สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงสั งกะสี
เวลามาตรฐาน (นาที)
งานที่อยู่
สถานี
งาน
ก่อน
หลัง
ก่อนหน้า
งาน
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
A1
3.90
3.62
1
B1
1.58
1.02
C1
0.64
0.64
A1
D1
0.44
0.44
C1
E1
0.93
0.85
A1
F1
0.16
0.12
D1,E1
G1
3.95
3.94
E1,F1
H1
5.76
5.76
G1
I1
2.96
2.27
H1
2
J1
1.62
1.50
I1
K1
1.19
1.14
J1
L1
2.37
2.28
K1,B1
M1
3.63
3.20
L1
N1
5.81
5.81
M1

รวม

35.01

32.59

สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์ กลาส
เวลามาตรฐาน (นาที)
งานที่อยู่
สถานี
งาน
ก่อน
หลัง
ก่อนหน้า
งาน
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
A2
5.47
5.19
1
B2
4.28
2.59
A2
C2
1.86
1.86
B2
D2
3.99
3.53
C2
E2
1.47
1.19
F2
3.65
3.65
D2
G2
0.47
0.15
H2
2.74
2.58
G2,B2
I2
0.36
0.16
H2,F2
J2
2.21
2.01
2
K2
4.45
4.32
J2,E2,I2
L2
8.20
M2
0.61
0.28
K2
N2
1.71
1.48
L2,M2
O2
0.65
0.40
N2
P2
5.81
7.15
O2
รวม
47.93
36.97

3.62

0.64

0.44

0.12

1.02

2.28

3.20

5.81

A1

C1

D1

F1

B1

L1

M1

N1

3.94

0.85
E1

G1

5.76

2.27

1.50

H1

I1

J1

1.14
K1

แผนภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ลาํ ดับก่อนหลังของการผลิตพัดลมโรงเรื อนโครงสังกะสี
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1.86

3.53

3.65

2.01

C2

D2

F2

J2

5.19
A2

0.16

2.58

2.59
B2

H2

4.32
K2

I2
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0.28

1.48

0.40

7.15

M2

N2

O2

P2

1.19

0.15
G2

E2

แผนภาพที่ 5 แผนภาพความสัมพันธ์ลาํ ดับก่อนหลังของการผลิตพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์กลาส

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การลดความสู ญเปล่ าด้ วยหลักการระบบ ECRS
งานวิจยั นี้ได้เสนอแนวทางในการจัดวางพื้นที่ในโรงประกอบพัดลมโรงเรื อนใหม่ ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 6 โดยใช้หลักการดังนี้
1) R-Rearrange จัดพื้นที่สําหรับวางโครงพัดลมที่รอการประกอบ ซึ่ งในแผนภาพคือบริ เวณ L เพื่อ
กําจัดขั้นตอนการทําความสะอาด และใช้พ้นื ที่ในโรงประกอบมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2) C – Combine รวมพนั ก งานประกอบพัด ลมโรงเรื อ นทั้ง 2 ประเภทเข้าด้ว ยกัน โดยจัด ให้ มี
พนักงาน 1 คน ทําหน้าที่เติมชิ้นส่ วนพัดลมเข้าสู่ สายการผลิตตลอดเวลา ทําให้พนักงานที่มีหน้าที่ประกอบพัดลม
ไม่ตอ้ งเดินกลับไปกลับมาเพื่อหยิบชิ้นส่วนนํามาประกอบ
3) S – Simplify ใช้รางลําเลียงในบริ เวณ E และ H เพื่อลําเลียงโครงพัดลมไปยังสถานี งานต่อไปได้
สะดวกขึ้น และลดเวลาในการเคลื่อนย้าย
F

D
B

E

K

H

17.6 เมตร

C

L
A

G

I

J

40 เมตร

แผนภาพที่ 6 แผนผังโรงประกอบพัดลมโรงเรื อนหลังการปรับปรุ ง
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5.2 การจัดสมดุลสายการประกอบ
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสายการประกอบของบริ ษทั ยังไม่สามารถดําเนินการได้จริ ง ในงานวิจยั นี้จึงใช้
ตัวเลขที่ได้จากการคํานวณจากเวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อย ซึ่ งจากการแบ่งสถานี งานออกเป็ น 4 สถานี งาน
และจัดงานย่อยลงในสถานีงานดังแสดงในตารางที่ 5 ทําให้ได้รอบเวลาของสายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครง
สังกะสี เท่ากับ 9.70 นาที และได้รอบเวลาของสายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์ กลาสเท่ากับ 9.94
นาที ซึ่งอยูภ่ ายในรอบเวลาที่กาํ หนดคือ 11.57 นาที
ตารางที่ 5 เวลาการทํางานหลังจากจัดสมดุลสายการผลิตใหม่
สถา
นี
งาน

1

2

3

4

สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงสั งกะสี
รอบเวลา เวลาที่
เวลา
พนักงาน
งาน
การผลิต สู ญเสี ย
(นาที)
(คน)
(นาที)
(นาที)
A1
3.62
E1
0.85
C1
0.64
6.69
3.435
1
D1
0.44
F1
0.12
B1
1.02
G1
3.94
9.70
0.425
2
H1
5.76
I1
2.27
J1
1.50
7.19
2.935
2
K1
1.14
L1
2.28
M1
3.20
1
N1
5.81
9.01
1.115
รวม

32.59

9.70

7.91

สถา
นี
งาน
1

2

3

4

6

สายการประกอบพัดลมโรงเรื อนโครงไฟเบอร์ กลาส
รอบเวลา เวลาที่
เวลา
พนักงาน
งาน
การผลิต สูญเสี ย
(นาที)
(คน)
(นาที)
(นาที)
A2
5.19
J2
2.01
9.94
0.185
1
B2
2.59
G2
0.15
H2
2.58
C2
1.86
9.15
0.975
2
D2
3.53
E2
1.19
F2
3.65
I2
0.16
K2
4.32
9.89
0.235
2
M2
0.28
N2
1.48
O2
0.40
7.55
2.575
1
P2
7.15
รวม 36.54
9.94
3.97
6

6. อภิปรายผล
(1) งานวิจยั นี้ ได้เสนอแนวทางในการเพิ่มกําลังการผลิตพัดลมโรงเรื อนประเภทโครงสังกะสี และโครง
ไฟเบอร์กลาส เพื่อให้บริ ษทั นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจดําเนินการปรับปรุ งสายการผลิตของบริ ษทั ต่อไป โดย
เริ่ มด้วยการใช้หลักการระบบ ECRS เพื่อลดความสู ญเปล่า ทําให้รอบเวลาการผลิตลดลง หลังจากนั้นจึงใช้การจัด
สมดุลสายการผลิตโดยรวมสายการประกอบพัดลมทั้ง 2 ประเภทเป็ นสายการผลิตเดียว เพื่อเพิ่มจํานวนสถานี งาน
และสามารถใช้พนักงานในสายการประกอบร่ วมกันได้ ซึ่ งผลที่ ได้ในงานวิจยั นี้ เป็ นตัวเลขที่ ได้จากการคํานวณ
จากเวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อย
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(2) ผลจากการลดความสูญเปล่าและจัดสมดุลสายการผลิตใหม่ สามารถลดรอบเวลาการผลิตของพัดลม
โรงเรื อนโครงสังกะสี และโครงไฟเบอร์ กลาส จากเดิ ม 29.46 และ36.32 นาที เหลือรอบเวลาการผลิตเพียง 9.70
และ 9.94 นาที ตามลําดับ โดยใช้พนักงานจํานวน 6 คนเท่าเดิ ม ซึ่ งจะส่ งผลให้กาํ ลังผลิตพัดลมโรงเรื อนโครง
สังกะสี และโครงไฟเบอร์ กลาส เพิ่มขึ้นจาก 29 ชิ้นต่อวัน เป็ น 41 และ 40 ชิ้นต่อวัน หรื อเพิ่มขึ้น 41% และ 38%
ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ โดยประสิ ทธิ ภาพสายการผลิตเพิ่มจาก 59% และ 66% เป็ น
84% และ 92% ตามลําดับ

7. ข้ อเสนอแนะ

การจัดสมดุ ลสายการผลิตของวิธีกฎเกณฑ์การกําหนดตําแหน่ งโดยใช้ค่าสู งสุ ดเป็ นวิธีการที่ ง่ายและ
ใช้ได้ดีกบั สายการผลิตที่มีข้ นั ตอนงานไม่สลับซับซ้อน แต่สาํ หรับสายการผลิตที่มีข้ นั ตอนงานสลับซับซ้อนควร
เลือกใช้วธิ ีการอื่นๆ เช่น วิธีการของกิลบริ ดจ์และเวสเตอร์ วิธีการที่ใช้น้ าํ หนักเป็ นตัวกําหนดตําแหน่ง หรื อ วิธีการ
จัดสมดุลโดยใช้วธิ ีคอมพิวเตอร์
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การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของผูใ้ ห้บ ริ ก าร
โลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ไทยในระดับสากล ซึ่งในปั จจุบนั ไทยมีผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์เป็ น
จํานวนมากจากในประเทศและต่างประเทศ ส่ งผลให้การแข่งขันของธุรกิจนี้ มีความรุ นแรงมากขึ้น การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจสัญชาติไทยจึงมีความสําคัญอย่างมาก โดยตัวชี้วดั ที่ไทยต้อง
มีการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน 3 อันดับแรก คือ 1) พิธีการศุลกากร 2) โครงสร้างพื้นฐาน และ 3) ขีดความสามารถการ
ให้บริ การโลจิ สติกส์ ในด้านผูป้ ระกอบการสัญชาติ ไทยพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงเล็ก
ส่ งผลให้มีขอ้ เสี ยเปรี ยบในด้านต้นทุ น ด้านการบริ หารจัดการ ด้านความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของ
ธุรกิจสัญชาติไทยจึงมีความสําคัญอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อหาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของ LSPs ไทย ผูว้ ิจยั จึ งเริ่ มศึ กษาภาพรวม
ของธุ รกิ จ โลจิ สติ กส์ ไทยในระดับ สากล แล้วนํามาวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มและศักยภาพของธุ รกิ จ (SWOT
Analysis) และประมวลผลเป็ นปั จจัยต่อการเพิ่มขีดความสามารถของ LSPsไทยในระดับสากล และ เสนอแนวทาง
การพัฒ นา เพื่ อ ให้ LSPs ไทยพัฒ นาขี ด ความสามารถและแข่ ง ขัน ได้ใ นระดับ โลก จึ ง จํา เป็ นที่ ภ าครั ฐ และ
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ผูป้ ระกอบการเองควรปรับตัวและพัฒนาไปควบคู่กบั โลกที่พฒั นาอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ ทํา
ให้ทราบปั จจัยต่อการเพิ่มขีดความสามารถของ LSPs ไทย ได้แก่ (1) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั (2) พื้นฐานและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกทางการค้า (3) ต้นทุนโลจิสติกส์ (4) ความรู ้และความสามารถของบุคลากรสายโลจิสติกส์
และ (5) นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ ทั้งนี้ ผูจ้ ดั ทําได้เสนอแนวทางการพัฒนาของ LSPs ไทย ดังตารางที่ 6
คําสําคัญ: ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทย การเพิ่มขีดความสามารถ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ การแข่งขันใน
ระดับสากล
ABSTRACT
The objective of this study is to explore the factors affecting the competitiveness of Logistics Service
Providers (LSPs) towards the global market. To increase the capability of LSPs is very crucial as there are a large
number of LSPs in Thailand, both domestics and overseas which affect to the company’s competitiveness in this
market. To improve the local LSPs’ performance, the most KPIs which they urgently needed to develop, they
are; 1) Customs Formality 2) Infrastructure and 3) Logistics Service Capability. As most of local LSPs are small
and medium enterprises (SMEs), they are lack of cost, management, education in modern information technology
(IT) and government support. Therefore, to study the factors affecting the competitiveness of local LSPs, the
researcher has to review the literatures related to the status of Thailand regarding the logistics performance in the
global market; then, utilize SWOT analysis. The result revealed six factors enhancing local LSPs competitiveness;
they are 1) digital technology development 2) global standard and regulations 3) the fluctuation of local and
global economic 4) the cost increasing 5) lack of logistics personnel and 6) infrastructure and trade facilitation.
These are effect to the competitiveness of local LSPs. This study has guided eight solutions regarding these six
factors; they are 1) to promote local LSPs for increasing their technology capabilities 2) to establish the suitable
regulations for local LSPs 3) to implement the risk management in order to cope with economic crisis 4) to build
the international commercial network 5) to implement cost reduction program 6) to develop logistics personnel
7) to develop the infrastructure and trade facilitation and 8) to improve organization’s performance.
KEYWORDS: Logistics Service Provider (LSP), Competitiveness, Logistics Performance

1. บทนํา

ปั จจุบนั ธุรกิจสัญชาติไทย จะประสบปั ญหาด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ ระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านศักยภาพของบุคลากร ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความสามารถด้าน
การบริ หารจัดการ และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน การเสริ มสร้างให้ปัจจัยเหล่านี้ มีคุณภาพและเพียงพอ จึ ง
เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ จะทําให้ ภาคการผลิ ตและการขนส่ งมี ความเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้การฟื้ นฟูเศรษฐกิจโดยการสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมัน่ ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
เพียงอย่างเดียว ไม่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
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ดังนั้นการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทยในระดับสากล จําเป็ นต้องมี LSPs ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน โดย
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีธุรกิ จ LSPs เป็ นจํานวนมาก ส่ งผลให้การแข่งขันของธุ รกิ จนี้ มีความรุ นแรงมากขึ้น แต่
LSPs ขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพจะเป็ นธุรกิจข้ามชาติ ส่วน LSPs ไทยส่วนมากเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง ส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยเปรี ยบในด้านเงิ นลงทุน ด้านการบริ หารจัดการ ด้านความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย และการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่ งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
ขนาดใหญ่ได้อย่างทัดเทียม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ LSPs ของไทย จึงมีความสําคัญ
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนของการให้บริ การด้านการขนส่ งและการจัดการคลังสิ นค้า เพื่อรองรับและ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยอย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ LSPs ไทยในระดับสากล
(2) นําเสนอแนวทางการพัฒนาของ LSPs ไทยในระดับสากล

3. ศึกษาภาพรวมของโลจิสติกส์ ไทย

3.1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยในระดับสากล

ตารางที่ 1 ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ปี 2018
Country

LPI
Rank

LPI
Score

Customs

Infrastructure

International
shipments

Logistics
competence

Tracking &
tracing

Timeliness

Germany

1

4.20

4.09

4.37

3.86

4.31

4.24

4.39

Japan

5

4.03

3.99

4.25

3.59

4.09

4.05

4.25

Singapore

7

4.00

3.89

4.06

3.58

4.10

4.08

4.32

United States

14

3.89

3.78

4.05

3.51

3.87

4.09

4.08

China

26

3.61

3.29

3.75

3.54

3.59

3.65

3.84

Thailand

32

3.41

3.14

3.14

3.46

3.41

3.47

3.81

Vietnam

39

3.27

2.95

3.01

3.16

3.40

3.45

3.67

Malaysia

41

3.22

2.90

3.15

3.35

3.30

3.15

3.46

Indonesia

46

3.15

2.67

2.89

3.23

3.10

3.30

3.67

Philippines

60

2.90

2.53

2.73

3.29

2.78

3.06

2.98

Lao PDR

82

2.70

2.61

2.44

2.72

2.65

2.91

2.84

Cambodia

98

2.58

2.37

2.14

2.79

2.41

2.52

3.16

Myanmar

137

2.30

2.17

1.99

2.20

2.28

2.20

2.91

ที่มา : World Bank ปี 2018

จากดัชนีตวั ชี้วดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ที่จดั ทําโดยธนาคารโลก ปี 2018 ตามตารางที่ 1 ไทย
ได้ถูกจัดอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทัว่ โลก ด้วยคะแนน 3.41 แสดงให้เห็ นว่าความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิ สติกส์ของไทย อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยนพบว่า ตกเป็ นรองเพียง
สิ งคโปร์ โดยตัวชี้วดั ที่มีการพัฒนาตํ่ากว่าสิ งค์โปร อย่างเห็นได้ชดั 3 อันดับแรก คือ พิธีการศุลกากร โครงสร้าง
พื้นฐาน และขีดความสามารถการให้บริ การโลจิสติกส์
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง ปี 2012 – 2018
Year

Country

2012

2014

2016

2018

LPI Rank

LPI Score

LPI Rank

LPI Score

LPI Rank

LPI Score

LPI Rank

LPI Score

Singapore

1

4.13

5

4.00

5

4.14

7

4.00

Germany

4

4.03

1

4.12

1

4.23

1

4.20

Japan

8

3.93

10

3.91

12

3.97

5

4.03

United States

9

3.93

9

3.92

10

3.99

14

3.89

China

26

3.52

28

3.53

27

3.66

26

3.61

Malaysia

29

3.49

25

3.59

32

3.43

41

3.22

Thailand

38

3.18

35

3.43

45

3.26

32

3.41

Philippines

52

3.02

57

3.00

71

2.86

60

2.90

Vietnam

53

3.00

48

3.15

64

2.98

39

3.27

Indonesia

59

2.94

53

3.08

63

2.98

46

3.15

Cambodia

101

2.56

83

2.74

73

2.80

98

2.58

Lao PDR

109

2.50

131

2.39

152

2.07

82

2.70

Myanmar

129

2.37

145

2.25

113

2.46

137

2.30

ที่มา: World Bank ปี 2018

จากตารางที่ 2 พบว่าปั จจุบนั เยอรมนีเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพด้านโลจิสติกส์ดีที่สุดในโลก และสิ งคโปร์
เป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพด้านโลจิสติกส์สูงที่สุดกลุ่มอาเซี ยน รองลงมาคือ ไทย มาเลเซี ย ซึ่ งกลุ่มอาเซี ยนก็ได้เร่ ง
พัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโต ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค ซึ่ งเห็นได้จาก
การเพิ่มขึ้นอย่างของคะแนน LPI เช่น เวียดนาม และ ฟิ ลิปปิ นส์ ขณะที่คะแนน LPI และอันดับของไทยตั้งแต่ปี
2012 ถึง 2018 มีข้ ึนและลง แต่ในปี 2018 ประเทศไทยมีคะแนน LPI และอันดับเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่ 3.26 เป็ น
3.41 จากอันดับ 45 ขึ้นเป็ นอันดับ 32 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ที่ดีข้ ึน
3.2 สถานะ LSPsของไทย
โดยปั จจุบนั ไทยมีธุรกิจ LSPs จํานวนมากจากทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การแข่งขันของธุรกิจนี้ มี
ความรุ นแรงมากขึ้น โดยธุรกิจโลจิสติกส์ไทยมีอตั ราการเติบโตของธุรกิจที่ดีอย่างมาก ในปี 2561 ตามตารางที่ 3
และตารางที่ 4 ธุรกิจขนส่งสิ นค้าทางบกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับ 145,100 – 147,300 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอัตราการ เติบโตของธุรกิจไปรษณี ยภัณฑ์และรับส่ งสิ นค้า ที่มีอตั ราการขยายตัวสู งสุ ดถึงร้อยละ 11.3 จากปี ที่
ผ่านมา แต่ LSPs ไทยส่ วนมากเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ทําให้มีขอ้ จํากัดในด้านต้นทุน การ
บริ หารจัดการ การได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ และด้านความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
ตารางที่ 3 การเติบโตของ LSPs ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 - 2561
ธุรกิจโลจิสติกส์

2560

มูลค่า (ล้านบาท)
อัตราขยายตัว(%)
137,700
6.2
ธุรกิจขนส่ งสิ นค้ าทางบก
71,700
6.2
ธุรกิจคลังสิ นค้ า
57,700
1.6
ธุรกิจรับส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศ
28,100
8.7
ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์ และรับส่ งสิ นค้ า
หมายเหตุ: มูลค่าธุกิจโลจิสติกส์คาํ นวณภายใต้กรอบแนวคิดรายได้ประชาชาติของประเทศไทย

2561
มูลค่า (ล้านบาท)
145,100 - 147,300
75,500 - 76,700
58,000 - 58,900
30,800 - 31,300

อัตราขยายตัว(%)
5.3 – 7.0
5.3 – 7.0
0.5 – 2.1
9.6 – 11.3
ที่มา ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย
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ตารางที่ 4 จํานวนผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนการค้า (ราย)
จํานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนการค้ า (ราย)
ขนาดเล็ก (S)
ขนาดกลาง (M)
ขนาดใหญ่ (L)
รวม

10,092
297
141
10,530
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ มกราคม 2557

โดย ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก คาดว่าธุรกิจบริ การขนส่ ง “ขยายตัวต่อเนื่อง” จาก
ปั จจัยสนับสนุนที่ สําคัญ หลายประการ อาทิ กําลังซื้ อภายในประเทศปรับตัวดีข้ ึนเล็กน้อย แนวโน้มการเติบโต
อย่างรวดเร็ วของตลาดดิ จิทลั ในประเทศไทย การขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ ยวชาวไทยและ ต่างชาติที่เดิ น
ทางเข้ามาท่ องเที่ ยวในประเทศไทย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ส่ งออกที่ ขยายตัวได้ดีในกลุ่มประเทศ CLMV
(กัมพูชา สปป.ลาว เมี ยนมา และเวียดนาม) และในตลาดที่ เป็ น New frontiers ในทวีปแอฟริ กา อี กท้ัง ความ
ได้เปรี ยบเชิ งภูมิศาสตร์ ของไทยที่ มีเส้นทางส่ งออก/นําเข้าสิ นค้า ผ่านชายแดนระหว่างประเทศตลอดเส้นทาง
ประกอบกับนโยบาย สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2560-2564) เพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ในอนาคตจึงคาดว่าธุรกิจขนส่งสิ นค้าของไทยยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

4. วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมและศักยภาพของธุรกิจ (SWOT Analysis)
CLMV

จุดแข็ง
1. ผูป้ ระกอบการไทยส่ วนใหญ่สืบทอดธุ รกิ จมายาวนาน มี ความเชี่ ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ ในภูมิภาค

2. มีการรวมกลุ่มในรู ปแบบของ สภา สมาคม สมาพันธ์ และ/หรื อ สหพันธ์ดา้ นโลจิสติกส์เป็ นจํานวน
มาก โดยเป้ าหมายสําคัญคือการสร้างผลประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิก การแบ่งปั น และการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
จุดอ่ อน
1. ขาดระบบมาตรฐานในการทํางาน ส่วนใหญ่ทาํ งานด้วยประสบการณ์และความเคยชิน
2. มีวฒั นธรรมองค์กรสื บทอดมายาวนานทําให้ปรับสู่แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ค่อนข้างยาก
3. ขาดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร
โอกาส
1. นโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิ สติกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิ สติกส์ของ
ไทย ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2560-2564) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ รองรับการเป็ นประเทศการค้าและการบริ การ
2. การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต และการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการไทย
มีโอกาสในตลาดการค้าโลกเพิ่มขึ้น
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3. การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ดัช นี ช้ ี ว ดั ประสิ ท ธิ ภ าพการให้บ ริ ก ารด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ของไทยในปี ล่ า สุ ดของ
ธนาคารโลก (2561) พบว่าได้รับการจัดอันดับอยูท่ ี่ 32 ของโลก ดีข้ ึนถึง 13 อันดับ จากการจัดอันดับครั้งก่อนในปี
2016 ที่อยูท่ ี่อนั ดับ 45 ส่งผลให้ไทยเป็ นอันดับ 2 ของกลุ่มอาเซียน โดยเป็ นรองแค่สิงคโปร์
อุปสรรค
1. ข้อกฎหมายของประเทศไทยที่เปิ ดโอกาสให้แก่ผปู ้ ระกอบการโลจิสติกส์ขา้ มชาติเข้ามาลงทุนเป็ น
จํานวนมาก ในขณะที่กฎหมายบางประเทศยังกีดกันการเข้าประเทศของผูป้ ระกอบการไทย
2. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามา ทําให้ผปู ้ ระกอบการไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทนั
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของธุรกิจ (SWOT Analysis) ดังกล่าวผูว้ จิ ยั นํามาข้อมูลมา
วิ เ คราะห์ อี ก ครั้ งผนวกกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และอ้า งอิ ง ได้ ผลที่ ไ ด้คื อ ปั จ จัย ต่ อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของ LSPs ไทย และ แนวทางการพัฒนาของ LSPs ไทยในระดับสากล

5. ปัจจัยต่ อการเพิม่ ขีดความสามารถของ LSPs ไทยในระดับสากล

1. การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
จากดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ปี 2018 (LPI) โลจิสติกส์ไทยมีคะแนน Tracking & tracing ปี
2561 เท่ากับ 3.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ที่มีคะแนน 3.20 จากที่ LSPs ของไทยมีการนําซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการ
บริ หารจัดการและติดตาม ซึ่ งการพัฒนาในส่ วนซอฟต์แวร์ น้ ี จะช่วยในการลดต้นทุนการดําเนิ นการและภาระคน
รวมถึงจะช่วยดึงการลงทุนของต่างชาติ และเพิ่มความสามารถในด้านการบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ
ตารางที่ 5 แสดงระดับคะแนน Tracking & tracing ของไทยในปี 2555 - 2561
ปี
2555
2557
2559
2561

Tracking & tracing
3.18
3.45
3.20
3.47

ที่มา: World Bank ปี 2561

2.พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้ า
ตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารโลกได้มีการจัดอันดับ Trading Across Border Indicator ซึ่ งไทยมี อนั ดับลดลง
อย่างต่อเนื่ องตามรู ปที่ 1 เนื่ องจากการพัฒนาระบบโลจิ สติกส์ หลายปี ที่ ผ่านมา มี แต่การพัฒนาเฉพาะในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ส่ วนด้านการค้าและการบริ หารจัดการยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ ก็เน้นการเชื่อมโยงเข้าศูนย์กลางเป็ นหลัก ดังนั้นในการพัฒนาในระยะถัดไปควรมีการพัฒนา
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างเมืองในภูมิภาคต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้มีการพิจารณาภาพรวมของ
การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานตั้งแต่ตน้ ทาง (แหล่งผลิ ต) ถึ งปลายทาง (ตลาด/แหล่งบริ โภค) ที่ ไม่ใช่ เพียงแค่
ชายแดนของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน จึงมีความจําเป็ นอย่าง
มาก เพื่อการขนส่งสิ นค้าจากแหล่งผลิตในประเทศไทยสู่แหล่งบริ โภคในประเทศต่าง ๆ
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รู ปที่ 1 แสดงอันดับ Trading Across Borders ของประเทศไทยปี 2552 – 2560
3.ต้ นทุนโลจิสติกส์
จากราคานํ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในช่วงที่ ผ่านมา จนล่าสุ ดกลางปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 77 เหรี ยญ
สหรั ฐต่อบาร์ เรล ส่ งผลให้ราคานํ้ามันดี เซลในประเทศเพิ่มขึ้นสู งจนใกล้จะ 30 บาทต่อลิ ตร ซึ่ งส่ งผลต่อกลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศที่ตอ้ งแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคานํ้ามัน แต่ท้ งั นี้ การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
ราคานํ้ามันเป็ นปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ ผลกระทบดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยส่งผลต่อทั้งอุตสาหกรรม
4.ความรู้ และความสามารถของบุคลากรสายโลจิสติกส์
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ประจําปี 2560 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย โดยให้ขอ้ สังเกตด้านการพัฒนาบุคลากร คือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มี
การผลิตนักศึกษาสายอาชีพและสายสามัญเป็ นจํานวนมาก แต่ยงั คงเน้นการผลิตบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเชิง
เทคนิ ค หรื อความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน มุ่งผลิตบุคลากรด้านการจัดการ ที่ไม่สอดรับกับความต้องการของ
ธุ รกิ จ และของประเทศ ที่ ตอ้ งการบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญ นอกจากนี้ ยงั ไม่พบเส้นทางอาชี พที่ ชดั เจนของ
บุ คลากรที่ จบการศึ กษาโดยเฉพาะในส่ วนภูมิ ภาค ทําให้มีการกระจุ กตัวของแรงงานในกรุ งเทพฯ และนิ คม
อุสาหกรรม ส่วนด้านการพัฒนาเกี่ยวกับผลงานวิชาการและผลงานวิจยั ก็ไม่พบการสนับสนุนให้นาํ มาใช้งานจริ ง
5.นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ
กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานสากล เป็ นข้อกําหนดเบื้องต้นในการทําธุรกิจร่ วมกัน และยังใช้เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งในส่ วนของการลด
ต้นทุน ลดความล่าช้าและความซํ้าซ้อนที่เกิดขึ้น LSPs ไทยจึงจําเป็ นต้องดําเนินการกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
ที่วางไว้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับโลก
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6. แนวทางการปรับตัวของ LSPs ไทยในระดับสากล
ตารางที่ 6 แนวทางการปรับตัวของ LSPs ไทยในระดับสากล
ปัจจัยต่ อการเพิม่ ขีดความสามารถของ LSPs ไทย
1.การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั

2.พื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกทางการค้า

3.ต้นทุนโลจิสติกส์

4.ความรู ้และความสามารถของบุคลากรสายโลจิสติกส์

5.นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาของ LSPs ไทยในระดับสากล
ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อทดแทนการใช้
แรงงานคน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบสารสนเทศโลจิ สติ กส์ เช่ น
ระบบคลังสิ นค้าอัตโนมัติ ระบบบริ หารจัดการและติดตามการขนส่ ง
สิ นค้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบและอุปกรณ์หุ่นยนต์อตั โนมัติ
เป็ นต้น
การพัฒนากิ จกรรมด้านโลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น ศู น ย์รวบรวมและกระจาย
สิ นค้า คลังสิ นค้าปลอดอากร สถานี ขนส่ งสิ นค้า ท่าเรื อบก ย่านเก็บ
กองและขนถ่ายตูส้ ิ นค้า การจัดหาอุปกรณ์การยกขนตูส้ ิ นค้าทางรถไฟ
ในแนวเส้ น ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกับ ฐานการผลิ ต
โดยเฉพาะบริ เวณพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก และ
แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้ ตะวัน ออก-ตะวัน ตก และฐาน
เกษตรกรรมของประเทศ ไปยังประตูการค้าหลัก ในบริ เวณท่าอากาศ
ยาน ท่าเรื อ และด่านการค้าที่สาํ คัญ การส่ งเสริ มให้ภาคเอกชน มีส่วน
ร่ วมในการลงทุนพัฒนาและให้บริ การศู นย์บริ การโลจิ ส ติ กส์ ต่าง ๆ
เช่น จุดพักรถบรรทุก ศูนย์กระจายสิ นค้า เป็ นต้น
การเพิ่ ม ขึ้ น ของราคานํ้า มัน เป็ นปั จ จัย ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ ผลกระทบ
ดังกล่าวจึงส่ งผลต่อทั้งอุตสาหกรรม LSPs จึงต้องเน้นด้านการบริ หาร
จัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และเตรี ยมความพร้ อมด้านต้นทุนจากราคา
นํ้ามันที่ผนั ผวน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุ รกิ จ เน้นการฝึ กอบรมวิชาชี พเฉพาะหรื อ
เทคนิ คเฉพาะด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้ อ กระบวนการ
จัดเก็บ กระบวนการขนส่ ง และกระบวนการดําเนิ นการเพื่อให้สินค้า
ถึงมือลูกค้า เช่น บุคลากรด้านคลังสิ นค้า ด้านพิธีการศุลกากร ด้านการ
ขนส่ งสิ นค้าทางถนน ทางอากาศยาน ทางรถไฟ และทางเรื อ เป็ นต้น
การสนับสนุนความร่ วมมือกับเครื อข่ายภาคเอกชนในการฝึ กอบรมใน
ระดับ ปฏิ บ ตั ิ งาน และพัฒนาระบบส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มื อแรงงาน
เพื่อให้บุคลากรมี คุณภาพ มาตรฐาน และคํานึ งถึ งความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงาน
ภาครัฐจะต้องสนับสนุ นให้ LSPs ไทยสามารถแข่งขันในระดับสากล
ได้ ด้ ว ยการยกระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานการให้ บ ริ การ
เที ยบเคี ยงกับ LSPs ต่ างชาติ เช่ น การได้รับ การรั บ รอง Authorized
Economic Operator: AEO สําหรั บการให้บริ การด้านพิธีการศุลกากร
การส่ งเสริ ม LSPs ให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร เช่ น การบริ ก ารขนส่ ง
ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ปแบบ การสร้ า งมาตรฐานการขนส่ ง สิ น ค้า การ
ประกันภัย เป็ นต้น
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7.บทสรุ ป

อนาคตธุรกิจโลจิสติกส์จะมีการเจริ ญเติบโตในทิศทางที่ดี LSPs ไทย จึงจําเป็ นต้องตื่นตัวต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่ งจากการศึ กษาและวิเคราะห์ ทําให้ทราบปั จจัยต่อการเพิ่มขี ด
ความสามารถของ LSPs ไทย ได้แก่ (1) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั (2) พื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกทาง
การค้า (3) ต้นทุ นโลจิ สติกส์ (4) ความรู ้ และความสามารถของบุคลากรสายโลจิ สติกส์ และ (5) นโยบายและ
กฎระเบียบของภาครัฐ ทั้งนี้ ผูจ้ ดั ทําได้เสนอแนวทางการพัฒนาของ LSPs ไทย ดังตารางที่ 6

8.ข้ อเสนอแนะ

LSPs ไทยจําเป็ นต้องเพิ่มศักยภาพการให้บริ การขององค์กรและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รวมถึง
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจาก LSPs ไทยต้องพัฒนาแล้ว ภาครัฐควรเข้า
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกให้กบั LSPs ทั้งนี้ ควรจัดตั้งองค์กรที่มากํากับดูแลผูป้ ระกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริ มการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ มูลค่าการบริ การของ LSPs ไทย
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้
บริ การการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตปลอดอากร สนามบิ นนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และนําข้อมูลที่ได้มานําเสนอให้กบั บริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศของบริ ษทั การบินไทยจํากัด
(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศ ที่ ทาํ การจดทะเบี ยน
ประกอบการในประเทศไทย โดยมี ก ารใช้บ ริ ก ารงานขนส่ งสิ น ค้าทางอากาศของบริ ษ ัท การบิ น ไทย จํากัด
(มหาชน) ในพื้นที่ประกอบการเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จํานวน 25 บริ ษทั เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจด้าน
บริ การของสายการบินสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผใู ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ย4.21 รองมาคือด้าน
ภาพลักษณ์ ของสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆมากที่ สุด มีความพร้อมในการให้บริ การ ซึ่ งส่ งผลให้
กระบวนการทํางานในแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ค่าเฉลี่ย4.18 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มี
ทักษะความสามารถของการให้บริ การที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริ การที่ชดั เจนมีประสิ ทธิ ภาพ ทํา
ให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ ย4.14 ด้านราคาที่ ให้บริ การสู งเมื่ อเปรี ยบเที ยบการผูใ้ ห้
บริ การรายอื่ น ค่าเฉลี่ ย3.99 บริ ษทั สายการบิ นมี การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาของ
บริ ษทั ค่าเฉลี่ย3.44 และด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับชนิ ดของสิ นค้า ทําให้สินค้าของลูกค้า
เกิดความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ ง ซึ่ งเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กรและทําให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย 2.86
คําสําคัญ : ปั จจัย บริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศ การขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
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Abstract

The objective of this research was to analyze the opinions of air freight forwarders concerning the air
cargo services of Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnabhumi Airport Free Zone. The
catchment group for this study were twenty-five air freight forwarder companies registered in Thailand whose
offices are at Suvarnabhumi Airport Free Zone. A set of questionnaires were sent to the twenty-five companies.
The data received was analyzed for frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation.
The results were that the agency of freight forwarders were satisfied with Thai Airways International
Public Company Limited services and problem solving abilities by 4. 21 out of 5, the majority of the
respondents were satisfied with the image of Suvarnabhumi Airport Free Zone and its facilities. The air cargo
services of Thai Airways International Public Company Limited had the potential of providing a more efficient
service that could help speed-up work processes by 4.18 out of 5. The air cargo service employees of the Thai
Airways International Public Company Limited had the knowledge and skills to handle their services
efficiently. This enabled the goods to reach their destinations punctually by 4.14 out of 5. The majority of
respondents mentioned that the air cargo ‘ service charge’ of Thai Airways International Public Company
Limited was quite higher than other air cargo service companies by 3.99 out of 5. The air cargo services of Thai
Airways International Public Company Limited had fulfilled customer’s satisfaction by saving time on behalf of
the air freight forwarder companies by 3.44 out of 5.
Furthermore, the majority of the respondents stated that the air cargo services of Thai Airways
International Public Company Limited could help alleviate any cargo problems by providing packaging
designed appropriately for each consignment to ensure safe transportation and create a good image for the
company, this would enhance the customer’s satisfaction at a higher level. The current satisfaction level is 2.86
out of 5.
Keywords: Factors, air freight forwarder company, air cargo
บทนํา

การขนส่งสิ นค้าทางอากาศมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการผลิตหรื อกิจกรรมอื่นๆ การขนส่ งจึงเป็ นงาน
บริ การประเภทหนึ่ ง ซึ่ งต้องพัฒนาคุณภาพการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก
หากผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่งออกได้รับบริ การไม่เป็ นที่พึงพอใจอาจทําให้เปลี่ยนไปใช้บริ การที่อื่นแทนได้ ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าหากผูน้ ําเข้าและผูส้ ่ งออกได้รับ บริ ก ารที่ ดี จะทําให้เกิ ด ความประทับ ใจและกลับ มาใช้บ ริ ก ารอี กครั้ ง
(www.km.aviation.go.th) จากภาวการณ์แข่งขันในปั จจุบนั การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จึงทําให้มี
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่งสิ นค้าทางอากาศเกิดขึ้นมากมาย แต่จาํ นวนผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่งออกมีไม่มากนักจึงทํา
ให้บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านนี้ ต่างต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการดําเนิ นธุรกิจ เช่น เรื่ องของราคา มีการลด แลก แจก
แถม ให้กบั ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริ การ หรื อเรื่ องการบริ การที่ประทับใจแล้วทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การ
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กับบริ ษทั อีกครั้ง ผลจากการแข่งขันสู งของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ ทําให้ผูน้ ําเข้าและผู ้
ส่งออกมีตวั เลือกมากขึ้น และได้รับบริ การที่ดี มีประสิ ทธิภาพ (www.enn.co.th) ระดับความพึงพอใจในบริ การจึง
เป็ นตัววัดจํานวนชิ้นงานที่ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจะได้รับ และที่ สาํ คัญผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออกจะได้รับการบริ การใน
ราคาที่ไม่สูง ยิง่ ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การส่งออกมีอตั ราลดลงส่ งผลกระทบต่อธุรกิจผูใ้ ห้บริ การไปด้วย ทํา
ให้แต่ละบริ ษทั จะต้องหาวิธีที่จะประคองตัวเองให้อยู่รอดได้ในภาวการณ์ น้ ี (สุ ณ า กาญจนกังวาฬกุล, 2554)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั สายการบินที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลกในนามของสายการ
บิ นแห่ งชาติของประเทศไทย ที่ มีการให้บริ การแบบเสน่ ห์ไทยสร้างความประทับใจให้กบั ผูค้ นทัว่ โลกที่ มาใช้
บริ การ (www.thaiairways.co.th) เป็ นบริ ษทั สายการบินที่มีการให้บริ การที่ หลายหลาย โดยเฉพาะการให้บริ การ
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการให้บริ การรับขนส่ งสิ นค้าและพัสดุเร่ งด่วน
แบบจากมือผูส้ ่งถึงมือผูร้ ับ (www.newswit.com)
ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้มีผศู ้ ึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการ
เลือกใช้บริ การการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศของ บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาการ
ให้บริ การงานขนส่งสิ นค้าทางอากาศ

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
2. เพื่อนําข้อมูลที่ ได้มานําเสนอให้กบั บริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศของบริ ษทั การบิ นไทย
จํากัด (มหาชน)ในการนําไปปรับปรุ งแก้ไขในกระบวนการการให้บริ การด้านต่างๆให้ดีข้ ึน

วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศ จํานวน 25บริ ษทั ที่ ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ไม่น้อยกว่า 0.70 เกณฑ์การคํานวณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
(Kuder Richardson Formula) ด้ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าของครอนบั ค (Cronbach’s alpha coefficient) มี ก าร
กําหนดเกณฑ์การแปลผล ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ดังนี้ (เกียรติสุดา ศรี สุข, 2552)

ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลผล ค่าความเชื่อมัน่
ค่าความเชื่อมัน่
0.71 – 1.00
0.41 – 0.70
0.21 – 0.40
0.00 – 0.20
ที่มา : เกียรติสุดา ศรี สุข. 2552

การแปลผล
ค่าความเชื่อมัน่
ความเชื่อมัน่ สูง
ความเชื่อมัน่ ปานกลาง
ความเชื่อมัน่ ตํ่า
ความเชื่อมัน่ ตํ่ามาก
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่ งสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ปรึ กษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยรู ปแบบของ
คําถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศ ได้แก่
ปริ มาณการให้บริ การต่อปี รายได้โดยรวมต่อปี ความถี่ในการใช้บริ การโดยรวม ระยะเวลาในการดําเนิ นกิจการ
และจํานวนบุคลากรทั้งในส่ วนสํานักงานและภาคสนาม ตอนที่ 2 เป็ นคําถามที่เกี่ยวกับการสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริ การงานขนส่ งสิ นค้าทางอากาศของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าลักษณะของคําถามต้องการให้ผตู ้ อบประเมินข้อคําถามเป็ นระดับมาตราส่ วนตามความสําคัญหรื อตามความพึง
พอใจ ซึ่ งมี คาํ ตอบแบ่งเป็ นระดับมาตราส่ วน 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ ให้แสดงความพึงพอใจ
เกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีผลต่อปั จจัยการเลือกใช้บริ การ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศ ต่อการ
เลือกใช้บริ การงานขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ ของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ กลุ่มประชากรคื อ
บริ ษทั ตัวแทนขนส่ งสิ นค้าทางอากาศในเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จํานวน 25 บริ ษทั กรอก
คําตอบเองในแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
3.3.1 ติ ดต่อประสานงานกับบริ ษทั ตัวแทนขนส่ งสิ นค้าทางอากาศในเขตปลอดอากร สนามบิ น
นานาชาติสุวรรณภูมิท้ งั 25 บริ ษทั เพื่อแจกแบบสอบถาม
3.3.2 ส่งแบบสอบถามให้แก่บริ ษทั ตัวแทนด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์
3.3.3อธิ บายและทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในแบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถาม พร้อมกับ
กําหนดระยะเวลาเพื่อเก็บแบบสอบถามคืน
3.3.4 ดําเนิ น การเก็ บ แบบสอบถามคื น ตามกําหนดเวลานัด หมายและทําการตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและแบบสอบถาม
3.3.5 นําผลแปรข้อมูลดิบจากโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาสังเคราะห์ และนําเสนอด้วยตารางสรุ ปพร้อม
คําบรรยาย
3.4 การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ข้อ นําข้อ มู ล ที่ ร วบรวมมาทํา การวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยการหาค่ า ร้ อ ยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

การวิจยั ด้านปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศ
ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจ

จํานวน
(n)

ร้อยละ
(%)

ปริ มาณการให้บริ การต่อปี

จํานวน
(n)

ร้อยละ (%)

รายได้โดยรวมต่อปี

น้อยกว่า20 ล้านบาท/ปี

6

24

น้อยกว่า50ล้าน/ปี

5

20

20 – 40 ล้านบาท/ปี

12

48

50-100ล้าน/ปี

16

64

41 – 60 ล้านบาท/ปี

4

16

101-500ล้าน/ปี

2

8

มากกว่า 60 ล้านบาท/ปี

3

12

มากกว่า 500 ล้านบาท/ปี

2

8

รวม

25

100

รวม

25

100

ความถี่ในการใช้บริ การโดยรวม

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

น้อยกว่า11 ครั้ง/เดือน

2

8

1-5 ปี

2

8

11-20 ครั้ง/เดือน

4

16

6-10 ปี

9

36

21-30 ครั้ง/เดือน

11

44

11-15 ปี

7

28

มากกว่า30 ครั้ง/เดือน

8

32

มากกว่า15 ปี

7

28

รวม

25

100

รวม

25

100

จํานวนบุคลากรทั้งในส่ วนสํานักงานและภาคสนาม
น้อยกว่า101 คน

11

44

101-200 คน

8

32

201-300คน

4

16

มากกว่า 300คน

2

8

รวม

25

100

จากตารางที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศ พบว่าโดยส่ วนใหญ่ของบริ ษทั
ตัวแทนมีปริ มาณการให้บริ การต่อปี 20 – 40 ล้านบาทต่อปี จํานวน 12 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ48 มีรายได้โดยรวม
ต่อปี มากที่สุดอยูท่ ี่ 50-100 ล้านต่อปี จํานวน 16 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ64 ความถี่ในการใช้บริ การโดยรวม 21-30
ครั้งต่อเดื อนจํานวน11บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 44 มีระยะเวลาในการดําเนิ นกิจการมากที่ สุดอยู่ที่ 6-10 ปี จํานวน 9
บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ36 และบริ ษทั ตัวแทนมีจาํ นวนบุคลากรทั้งในส่วนสํานักงานและภาคสนามน้อยกว่า 101 คน
จํานวน 11 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 44
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ตารางที่ 3 แสดงระดับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้า
ทางอากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ด้านปั จจัยภาพลักษณ์ของสถานที่และสิ่ งอํานวยความ
สะดวก
ภาพลักษณ์ของสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆมีความพร้อมในการ
ให้บริ การ
บรรยากาศของสถานที่ที่ใช้บริ การมีความโปร่ งสบายและ
อากาศถ่ายเทดี
สถานที่ให้บริ การมีความสะอาด
ระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริ การมีความทันสมัย
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(x�)
4.28

(S.D.)

ระดับความพึง
พอใจ

0.84

มากที่สุด

4.12

0.78

มาก

4.44
4.00
4.04
4.18

0.77
0.82
0.84
0.47

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การด้าน
ภาพลักษณ์ของสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ย 4.28 สถานที่ให้บริ การมีความ
สะอาดมีความพึงพอใจสู งสุ ดค่าเฉลี่ย 4.44 ปั จจัยอื่นๆ ที่ มีความพึงพอใจรองลงไปตามลําดับ คือสิ่ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆมีความพร้อมในการให้บริ การค่าเฉลี่ย 4.28 บรรยากาศของสถานที่ ที่ใช้บริ การมีความโปร่ งสบาย
และอากาศถ่ายเทดีค่าเฉลี่ย 4.12 มีที่จอดรถอย่างเพียงพอค่าเฉลี่ย 4.04 และระบบคอมพิวเตอร์ ในการให้บริ การมี
ความทันสมัยค่าเฉลี่ย 4
ตารางที่ 4 แสดงระดับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อทักษะความสามารถของการให้บริ การ
ทักษะความสามารถของการให้บริ การ
สิ นค้าไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง
สิ นค้าไปถึงจุดหมายตามเวลาที่กาํ หนดไว้
มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สิ นค้ามีความปลอดภัย
มีกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริ การที่ชดั เจนมี
ประสิ ทธิภาพ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(x�)
3.84
4.12
4.16
4.12
4.44

(S.D.)
0.94
1.05
0.99
0.78
0.77

4.14

0.60

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การด้าน
ทักษะความสามารถของการให้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.14 มีกระบวนการและขั้นตอนในการ
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ให้บริ การที่ ชดั เจนมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพึงพอใจสู งสุ ดค่าเฉลี่ย 4.44 ปั จจัยอื่นๆที่ มีความพึงพอใจรองลงไป
ตามลําดับได้แก่ มี การแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าเฉลี่ย 4.16 และมี ความพึงพอใจที่ เท่ากันคื อ
สิ นค้ามีความปลอดภัยและสิ นค้าไปถึงจุดหมายตามเวลาที่กาํ หนดไว้ค่าเฉลี่ย 4.12 สิ นค้าไปถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงระดับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า
การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
1.01

ขั้นตอนของการใช้บริ การมีความรวดเร็ ว

(x�)
2.88

2.92

0.95

ปานกลาง

เวลาทําการของบริ ษทั ที่ให้บริ การมีความเหมาะสม
และสะดวกในการติดต่อ
ขั้นตอนง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
ประหยัดเวลาของบริ ษทั ตัวแทน

3.36

1.15

ปานกลาง

4.00
4.04

0.82
0.84

มาก
มาก

รวม

3.44

0.48

มาก

มีความสะดวกสบายเมื่อใช้บริ การ

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่าบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การด้าน
การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.44 ประหยัดเวลาของบริ ษทั ตัวแทนมี
ความพึงพอใจสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย 4.04 ปั จจัยอื่นๆที่มีความพึงพอใจรองลงไปตามลําดับได้แก่ ขั้นตอนง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อนค่าเฉลี่ ย 4 เวลาทําการของบริ ษทั ที่ ให้บ ริ การมี ความเหมาะสมและสะดวกในการติ ดต่อค่าเฉลี่ ย 3.36
ขั้นตอนของการใช้บริ การมีความรวดเร็ ว ค่าเฉลี่ย 2.92 และมีความสะดวกสบายเมื่อใช้บริ การค่าเฉลี่ 2.88
ตารางที่ 6 แสดงระดับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(x̅)

(S.D.)

ราคาที่ให้บริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับผูโ้ ดยสาร
รายอื่น

3.92

0.86

มาก

ราคาในการใช้บริ การมีความเหมาะสม

4.00

0.82

มาก

ราคาที่ให้บริ การจูงใจผูใ้ ช้บริ การ

4.04

0.84

มาก

รวม

3.99

0.77

มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่าบริ ษ ัท ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ น ค้าทางอากาศให้ความพึ งพอใจต่อ ปั จจัยด้านราคาที่
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ย 3.99 ราคาที่ให้บริ การจูงใจผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจสู งสุ ดค่าเฉลี่ย
4.04 มีราคาในการใช้บริ การมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4 และราคาที่ให้บริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับผูใ้ ห้บริ การราย
อื่นค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงระดับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทาง
อากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อด้านบริ การของสายการบิน
บริ การของสายการบิน

มีความพร้อมในการให้บริ การ
มีข้ นั ตอนการให้บริ การที่เป็ นระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่
ผูโ้ ดยสาร
มีการให้ขอ้ มูลและแจ้งรายละเอียดเมื่อสิ นค้าส่ งถึง
ปลายทาง
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความพึง
พอใจ

(x�)
4.28
4.12
4.44

(S.D.)
0.84
0.78
0.77

4.00

0.82

มาก

4.21

0.51

มากที่สุด

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่าบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศให้ปัจจัยต่อการบริ การของสายการบิ นโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.21 สามารถแก้ไขปั ญหาปั ญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ ย 4.44 ปั จจัยอื่นๆ ที่ มีความคิดเห็ นรองลงไปตามลําดับได้แก่ มีความพร้อมในการให้บริ การค่าเฉลี่ ย4.28 มี
ขั้นตอนการให้บริ การที่ เป็ นระบบค่าเฉลี่ ย 4.12 และมีการให้ขอ้ มูลและแจ้งรายละเอี ยดเมื่ อสิ นค้าส่ งถึ งปลายทาง
ค่าเฉลี่ย 4
ตารางที่ 8 แสดงระดับปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้า
ทางอากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต่อด้านบรรจุภณั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(x�)

(S.D.)

ระดับความพึง
พอใจ

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับชนิด
ของสิ นค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความแข็งแรงปกป้องสิ นค้าไม่ให้เกิด
ความเสี ยหาย

2.92

0.95

ปานกลาง

2.80

1.00

ปานกลาง

รวม

2.86

0.71

ปานกลาง
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จากตารางที่ 8 พบว่าบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศให้ปัจจัยต่อการบริ การทางด้านบรรจุภณั ฑ์
ของสายการบิ นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 2.86 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับชนิ ด
ของสิ นค้าที่ ให้บริ การ มีความพึงพอใจสู งสุ ดค่าเฉลี่ย 2.92 และรองลงมาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์มีความแข็งแรงปกป้ อง
สิ นค้าไม่ให้เกิดความเสี ยหายค่าเฉลี่ย 2.8 ตามลําดับ

การอภิปรายผล

ผูศ้ ึ กษาทําการอภิ ปรายผลเพื่ อยืนยัน ข้อค้นพบโดยศึ กษาความสอดคล้องทางทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง พบว่าบริ ษทั ตัวแทนได้ให้ปัจจัยใจที่เกี่ยวกับบริ การของสายการบินซึ่ งประกอบด้วย การมีความพร้อม
ในการให้บริ การ มีข้ นั ตอนการให้บริ การที่เป็ นระบบ สามารถแก้ไขปั ญหาปั ญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผูใ้ ช้บริ การ มี
การให้ขอ้ มูลและแจ้งรายละเอียดเมื่ อสิ นค้าส่ งถึงปลายทาง และเมื่ อพิจารณาในแต่ละด้านจะพบว่า ทุ กด้านมี
ค่าเฉลี่ยมากและมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้บริ การต้องการรับการบริ การจากสายการบินมากและสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจมากที่สุด
5.1 ภาพลักษณ์ของสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก
จากการศึกษาพบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสถานที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการมาเลือกใช้
บริ การของผูม้ าใช้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 อาจเป็ นเพราะว่าการให้บริ การของ
สายการบิ นมีการแข่งขันสู งจึงมีความสําคัญที่ ทาํ ให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความเชื่อมัน่ และเกิ ดความพึงพอใจมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (www.novabizz.com) คือความต้องการทางร่ างกาย (Physiological
needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค
5.2 ทักษะความสามารถของการให้บริ การ
จากการศึกษาพบว่า ด้านทักษะความสามารถของการให้บริ การ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม4.14 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการให้บริ การมีกระบวนการที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย แต่ดว้ ยที่ทางสายการบินมีกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การที่
ชัดเจนมีประสิ ทธิ ภาพจึงสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การได้สูงสุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับการให้ความหมาย
การบริ การของจิตตินนั ท์ (2549) ได้ไว้กล่าวว่า การบริ การไม่ใช่สิ่งที่ มีตวั ตน แต่เป็ นกระบวนการหรื อกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูท้ ี่ตอ้ งการใช้
5.3 การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า
จากการศึกษาพบว่า ด้านการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.44
5.4 ราคาที่เหมาะสม
จากการศึกษาพบว่า ด้านราคาที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การของผูม้ าใช้บริ การ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในเรื่ องของราคากับความเหมาะสม
ของบริ การที่เลือกใช้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ
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5.5 บริ การของสายการบิน
จากการศึ กษาพบว่า ด้านบริ การของสายการบิน มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.21 พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาได้ การให้บริ การ
ดังกล่าวจึงทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ
5.6 บรรจุภณั ฑ์
จากการศึ กษาพบว่า ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.86 อาจเป็ นเพราะว่าการทําให้สินค้ามีความปลอดภัยในการขนส่ง บรรจุภณั ฑ์
มีความแข็งแรง เหมาะสมถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอีกข้อหนึ่งในการใช้บริ การซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทว่ั ไปเกี่ยวกับการ
ขนส่งสิ นค้า

บทสรุ ป

การศึกษาปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การงานขนส่ งสิ นค้าทาง
อากาศบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่ งสิ นค้าทาง
อากาศต่อการให้บริ การงานขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และพบว่าบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้ามีความพึงพอใจของการให้บริ การงาน
ขนส่งสิ นค้าทางอากาศในด้านบริ การของสายการบินมากที่สุด ได้แก่ มีความพร้อมในการให้บริ การ มีข้ นั ตอนการ
ให้บริ การที่เป็ นระบบ สามารถแก้ไขปั ญหาปั ญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ มีการให้ขอ้ มูลและแจ้งรายละเอียด
เมื่ อ สิ น ค้า ส่ ง ถึ ง ปลายทาง รองลงมาคื อ ด้า นภาพลัก ษณ์ ส ถานที่ แ ละสิ่ ง อํา นวยความสะดวก ด้า นทั ก ษะ
ความสามารถของการให้บริ การ ได้แก่ สิ นค้าไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง สิ นค้าไปถึงจุดหมายตามเวลาที่
กําหนดไว้ มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สิ นค้ามีความปลอดภัย มีกระบวนการและขั้นตอนใน
การให้ บ ริ ก ารที่ ชัด เจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้านราคาที่ เหมาะสม ได้แ ก่ ราคาที่ ให้ บ ริ ก ารถู ก กว่าเมื่ อ เที ยบกับ ผู ้
ให้บริ การรายอื่น ราคาในการใช้บริ การมีความเหมาะสม ราคาที่ ให้บริ การจูงใจผูใ้ ช้บริ การ ด้านการตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ได้แก่ มีความสะดวกสบายเมื่อใช้บริ การขั้นตอนของการใช้บริ การมีความรวดเร็ ว เวลาทํา
การของบริ ษทั ที่ให้บริ การมีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ ขั้นตอนง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน ประหยัดเวลา
ของบริ ษทั ตัวแทน และด้านบรรจุภณั ฑ์ ได้แก่ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์มีความเหมาะสมกับชนิดของสิ นค้า บรรจุ
ภัณฑ์มีความแข็งแรงปกป้ องสิ นค้าไม่ให้เกิดความเสี ยหาย ตามลําดับ

ข้ อเสนอแนะ
ยิง่ ขึ้น

1) ควรมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริ การให้มีความทันสมัย เพื่อความรวดเร็ วในการทํางานมาก

2) ควรมีการให้ความสําคัญกับการแจ้งล่วงหน้าให้กบั ผูร้ ับบริ การเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อที่
ผูใ้ ช้บริ การจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้นในการมาใช้บริ การ
3) ควรมีการตระหนักถึงการให้บริ การที่ ใช้เวลาให้นอ้ ยที่ สุดเพื่อเป็ นประหยัดเวลาของบริ ษทั ตัวแทน
ที่มาใช้บริ การในแต่ละครั้ง
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4) ควรมีการกําหนดราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ต่างจากรายอื่นมากเกินไปเนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การสามารถไป
ใช้บริ การของสายการบินอื่นได้ง่าย
5) สายการบิ นควรมีความพร้อมในการให้บริ การ พนักงานควรมีไหวพริ บในการให้บริ การสามารถ
แก้ไขปั ญหาปั ญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผใู ้ ช้บริ การและมีการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ให้มีความแข็งแรงปกป้ องสิ นค้าไม่ให้
เกิดความเสี ยหาย เพื่อให้สินค้าเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะบริ ษทั ตัวแทนที่อยูใ่ นเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณ
ภูมิเท่านั้น ควรจะได้มีการศึกษากับบริ ษทั ตัวแทนที่ใช้บริ การในส่วนภูมิภาคทัว่ ประเทศด้วย
2) ควรจะได้ศึกษาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ เมื่อผูม้ าใช้บริ การไม่เกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ
เอกสารอ้ างอิง
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time และ
นําระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษาธุ รกิ จชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยปรับปรุ งกระบวนการให้
ข้อมูลการเติมสิ นค้า และสามารถแจ้งวันจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า จากโรงงานผูผ้ ลิตไปยังฝ่ ายขาย โดยการนําหลักการ
ECRS มาช่วยในการวิเคราะห์ลดความสูญเปล่า และการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ
Real time จากการศึ กษาพบว่าปั ญหาเกิ ดขึ้นมาจาก สองสาเหตุคือ ลูกค้าไม่ทราบวันที่ จะได้รับสิ นค้าที่ แน่ นอน
และลูกค้าไม่ทราบแผนการเติมสิ นค้าในอนาคตเพื่อทําการสัง่ ซื้อซํ้า จากการปรับปรุ งด้วยเทคนิ ค ECRS และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time ที่ สามารถรวบรวมข้อมูล จากส่ วนงานที่
เกี่ ยวข้องได้แก่ แผนการขายรายเดื อนรายผลิตภัณฑ์ จํานวนสิ นค้าจริ งคงเหลือรายผลิตภัณฑ์ แผนการเติมเต็ม
สิ นค้าจากปั จจุบนั ถึงสิ้ นเดือนหรื ออย่างน้อย 15 วัน มาทําการแสดงผลให้กบั ฝ่ ายขายและทุกหน่วยงานให้สามารถ
ดําเนิ น การกับ คําสั่ งซื้ อ ของลู ก ค้า และให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ แผนการเติ ม สิ น ค้ากับ ลู ก ค้าได้ถู ก ต้อ งแม่ น ยํา และ
น่าเชื่อถือ จากผลการดําเนินการดังกล่าวสามารถลดขั้นตอนการทํางานได้ 3 ขั้นตอน เป็ นเวลา 4,410 นาที
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, การจัดการคลังสิ นค้า, เรี ยลไทม์ ,โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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ABSTRACT

The purpose of this research is to develop an information system for real time warehouse
management. To apply in a case study of automotive parts business. By improving the process of providing
replenished information and we can inform the delivery date to customers. From a factory to sales department.
ECRS helps to reduce wastage and development of information systems for real time warehouse management.
The study found that the problem is caused by two reasons: customers do not know the date to receive the exact
product and they do not know the future plan to re-order. After improved by ECRS concept and develop realtime warehouse information management system. From the related information, monthly sales plan, actual
product inventory, the plan replenishes the product from the present day to the end of the month or at least 15
days to show the results to the sales department and all units are able to process the customer's order. We can
provide accurate and timely information about customer replenished information and trustworthy as a result, the
process can be reduced to 3 steps for 4,410 minutes.
KEY WORDS: Information system, Warehouse management, Real time, Software

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีอตั ราการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริ มาณการขายรถยนต์ใน
ประเทศก็มีจาํ นวนมากเช่นเดียวกัน จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม (รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี
2560 และแนวโน้มปี 2561) คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คันในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56
โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คัน และเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ

1,100,000 คัน จากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้จดั หน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์สาํ หรับตลาดทดแทนในประเทศ
ก็จะมีทิศทางสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ภาพประกอบที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต จําหน่าย ส่งออก รถยนต์
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ในขณะที่ปริ มาณรถยนต์นง่ั ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่ง ณ สิ้นปี 2560 มีมากถึง
8,740,890 คัน ซึ่งมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี ล่าสุด (ช่วงปี 2557-2560) ประมาณ 485,544 คัน
ตารางที่ 1 จํานวนรถยนต์นง่ั ฯ ที่จดทะเบียนสะสม
จํานวนรถที�จดทะเบียนสะสมทั�วประเทศ ถึง วันที� 31 ธันวาคม (หน่ วย : คัน )
ประเภทรถ
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
รย. 1 รถยนต์นงั� ส่วนบุคคลไม่ เกิน 7 คน 8,740,890 8,197,012 7,742,434 7,284,259 6,736,562 5,856,454 5,001,442 4,496,828 4,078,547 3,809,082
เพิ�มขึน� จากปี ก่อนหน้ า

543,878

454,578

458,175

547,697

880,108

855,012

504,614

418,281

269,465

ดังนั้นจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม ปริ มาณการจัดจําหน่ ายรถยนต์ในประเทศไทย และ
ปริ มาณรถยนต์น่งั ที่ มีจาํ นวนมาก ส่ งผลให้ธุรกิ จกลุ่มชิ้นส่ วนอุปกรณ์ของรถยนต์มีความต้องการสู งขึ้นตามไป
ด้วย จึงทําให้เกิดการแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่ นํ้ามันเครื่ อง ยางรถยนต์ เป็ นต้น ดังที่
จะเห็นได้วา่ มียหี่ ้อเกิดใหม่เข้ามาทําตลาดจํานวนมากขึ้น การบริ หารข้อมูลสิ นค้าคงคลังที่ดี ที่ถูกต้องและรวดเร็ ว
จากฝ่ ายโรงงานผูผ้ ลิ ตไปยังฝ่ ายขาย โดยทั่วไปในปั จจุบัน ได้มีประยุกต์ขอ้ มูลสิ นค้าคงคลังแบบReal time ซึ่ ง
ข้อมูลต่างๆจะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป (Software) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ท้ ังเครื อข่าย(Network) ภายในองค์กร
(Intranet) หรื อภายนอกองค์กร(Internet) ที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจได้ดี
ยิ่งขึ้ น เพราะมี ขอ้ มู ลส่ งถึ งกัน ระหว่างโรงงานผูผ้ ลิ ต ฝ่ ายขาย ฝ่ ายจัดส่ ง ศู น ย์ก ระจายสิ นค้า ร้ านค้าปลี ก และ
ผูบ้ ริ โภค ส่งผลให้ตน้ ทุนการจัดเก็บสิ นค้าจะตํ่าลงมาก ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นในบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา ซึ่ งมี ปั ญหา
เกี่ ยวกับการบริ หารข้อมูลสิ นค้าคงคลัง ที่ ไม่แน่ นอน ไม่ชดั เจน ส่ งผลกระทบไปยังลูกค้า ร้านค้า ฝ่ ายขาย ฝ่ าย
ขนส่ ง และฝ่ ายวางแผนโดยข้อมูลสิ นค้ารับเข้าของคลังสิ นค้า และข้อมูลแผนการเติมสิ นค้าจะถูกส่ งให้ฝ่ายขาย
แบบรายสัปดาห์ จากฝ่ ายวางแผนสนับสนุนการขายซึ่งมีความไม่แน่นอนในข้อมูลเพราะ
- ข้อมูลแจ้งและแก้ไขเป็ นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดีจะมีการแก้ไขข้อมูลเพื่อสัปดาห์ถดั ไป
- ข้อมูลที่แจ้งจะเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ นค้าคงคลังจริ ง และแผนการเติมสิ นค้า ซึ่งไม่สามารถแยกกันได้
- เมื่อมีการแก้ไขแผนการเติมสิ นค้า ในระหว่างสัปดาห์ ข้อมูลจะไม่ถกู แก้ไข
ซึ่งจากสาเหตุดงั กล่าว ส่งผลให้เกิดปั ญหาในขั้นตอนการรับคําสัง่ สิ นค้าจากลูกค้าดังนี้
1. ในกรณี ที่มีสินค้าเพียงพอแต่ละสัปดาห์ ลูกค้าจะไม่ทราบวันที่จะได้รับสิ นค้าที่แน่นอน เพราะฝ่ ายขาย
มีขอ้ มูลแผนการเติมสิ นค้าจากฝ่ ายโรงงานผูผ้ ลิตเป็ นรายสัปดาห์ ส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสต้องรอคอยสิ นค้ามากกว่า
ปกติประมาณ 1 – 5 วัน หรื อไม่ได้รับสิ นค้าเลย จนต้องทําการยกเลิกคําสัง่ ซื้อช่วงสิ้นเดือน
2. ในกรณี ที่ไม่มีสินค้าเพียงพอในแต่ละสัปดาห์ ลูกค้าจะไม่ทราบวันที่จะได้รับสิ นค้าเพราะฝ่ ายขายไม่มี
ข้อมูลแผนการเติมสิ นค้าจากฝ่ ายโรงงานผูผ้ ลิต ส่ งผลให้ลูกค้าไม่สามารถตัดสิ นใจสั่งซื้ อได้ และเกิ ดความไม่
มัน่ ใจจึงไม่ทาํ การสัง่ ซื้อสิ นค้า และอาจจะทําให้มีผลต่อการตัดสิ นใจไปใช้ยหี่ อ้ อื่นทดแทน
ผูศ้ ึกษาจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุ งกระบวนการทํางานที่ขอ้ มูลไม่มีความแน่นอนและล่าช้า
เป็ นลําดับแรก เนื่ องจากเป็ นปั ญหาที่ ทาํ ให้เกิ ดการสู ญเปล่าและสามารถแก้ไขได้ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการนําโปรแกรมสําเร็ จรู ป(Software) หลักการ ECRS และ ขั้นตอนการทํา Flow Process Chart เข้ามาช่วยขจัด
และแก้ไขกระบวนการทํางานที่ ไม่ก่อให้เกิ ดคุณค่าและสู ญเสี ยเวลาออกไป เพื่อให้กระบวนการทํางานมีความ
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เหมาะสมมากยิ่งขึ้ น อี ก ทั้ง ยังช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขัน และสร้ างมาตราฐานการทํางานให้
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสู งสุ ด และ เปิ ดโอกาสการในการเพิ่มขีดความสามารถ ในอนาคตให้
ตอบสนองได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time
2. นําระบบระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time ไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษา

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ปัญหา
ลูกค้าจะไม ่ทราบวันที�จะได้รับสิ นค้าที�แน่นอน
เพราะฝ่ ายขายมีขอ้ มูลแผนการเติมสิ นค้าจากฝ่ าย
โรงงานผูผ้ ลิตเป็ นรายสัปดาห์ ส่งผลให้ลูกค้ามี
โอกาสต้องรอคอยสิ นค้ามากกว ่าปกติประมาณ1 –
5 วัน หรื อไม ่ได้รับสิ นค้าเลย

กระบวนการ
หาแนวทางการปรับปรุ งการให้ขอ้ มูลจากฝ่ าย
โรงงานไปยังฝ่ ายขายให้มปี ระสิ ทธิ ภาพ และ
รวดเร็ วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้ฝ่าย
ขายสามารถนําข้อมูลไปแจ้งลูกค้าได้ถูกต้อง

ตัวแปรต้ น
การแจ้งข้อมูลการเติมเต็มสิ นค้า
จากฝ่ ายโรงงานไปยังฝ่ ายขาย
1. วิธีการ/ขั�นตอนในการแจ้งฯ
2. ช่วงเวลาที�แจ้งให้กบั ฝ่ ายขาย
3. การพัฒนาระบบฯเพื�อสนับสนุ น

ตัวแปรตาม
การแจ้งข้อมูลการส่งมอบสิ นค้า
จากฝ่ ายขายแจ้งให้ลูกค้าทราบ
1. ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ ว
2. ลดเวลารอคอยสิ นค้าหรื อการยกเลิกคําสั�งซื�อ
3. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
4. ลดขั�นตอนและเวลาในกระบวนการ

ประยุกต์ ใช้ และผลทีไ� ด้ รับ
1. ทบทวนกระบวนการทํางานและจัดเรี ยงข้อมูล
2. นําแนวคิดข้อมูลแบบReal time มาดําเนิ นการ
3. นําเทคโนฯมาประยุกต์การสื� อสารแบบReal time
4. นําข้อมูลแบบ Real time มาดําเนิ นการต่างๆ เช่น
- แจ้งข้อมูลสิ นค้าจริ ง / แผนการเติมได้ทนั ที
- สามารถลดขั�นตอนและเวลาการทํางานได้จริ ง

ภาพประกอบที่ 2 กรอบแนวคิด

วิธีดําเนินการวิจัย
คือ

มีข้ นั ตอนวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
วงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle: SDLC) ขั้นตอนการพัฒนามีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ขั้น

1. เข้ าใจปัญหา (Problem Recognition)
จากขั้นตอนการสั่งสิ นค้า ในกรณี ที่ไม่มีสินค้าเพียงพอในแต่ละสัปดาห์ ลูกค้าจะไม่ทราบวันที่จะได้รับ
สิ นค้าเพราะฝ่ ายขายไม่มีขอ้ มูลแผนการเติมสิ นค้าจากฝ่ ายโรงงานผูผ้ ลิต ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถตัดสิ นใจสั่งซื้ อ
ได้ และเกิดความไม่มนั่ ใจจึงไม่ทาํ การสัง่ ซื้ อสิ นค้า และอาจจะทําให้มีผลต่อการตัดสิ นใจไปใช้ยี่ห้ออื่นทดแทน
ขั้นตอนการสัง่ สิ นค้า ในกรณี ที่มีสินค้าเพียงพอแต่ละสัปดาห์ แต่อย่างไรก็ดีลูกค้าจะไม่ทราบวันที่จะได้รับสิ นค้าที่
แน่นอน เพราะฝ่ ายขายมีขอ้ มูลแผนการเติมสิ นค้าจากฝ่ ายโรงงานผูผ้ ลิตเป็ นรายสัปดาห์ ส่ งผลให้ลูกค้ามีโอกาส
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ต้องรอคอยสิ นค้ามากกว่าปกติประมาณ 1 – 5 วัน หรื อไม่ได้รับสิ นค้าเลย จนต้องทําการยกเลิกคําสัง่ ซื้ อ ดังแสดง
ในแผนภาพการทํางานดังนี้

ฝ่ ายขายรับคําสั� งซื �อ
(Inf. Flow)

คําสั� งซื �อจากร้ านค้ า
(Inf. Flow)

วันพฤ.ที�
28
5
12
19

คลั งสิ นค้ า
(Inf. และPhysical Flow)

สัปดาห์ท ี�
2
3
4

1

ร้ านค้ า
(Physical Flow)

ผู้บริโภค
(Physical Flow)

5

แผนการเติมสินคา้

แผนการเติมสิ นค้ า (Inf. Flow)

NO

IPC
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LSR0L015
PSR0LA00
PSR0L78F
PSR0L84F
PSR0L57D
PSR0LC41
PSR0LA84
PSR0LX62
PSR0L77F
LVR0L243
PSR0LX54
PSR0LCAF
LVR0L249
PSR0LB61
PSR0L80F
PSR0LA22
LVR0L27F
PSR0LA6F

P.Code

Section

Cap

No. of GT
1B94A
1J27A
1K20A
1M34A
1R87A
1T77A
2A49A
2D72A
2E24A
2G97A
2H20A
2O82A
2R87A
2S77A
2T15A
2X64A
2Y73A
3B35A

PR750 R16 DAT1BZ
PR225/50R17 TG10FZ
PR265/70R16 L02Z
PR225/70R16 L02Z
PR195/55R15 DT3NCZ
PR205/65R15 EP30Z
PR205/65R16 TG10Z
PR255/60R18 684AHZ
PR265/65R17 L02Z
LR255/70R16 D674Z
PR225/55R17 EA03FZ
PR185/65R14 FS10AZ
LR195 R15 R624HZ
PR215/50R17 MY02FZ
PRP255/7R16 L02Z
PR175/65R14 150EZ
LR205/70R15 L02TZ
PR185/55R15 F01FZ

0
0
0
0
282
231
0
160
0
0
0
254
0
0
0
0
175
0

Total
1376232
191
623
1898
719
8398
4536
388
19121
1510
395
798
2254
3302
142
430
3564
3967
944

1
SAT
146
0
0
0
180
282
0
0
640
0
119
0
0
159
0
0
0
0
0

2
SUN
149
0
0
0
180
282
0
0
640
0
119
0
0
159
0
0
0
0
0

3
MON
144
0
0
0
179
281
0
0
636
0
118
0
0
158
0
0
0
0
0

4
TUE
151
0
0
0
180
282
0
0
605
0
39
0
0
159
0
0
0
0
0

5
WED
151
0
0
0
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
35
0
0
0

6
THU
150
0
0
0
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
169
242
0
0

7
FRI
146
47
45
164
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
169
277
0
0

8
SAT
149
144
217
193
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
57
277
0
0

9
SUN
147
0
217
193
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
0
277
0
0

แผนการผลิ ต (Inf. Flow)

10
MON
145

โรงงานผู้ผลิ ต (Physical Flow)

T
1

0
144
192
0
281
0
0
636
0
0
0
0
158
43
0
276
0
0

ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Physical Flow)

แผนการขาย (Inf. Flow)

ภาพประกอบที่ 3 ผังงาน (Flowchart) ของกระบวนการสัง่ ซื้อ – ส่งมอบสิ นค้า (ก่อนปรับปรุ ง)
2. ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
นําปั ญหามาวางแผนปรับปรุ งแนวทางการแก้ไขและความเป็ นไปได้ในการปรับปรุ งเพื่อลดระยะเวลา
สูญเปล่า โดยใช้เทคนิค ECRS โดยการนําแต่ละหัวข้อของ ECRS มาทําการพิจารณาและวิเคราะห์จากแผนการ
ดําเนินงาน
3. วิเคราะห์ (Analysis)
จัดทําแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart) ของกิจกรรมและนํามาวิเคราะห์ปัญหา พบว่า
กิจกรรมลําดับที่ 11 “เมื่อสิ นค้าคงคลังไม่เพียงพอ ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการหยุดรอเอกสาร
คําสัง่ การจัดส่ง เพื่อรอสิ นค้าเข้ามาเพิม่ จากการผลิต” ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดการรอคอยนานมากที่สุดโดย
เฉลี่ยประมาณ 3 วัน (ค่าเฉลี่ยเกิดจากแผนการเติมสิ นค้ารายสัปดาห์ที่อาจจะรอสิ นค้า 1-5 วัน) ซึ่งมีผลทําให้สินค้า
ถึงลูกค้าล่าช้า ระยะเวลาเฉลี่ยโดยรวมตั้งแต่เริ่ มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งหมด 8,256 นาที เป็ นเวลารอคอย
4,320 นาทีหรื อ เป็ นเวลารอคอย ร้อยละ 52.3 ของเวลาทั้งหมด
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ตารางที่ 3 กระบวนการไหลของกิจกรรม ก่อนทําการปรับปรุ ง
ลํ าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กิจกรรม
ลูกค้า ทําการสั่งซื้อสิ นค้ากับฝ่ ายขายทางช่องทางต่างๆ
ฝ่ ายขาย ทําการตรวจสอบสิ นค้าในระบบ(ตามที่ฝ่ายวางแผนสนับสนุ นการขายแจ้งการเติมสิ นค้ารายสัปดาห์ ไว้)
ฝ่ ายขาย ทําแจ้งลูกค้าว ่ามีสินค้าหรื อไม(มี่ ขอ้ มูลเป็ นรายสัปดาห์ เท่านั้น)
ถ้ามีจาํ นวนสิ นค้าในระบบภายในสัปดาห์ ฝ่ ายขาย ทําการยืนยันคําสั่งซื้อกับลูกค้า
ฝ่ ายขายจบการรับคําสั่งซื้อกับลูกค้า
ฝ่ ายขายส่งข้อมูลคําสั่งซื้อให้กบั ฝ่ ายประสานงานการขายและคลังสิ นค้า
ฝ่ ายประสานงานการขายและคลังสิ นค้า ทําการรวบรวมคําสั่งซื้อ
ฝ่ ายประสานงานการขายและคลังสิ นค้า ทําการส่งข้อมูลคําสั่งการจัดส่งไปยังฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย รับข้อมูลคําสั่งการจัดส่ง
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการตรวจสอบสิ นค้าคงคลังจริ งกับคําสั่งการจัดส่ง
เมือ่ สิ นค้าคงคลังไม ่เพียงพอ ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการค้างเอกสารคําสั่งการจัดส่ง เพื่อรอสิ นค้าเข้ามาเพิ่มจากการผลิต
เมือ่ สิ นค้าคงคลังไม ่เพียงพอและเป็ นวันทํางานสุ ดท้ายของเดือน ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการยกเลิกเอกสารคําสั่งการส่งทั้งหมด
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการตรวจสอบสิ นค้าเข้ามาเพิ่มจากการผลิตทุกวัน วันละ2 ครั้ง
เมือ่ สิ นค้าเข้ามาเพิ่มจากการผลิตครบตามจํานวนแล้ว ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการรวบรวมคําสั่งทั้งหมดรายวัน
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านประสานงานการขาย ทําการส่งข้อมูลให้กบั ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านขนส่ง และฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านจัดเตรี ยมสิ นค้า
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านจัดเตรี ยมสิ นค้า ทําการนําสิ นค้าจากตําแหน่งจัดเก็บมายังบริ เวณที่ขนส่ง
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านขนส่ง ทําการจัดหารถขนส่งและกําหนดเส้นทางเดินรถและประสานงานเวลาออกจากคลังสิ นค้า
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านขนส่ง ดําเนิ นการจัดส่ง
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านขนส่ง ทําการส่งสิ นค้าถึงมือลูกค้า
ฝ่ ายคลังสิ นค้าด้านขนส่ง ทําการยืนยันสิ นค้าจัดส่งลูกค้าเสร็ จสิ้ น

สั ญลั กษณ์
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เวลาทีใ่ ช้
หมายเหตุ
ดําเนินการ (นาที)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120
1
120
2
120
2
120
2-5
4320
รอสิ นค้าเฉลี่ย 3 วัน
60
5
30
5
120
5
60
5
120
5
120
6
1440
6
60
7
1440
รวม
8256

วันที่

4. ออกแบบ (Design)
1. โปรแกรม Microsoft Excel Macro สําหรับการจัดทําแนวคิด และจําลองโปรแกรมกําหนด
เป้ าหมายและวิธีการของการทํางานวิจยั ให้ชดั เจนและชี้แจงให้กบั ทีมงานรับทราบ
2. จัดทําโปรแกรมต้นแบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Macro มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดแนวคิด
และหลักการทํางานของการปรับปรุ งและสื่ อสารกับโปรแกรมเมอร์
5. สร้ างหรื อพัฒนาระบบ (Construction)
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้โดยการสร้าง Software และเชื่อมโยงข้อมูลระบบ IT
หลังจากผูท้ าํ การวิจยั ได้นาํ เสนอแนวคิดและเป้ าหมายของการดําเนินการแล้ว จึงประสานไปยังบริ ษทั ภายนอกเพื่อ
ดําเนินเขียนโปรแกรม Software สนับสนุน โดยทําต้นแบบจากโปรแกรม Microsoft Excel Macro ซึ่งจะได้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปดังรายการด้านล่าง
โปรแกรมสําเร็ จรู ป (software) จะมีขอ้ มูลที่ตอบสนองทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- สามารถดูสินค้าทีละรายการหรื อทั้งหมดทุกรายการแบบ Real timeได้ มีขอ้ มูลครบถ้วน
- สามารถเห็นข้อมูลจริ งแบบ Real time ,แผนการเติมสิ นค้าที่จะเข้ามาเพิ่ม ,ปริ มาณสิ นค้าที่จดั ส่ง
ไปแล้ว ,ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือสามารถให้ลูกค้าสัง่ ซื้อได้
- ข้อมูลนําเสนอแบบรายวัน เห็นพร้อมกันทั้งเดือน
- โปรแกรมสําเร็ จรู ป (software) ใช้เวลาดําเนินการไม่นาน 3-5 วินาทีต่อครั้ง
- โปรแกรมสําเร็ จรู ป (software) สามารถเปิ ดพร้อมๆกันได้ทีละหลายเครื่ อง
โปรแกรมสําเร็ จรู ป (software) ติดตั้งได้ทุกสาขาเช่นโรงงาน สํานักงานขาย คลังสิ นค้า
6. การปรับเปลีย่ น (Conversion)
ทําการทดสอบระบบคลังสิ น ค้าแบบ Real time กับ ผูใ้ ช้งานปฏิ บัติงานจริ ง และฝ่ ายขายที่ ใช้ข ้อ มู ล
ร่ วมกัน เช่น ระบบฯสามารถประมวลผลได้ตามแนวคิดที่ กาํ หนดไว้ และสามารถจัดรายงานสําเร็ จรู ปได้แบบ
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อัตโนมัติ ใช้งานได้รวดเร็ วและใช้พ ร้ อมๆกันหลายเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ได้ ข้อมูล ปรั บ เปลี่ ยนแบบ Real time
สามารถแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็ ว การนําข้อมูลเข้าระบบไม่ซบั ซ้อนและใช้เวลาน้อยมาก
7. บํารุงรักษา (Maintenance)
ทางผูพ้ ฒั นาระบบได้ทาํ การจัดทําแผนการปฏิบตั ิงานแบบใหม่ ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดมาตราฐาน
ในการทํางานและมีความถูกต้อง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time
2. นําระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time ไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษา
จากวิ ธี ก ารดํา เนิ น การวิ จัย ที่ ใ ช้ว งจรการพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
ขั้นตอนการพัฒนามีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ขั้น มาดําเนินการทําให้ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ผูว้ ิจยั สามารถพัฒ นาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time ได้และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษาได้ โดยสามารถแจ้งข้อมูลแบบ Real time ให้แก่ ฝ่ ายขายและลูกค้า สําหรับวันที่จะ
ได้รับสิ นค้าที่แน่นอน หรื อไม่มีสินค้าและสามารถแจ้งแผนการเติมสิ นค้าจากฝ่ ายโรงงานผูผ้ ลิต ไปยังฝ่ ายขายและ
ลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์ โดยผูว้ ิจยั ต้องดําเนิ นการจัดทําผังงานใหม่บางส่ วนเพื่อให้ตอบสนองกับโปรแกรมฯที่
ติดตั้ง
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ร้ านค้ า
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ผู้บริโภค
(Physical Flow)

ภาพประกอบที่ 4 ผังงาน (Flowchart) ของกระบวนการสัง่ ซื้อ – ส่งมอบสิ นค้า (เปรี ยบเทียบ)
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คําสั� งซื� อจากร้ านค้ า
(Inf. Flow)

NO

IPC
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LSR0L015
PSR0LA00
PSR0L78F
PSR0L84F
PSR0L57D
PSR0LC41
PSR0LA84
PSR0LX62
PSR0L77F
LVR0L243
PSR0LX54
PSR0LCAF
LVR0L249
PSR0LB61
PSR0L80F
PSR0LA22
LVR0L27F
PSR0LA6F

ฝ่ ายขายรับคําสั� งซื� อ
(Inf. Flow)

คลั งสิ นค้ า
(Inf. และPhysical Flow)

คลั งสิ นค้ าเสมื อนจริง

โรงงานผู้ผลิ ต

P.Code

Section

Cap

No. of GT
1B94A
1J27A
1K20A
1M34A
1R87A
1T77A
2A49A
2D72A
2E24A
2G97A
2H20A
2O82A
2R87A
2S77A
2T15A
2X64A
2Y73A
3B35A

PR750 R16 DAT1BZ
PR225/50R17 TG10FZ
PR265/70R16 L02Z
PR225/70R16 L02Z
PR195/55R15 DT3NCZ
PR205/65R15 EP30Z
PR205/65R16 TG10Z
PR255/60R18 684AHZ
PR265/65R17 L02Z
LR255/70R16 D674Z
PR225/55R17 EA03FZ
PR185/65R14 FS10AZ
LR195 R15 R624HZ
PR215/50R17 MY02FZ
PRP255/7R16 L02Z
PR175/65R14 150EZ
LR205/70R15 L02TZ
PR185/55R15 F01FZ

0
0
0
0
282
231
0
160
0
0
0
254
0
0
0
0
175
0

Total
1376232
191
623
1898
719
8398
4536
388
19121
1510
395
798
2254
3302
142
430
3564
3967
944

1
SAT
146
0
0
0
180
282
0
0
640
0
119
0
0
159
0
0
0
0
0

2
SUN
149
0
0
0
180
282
0
0
640
0
119
0
0
159
0
0
0
0
0

3
MON
144
0
0
0
179
281
0
0
636
0
118
0
0
158
0
0
0
0
0

4
TUE
151

5
WED
151

0
0
0
180
282
0
0
605
0
39
0
0
159
0
0
0
0
0

0
0
0
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
35
0
0
0

แผนการผลิ ต

6
THU
150
0
0
0
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
169
242
0
0

7
FRI
146
47
45
164
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
169
277
0
0

8
SAT
149
144
217
193
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
57
277
0
0

9
SUN
147
0
217
193
0
282
0
0
640
0
0
0
0
159
0
0
277
0
0

10
MON
145

ร้ านค้ า
(Physical Flow)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ผู้บริโภค
(Physical Flow)

T
1

0
144
192
0
281
0
0
636
0
0
0
0
158
43
0
276
0
0

ผู้จัดหาวัตถุดิบ

แผนการขาย

ภาพประกอบที่ 5 ผังงาน (Flowchart) ของกระบวนการสัง่ ซื้อ – ส่งมอบสิ นค้า (หลังปรับปรุ ง)
ตัวอย่างและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป (software) คลังสิ นค้าแบบ Real time ซึ่งข้อมูลจะ
ปรากฏขึ้นในหน้าจอเดียวกัน
1. เริ่ มค้นหาข้อมูลของสิ นค้าโดยการพิมพ์รหัสสิ นค้าและทําตามขั้นตอนดังรู ป

ภาพประกอบที่ 6 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป – คลังสิ นค้าเสมือน (1/3: เริ่ มค้นหาข้อมูล)
2. ข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าจะปรากฏขึ้นดังรู ป โดยข้อมูลต่างๆจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่ง
หน้าจอนี้จะปรากฏเป็ นข้อมูล Real time และติดตั้งโปรแกรมไว้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ภาพประกอบที่ 7 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป – คลังสิ นค้าเสมือน (2/3: ข้อมูล Real time)
3. ข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขายจริ ง สิ นค้าคงเหลือ สามารถแสดงให้เห็น
เป็ นข้อมูล Real time และเป็ นรายวันเช่นเดียวกัน

ภาพประกอบที่ 8 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป – คลังสิ นค้าเสมือน (3/3: สิ นค้าคงเหลือ Real time)

สรุ ปผล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทบทวนและแก้ไขดังข้างต้นใช้ระยะเวลาเฉลี่ยโดยรวมตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สิ้ นสุ ดกระบวนการ ทั้งหมด 3,846 นาที ไม่มีเวลารอคอย สามารถลดเวลาการรอคอยและขั้นตอนการดําเนิ นการ
ได้ 3 กิจกรรม รวมเวลา 4,410 นาที
ขั้นตอนต่างๆของ ECRS ที่ส่งผลต่อกระบวนการทํางาน
1. E : Eliminate การกําจัด ยกเลิกการจัดทําแผนการเติมสิ นค้ารายสัปดาห์ส่งผลดีทาํ ให้ไม่ตอ้ งมีการรอ
คอยสิ นค้าระหว่างสัปดาห์(การรอคอยโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน)
2. C : Combine การรวมกัน รวบรวมข้อมูลต่างๆโดยจัดทําโปรแกรมคลังสิ นค้าแบบ Real time ส่งผลดี
ในการสื่ อสารด้านสต็อกสิ นค้า Real time และสามารถนําไปแจ้งลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็ ว
3. R : Rearrange การจัดใหม่ จัดทําแผนการเติมสิ นค้าเป็ น Real time ทดแทนรายสัปดาห์ ส่งผลดีทาํ ให้
มีขอ้ มูลแบบ Real time ทั้งสต็อกจริ งและแผนการเติมสิ นค้าผ่านโปรแกรม
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4. S : Simplify การทําให้ง่าย ข้อมูลต่างๆที่จาํ เป็ นต่อการทํางานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลดีตอ่ เวลาการ
ปฏิบตั ิงานและตอบสนองข้อมูลให้ลกู ค้าได้รวดเร็ ว
ตารางที่ 4 สรุ ปกิจกรรมการสัง่ ซื้อสิ นค้าจนถึงการส่งมอบสิ นค้า เปรี ยบเทียบ
กิจกรรม

ชื่ อ
สั ญลั กษณ์
การทํางาน
การขนส่ ง
การตรวจสอบ
การรอคอย
การเก็บ
รวม

ก่ อนปรับปรุงกิจกรรม

ขั้นตอน
9
4
5
1
1
20

เวลา (นาที)
2,043
1,621
212
4,320
60
8,256

หลั งปรับปรุงกิจกรรม

ขั้นตอน
8
4
4
0
1
17

เวลา (นาที)
1,923
1,621
242
0
60
3,846

เปรียบเทียบก่ อน-หลั ง

ขั้นตอน
-1
0
-1
-1
0
-3

เวลา (นาที)
-120
0
30
-4320
0
-4,410

จากตารางพบว่ากิจกรรมการสัง่ ซื้อสิ นค้าจนถึงการส่งมอบสิ นค้า
ก่อนปรับปรุ ง
20 ขั้นตอน
ใช้เวลาการดําเนินการ
8,256 นาที
หลังปรับปรุ งด้วยเทคนิค ECRS พบว่าเหลือ 17 ขั้นตอน
ใช้เวลาการดําเนินการ
3,846 นาที
การสัง่ ซื้อสิ นค้าจนถึงการส่งมอบสิ นค้าลดลง 3 ขั้นตอน
ลดเวลาการดําเนินการ
4,410 นาที
ขั้นตอนที่มีการลดลงมีรายละเอียดดังนี้
1. การรอคอย 1 ขั้นตอน เวลาที่สูญเสี ย 4,320 นาที ซึ่งเป็ นเวลาสูญเสี ยจากการรอคอยสิ นค้าจากการผลิต
หรื อไม่มีสินค้าเข้ามา
2. การทํางาน 1 ขั้นตอน เวลาที่สูญเสี ย 120 นาที เมื่อยกเลิกการรอคอยสิ นค้าแล้ว ขั้นตอนการทํางานก็
จะถูกยกเลิกไปด้วย
3. การตรวจสอบ 1 ขั้นตอน ต้องเพิ่มเวลา 30 นาที
- ยกเลิกการตรวจสอบสิ นค้ารอคอยจากการผลิต
2 ขั้นตอน วันละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 90 นาที
- เพิ่มการตรวจสอบสิ นค้ากับคําสัง่ ซื้อรายวัน
1 ขั้นตอน วันละ 2 ครั้ง ใช้เวลา 120 นาที

สรุ ปผล

การพัฒ นาระบบสารสนเทศสําหรั บการจัด การคลังสิ นค้าแบบ Real time กรณี ศึกษา ธุ รกิ จชิ้ น ส่ วน
รถยนต์สามารถแก้ไขปั ญหาของข้อมูลการเติมสิ นค้าได้ท้ งั 2 กรณี
1. ในกรณี ที่มีสินค้าเพียงพอแต่ละสัปดาห์ ลูกค้าจะไม่ทราบวันที่จะได้รับสิ นค้าที่แน่นอน โดยข้อมูลที่
แสดงในระบบสารสนเทศนั้นจะให้ขอ้ มูลสิ นค้าคงคลังและวันจัดส่งสิ นค้ากับฝ่ ายขายและลูกค้า
2. ในกรณี ที่ไม่มีสินค้าเพียงพอในแต่ละสัปดาห์ ลูกค้าจะไม่ทราบวันที่ จะได้รับสิ นค้าเมื่อมีการซื้ อซํ้า
โดยข้อมูลที่แสดงในระบบสารสนเทศนั้นจะให้ขอ้ มูลแผนการเติมสิ นค้าให้กบั ฝ่ ายขายและลูกค้า
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อภิปรายผล

จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นทางผูว้ ิจยั ทําการศึ กษาปั ญหาอย่างละเอียด และจัดทําแผนงานเพื่อนําเสนอกับทาง
องค์กร ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวและได้รับการอนุมตั ิ ในการดําเนินการดังที่กล่าวมาข้างต้น และในระหว่างการ
ดําเนิ นการทําวิจยั และแก้ไขปั ญหานั้นก็ใช้ความรู ้เพิ่มเติมในระหว่างการศึ กษาที่ สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในหลายๆทฤษฏีและหลักการ รวมทั้ง
คําแนะนําต่างๆจากคณาจารย์ จึ งนํามาซึ่ งผลงานวิจัยที่ สามารถแก้ไขปั ญ หาได้ในเชิ งธุ รกิ จยุคปั จจุ บันที่ มีการ
แข่งขันด้านข้อมูลและประสิ ทธิ ภาพในทุกๆด้าน ซึ่ งการลงทุนระบบโปรแกรมสําเร็ จรู ปฯ ครั้งนี้ อยูใ่ นวงเงินไม่
เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเกิดผลในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจด้วยมูลค่าที่ประเมินไม่ได้เพราะเป็ นความพึงพอใจของลูกค้า
และ โอกาสการปรับตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้ทนั ท่วงที โดยทางฝ่ ายโรงงานสามารถให้ขอ้ มูลจํานวนสิ นค้าคง
คลังและแผนการเติมสิ นค้าแบบReal time ได้ตามวัตถุประสงค์ซ่ ึงก่อให้เกิดความพึงพอใจที่ดีกบั ทุกฝ่ าย
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา การเปิ ดรับสื่ อสังคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 268 คน โดยใช้สูตรวิเคราะห์
จํา นวนตัว อย่า ง G*Power โดยการกํา หนดสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way
ANOVA) ด้วยวิธีเลือกแบบไม่ทราบจํานวนประชากร ซึ่ งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการใช้เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซึ่ง
การใช้สื่อสังคมส่วนใหญ่มกั จะใช้ที่พกั อาศัย ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิ ดรับสื่ อสังคม
การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคม ส่ วนใหญ่น้ นั จะเน้นการใช้ประโยชน์สื่อสังคมเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทางการเงิ น และมี ค วามพึ ง พอใจในรู ป แบบของการโพสต์ เนื่ อ งจากได้รั บ ข้อ มู ล ที่ ทัน สมัย รวดเร็ ว ทัน ต่ อ
เหตุการณ์ ซึ่งช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในทุกๆด้าน

คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ ของประชาชน/ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม/ ความพึงพอใจและการนําไปใช้
ประโยชน์/สื่ อสังคม

ABSTRACT

The objective of this research is to study about the social media utilization and satisfaction of people in
Bangkok on how it improves the quality of life. The sample group includes 268 people, calculating the number
of people by G*Power. Statistical tools used for this research are Pearson’s the Product Moment Correlation
Coefficient and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) with infinite population. The data is collected through
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the questionnaire. The results show that most of the samples use Facebook and Instagram and they usually slide
through the applications while they are at the residence. Besides that, they usually log in through their phones. In
terms of the utilization, a number of participants use the social media for activities involving financial transaction.
These people are satisfied the applications’ posting feature because this feature gives the up-to-date information
which helps them to stay updated.
KEYWORDS: the Quality of Life, Social Media Exposure, the Social Media Utilization and Satisfaction,
Social Media

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นัน่ คือการมีความสุ ข ซึ่ งความสุ ขของชีวติ ที่แท้จริ ง
คือ ความรู ้สึกพอใจในตนเอง ความรู ้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม มี
จิตใจร่ าเริ งแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ตวั เองได้ (วันชัย ภิญโย, 2011)
คุณภาพชีวิตของประชาชน (People’s Quality of life) คือการระดับความเป็ นอยูข่ องคนไทยในช่วงเวลา
หนึ่ งๆ อันทําให้บรรลุถึง “ความจําเป็ นพื้นฐาน” (Basic Minimum Need) 8 ประการดังนี้ คือ การมีสุขภาพดีการมี
บ้านพักอาศัยที่มน่ั คง การได้รับบริ การด้านการศึกษา ครอบครัวมีความสุ ขสบาย การมีรายได้เพียงพอ การมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา การมีคุณธรรม และการบํารุ งรักษาสิ่ งแวดล้อม
ในขณะเดี ยวกันที่ ประเทศไทยเองมีความเจริ ญก้าวหน้า และการเติบโตด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่ อสาร การพัฒนาซอฟต์แวร์(Software) ที่รองรับการใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือ – แท๊บเล็ต (Tablet) รวมถึง ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ต ค่าเครื่ องมือถือสื่ อสารที่ราคาถูกลงและหาซื้อ
ได้ง่าย ทําให้มีผบู ้ ริ การ หลากหลายขึ้นสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกวัย เนื่ องจากการใช้งานที่ง่ายขึ้น ทําให้กลุ่ม
ผูใ้ ช้งานมีอายุน้อยลง จึ งจะเห็ นได้ว่าวิถีทางการดําเนิ นชี วิต การดําเนิ นธุ รกิ จ และการสื่ อสารของคนในใช้ส่ื อ
สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมา
สื่ อสังคมเปรี ยบเหมื อนการบริ การพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ผูใ้ ช้สามารถแสดงตนให้เป็ นที่ รู้จกั แก่ คน
ทั่วไป โดยการสร้ างหน้าต่างหรื อเว็บไซต์ (Web page) ของตัวเอง และอนุ ญาตให้ผูอ้ ื่ นที่ ใช้บริ การ เครื อข่าย
เดียวกัน เข้ามาร่ วมแบ่งปั นประสบการณ์กบั ผูใ้ ช้น้ นั ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ , อินสตาแกรม, ไลน์
เป็ นต้น (ปณิ ช า นิ ติ พ รมงคล, 2554) สถิ ติ ป ระชากรคนไทยที่ ใ ช้สื่ อ สั ง คมในปี 2015 อัพ เดตล่ า สุ ด ณ เดื อ น
พฤษภาคม 2559 มี ดังนี้ เฟซบุ๊ก 41 ล้านคน โตขึ้น 17% คิดเป็ น 60%ของประชากรไทย ส่ วนเพจเฟซบุ๊กมีมากถึง
7 แสนเพจ, ทวิตเตอร์ 5.3 ล้านคน โตขึ้น 18%, อินสตาแกรม 7.8 ล้านคน โตขึ้น 74%, ไลน์ 33 ล้าน (“คอลัมน์สรุ ป
สถิติผใู ้ ช้ Social Media”, 2559)
ปั จจุบนั สื่ อสังคมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการติดต่อสื่ อสารทุกๆด้าน ซึ่งการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทําให้มีแนวโน้มการใช้งานที่ สูงขึ้นและมีการใช้งานขยายเป็ นวงกว้างมากขึ้น ส่ งผลต่อการดําเนิ นชี วิต
เปลี่ยนไป ไม่วา่ จะเป็ นด้านการสื่ อสาร การศึกษา สุขภาพ การเงิน รวมไปถึงการเป็ นจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
เราจึงต้องปรับตัวให้ทนั ต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมกับคุณภาพชีวติ เราต้อง
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ดี ข้ ึนในทุกๆด้าน ทําให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่ จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวติ หรื อไม่และอย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของผูใ้ ช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากร กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมที่
มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้ที่มีพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อสังคมกับความพึงพอใจการใช้
ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิด

คุณภาพชีวิตหรื อชีวิตที่มีคุณภาพ เป็ นลักษณะของการดําเนิ นชีวิตที่สอดคล้องกับระดับความ ต้องการ
พื้นฐานที่ จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นชี วิตของมนุษย์อย่างมีคุณค่า ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วคุณภาพชี วิตหมายถึง “กิ นดี อยู่ดี”
หรื อ “อยูด่ ีมีสุข” จากการมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอ และสามารถดํารงชีวติ อยูอ่ ย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละ
บุคคล มีสุขภาพที่สมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งมีมาตราฐานแตกต่างกันอันเนื่องมาจาก พื้นฐาน
ทางความคิด ค่านิยม และสิ่ งแวดล้อมที่ตนดํารงอยู่ (กนกนัส ตูจ้ ินดา, 2553, หน้า 1) คุณภาพชีวติ คือ การมีชีวติ ที่ดี
ที่น่าพอใจ ทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะการมีปัจจัยพื้นฐานที่สาํ คัญของชีวิตอย่างเพียงพอ มีชีวิต
ครอบครัวที่สงบสุ ข มีความมัน่ คง ปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน มีการศึกษา สามารถพึ่งตนเองได้และมีชีวิตที่
สงบสุขตามอัตภาพ (อมรา พงศาพิชญ์, 2546)
องค์กรอนามัยโลก (Power, Bullinger and WHOQOL Grop, 2002 อ้างใน เครื่ องชี้ วดั คุณภาพชี วิตของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI กระทรวงสาธารณสุ ข, 2545) ให้นิยาม
คุณภาพชีวิตว่า เป็ นสถานะความเป็ นอยูท่ ี่ ดีของร่ างกาย จิตใจ และพึงพอใจ การรับรู ้คุณภาพชี วิตของบุคคลนั้น
วัฒนธรรมและค่านิยมจะส่ งผลกับเป้ าหมายและ ความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1. ด้านร่ างกาย (Physical domain) 2. ด้านจิตใจ (Psychological domain) 3. ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม (Social relationships) 4. ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment)
แนวความคิดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎี ที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ พฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่วา่ คนที่มี คุณสมบัติทางประชากรที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับ ทฤษฎีกลุ่มพึงพอใจ (Social Categories
Theory) ของ Defleur & Bell-Rokeaoh (1996 อ้า งใน วิ ว รรณดา วัน ชัย จิ ร ะบุ ญ , 2557, หน้า 7-8) ที่ อ ธิ บ ายว่ า
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะ ต่างๆของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถ
อธิบายเป็ นกลุ่มๆได้ คือ บุคคล ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
การสื่ อสารนั้นจัดได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญปั จจัยหนึ่ งในชี วติ ของมนุษย์ นอกเหนื อจากปั จจัยสี่ ที่มีความ
จําเป็ นต่อความอยูร่ อดของมนุษย์ ซึ่ งได้แก่ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ มและยารักษาโรค แม้วา่ การสื่ อสารจะ
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็ นความตายของมนุษย์เหมือนกับปั จจัย4 แต่การที่จะให้ได้มาซึ่ งปั จจัย4
เหล่านั้น ย่อมต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมืออย่างแน่ นอน มนุ ษย์ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้
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บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมใดๆของตน และเพื่ออยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ การสื่ อสารเป็ นพื้นฐานของการ
ติดต่อของมนุ ษย์และเป็ นเครื่ องมือสําคัญของกระบวนการความพึงพอใจ ยิ่งมีความพึงพอใจสลับซับซ้อนมาก
ประกอบด้วยคนจํานวนมากขึ้นเท่าใดการสื่ อสารก็ย่ิงมีความสําคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความพึงพอใจจะนํามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรื อความสับสนต่างๆ จนอาจก่อให้เกิด
ความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสื่ อสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกลุ เจริ ญ, 2537, หน้า 3 อ้างใน จุฑารัตน์ เคนจอหอ, 2552 หน้า 25)
การเลื อกสรรข่าวสารของบุ คคลเป็ นสิ่ งที่ อธิ บายถึ งพฤติ กรรมการสื่ อสารของแต่ละบุ คคลว่า ความ
แตกต่างกันทางสภาพส่ วนบุคคลหรื อสภาพจิ ตวิทยามี ผลต่อการเปิ ดรับข่าวสาร โดยมี กระบวนการเลือกสรร
(Selective Process) ที่แตกต่างกัน
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960, pp. 19-25, อ้างใน สุ ภวัตน์ สงวนงาม, 2557, หน้า11-12) ได้
กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้ของ
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นตอนลําดับดังต่อไปนี้ 1. การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure)
2. การเลื อกให้ความสนใจ (Selective Attention) 3. การเลื อกรั บรู ้ และตี ความหมาย (Selective Perception and
Interpretation) 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention)
ในปั จจุบนั การสื่ อสารได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว มีการนําสื่ อที่หลากหลายรู ปแบบเข้า ด้วยกันมา
ใช้ใ นสาธารณะมากขึ้ น พร้ อ มกับ บู ร ณาการประโยชน์ ใ ช้ส อยที่ ห ลากหลาย มี ก ารเพิ่ ม ความ รวดเร็ ว และ
สะดวกสบายยิง่ ขึ้น อย่างด้านการใช้ประโยชน์จากสื่ องสังคม พบว่าส่วนมากให้ความสําคัญในเรื่ องของการพูดคุย
(Chat) กับเพื่อน ค้นหาเพื่อนเก่าหรื อหาเพื่อนใหม่และให้ความ สนใจในเรื่ องของการติดตามข่าวสารที่สนใจและ
เหตุการณ์ต่างๆ การรับ – ส่ งอีเมล ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดเกม ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆหรื อรับทราบความคิดเห็นของ ผูอ้ ื่นจากประเด็นที่สนใจ เช่น ด้านเทคโนโลยี ไอที ด้านสุ ขภาพ ความ
งาม (พิชญาวี คณะผล, 2553 อ้างใน ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร, 2557, หน้า17-18)
ในการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมด้านความพึงพอใจนั้น พบว่าส่ วนใหญ่พอใจในเรื่ องของการได้ สนทนา
โต้ตอบกับเพื่อนหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการสนทนาด้วยมีความคล่องตัวรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร และมี ความน่าตื่นเต้น
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อใดที่ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่ อสังคมสู งกว่าความพึง พอใจที่แสวงหานั้น ผูร้ ับสาร
จะอยูใ่ น สถานการณ์ที่เรี ยกว่า “มีความพอใจสูง” (High Audience Satisfaction) และระดับความชื่นชมความสนใจ
ก็จะสูงด้วย (ฤดีพร ผ่องสุภาพ, 2551 อ้างใน ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร, 2557, หน้า20)
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานการวิจัย

(1) ผูใ้ ช้สื่อที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อแตกต่างกัน
(2) ผูใ้ ช้สื่อที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อที่แตกต่างกัน
(3) ผูใ้ ช้สื่อที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจรู ปแบบของสื่ อที่แตกต่างกัน
(4) ผูใ้ ช้สื่อที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่แตกต่างกัน
(5) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจการใช้ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ คนที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครที่ใช้สื่อสังคม ซึ่ งไม่ทราบจํานวนที่
แน่นอน กําหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% ขอบเขตความผิดพลาดเท่ากับ 0.05 จํานวน 268 คน การศึกษาครั้งนี้ จะ
ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 2 เดือน คือ ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสํารวจจาก
แบบสอบถาม
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ กษา
อาชีพ รายได้ ที่อยู่
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสื่ อสังคม ประกอบด้วย การสร้าง
ความบันเทิง ใช้เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
และความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะคําถาม
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ปลายเปิ ด (Close Ended Question) จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ และเขตที่อาศัย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ส่ วนอายุ การศึกษา รายรับ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทจัดลําดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 คํา ถามเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บข้อมู ล ข่า วสารทางสื่ อสัง คม ตอนที่ 3 คํา ถามเกี่ ย วกับการใช้
ประโยชน์จากสื่ อสังคม ตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคม จํานวน 13 ข้อ โดยลักษณะ
ของคําถามแบบปลายปิ ด ประกอบด้วยคําถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale Question ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่ งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 6 ระดับ ตอนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ โดยทั้ง 3 ตอน ใช้คาํ ถามที่ใช้มาตรวัดแบบแบบ Likert Scale Question ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 6 ระดับ
5.4 การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ผูว้ ิจัย ได้ด ํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนามในพื้ น ที่ ตั้ง แต่ เ ดื อน
พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูล
ลักษณะประชากร ได้แก่ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เขตที่อยูอ่ าศัย และพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่ อสังคม เพื่อนํามาบรรยายคุณลักษณะสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference
Statistics) โดยใช้ส ถิ ติ วิเ คราะห์ t-test (Independent t-test) และ วิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว One-way
ANOVA (One-Way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐาน
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง นําเสนอโดยแสดงเป็ น
ตารางแจกแจงความถี่และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางประชากร เพศตัวอย่างเป็ นเพศชาย
จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 และเป็ นเพศ หญิงจํานวน 197 คนคิดเป็ นร้อยละ 73.5 อายุต่าํ กว่า 20 ปี มีจาํ นวน
113 คน คิดเป็ นร้อยละ42.2 ถือว่ามากที่สุด การศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.1 อาชีพ ปั จจุบนั
พบว่า มากที่สุดคือกลุ่มนักศึกษา/นิสิต จํานวน 132 คิดเป็ นร้อยละ 49.3 รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มรายได้นอ้ ยกว่า
15,000 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.8 เขตที่ อาศัย จํานวนที่ มากที่สุดคือ กรุ งเทพ
ชั้นใน จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
สังคมของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถอธิ บายพฤติ กรรมการใช้ส่ื อสังคม ดังนี้ สื่ อสังคมที่ นิยม
เปิ ดรับมากที่สุดได้แก่ อินสตาแกรม สถานที่เปิ ดรับสื่อสังคมบ่อยที่สดุ คือ ที่พกั อาศัย อุปกรณ์ในการเปิ ดรับสื่ อ
สังคมมากที่สุด โทรศัพท์มือถือช่วงเวลาที่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเป็ นช่วงเวลาก่อนนอนมากที่สุด

6. สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากร ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบการศึกษา
สู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา/นิ สิต รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า15,000 บาท และมีภูมิลาํ เนาอยู่
เขตกรุ งเทพมหานครชั้นใน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมส่ วนใหญ่จะใช้เวลาในการใช้เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม แต่มี
ความพึงพอใจในการใช้ไลน์และอินสตาแกรม ซึ่ งความพึงพอใจนี้ ใกล้เคียงกับการใช้เฟซบุ๊ก การใช้สื่อสังคม
ส่วนใหญ่มกั จะใช้ที่ที่พกั อาศัย และส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิ ดรับสื่ อสังคมบ่อยที่สุด
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ส่ วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคม ส่ วนใหญ่น้ นั จะเน้นการใช้ประโยชน์สื่อสังคมเพื่อกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกรรมทางการเงิ น รองลงมาคือ ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อน (ที่ รู้จกั กันในชี วิตจริ ง) และใช้เพื่อความ
บันเทิง ใช้เพื่อแชร์รูปภาพและวิดีโอ และใช้เพื่อส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊ก/ อินสตาแกรม/ ไลน์
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจรู ปแบบของสื่ อสังคม ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในรู ปแบบของการโพสต์มาก
เนื่ องจากข้อมูลที่ ทันสมัย รวดเร็ วตามกระแสนิ ยม สามารถพิมพ์โต้ตอบกันบนสื่ อสังคมได้ และยังใช้ในการ
เช็คอิ นสถานที่ ต่างๆ ในปั จจุบนั รู ปแบบของสื่ อสังคมยังสามารถใช้สื่อสารด้วยการโทรผ่านสื่ อสังคม และยัง
สามารถวิดีโอคอลได้ รวมไปถึงสามารถเชื่อมโยงสื่ อสังคมระหว่างเฟซบุ๊ก/ ไลน์/ อินสตาแกรม เช่นการโพสต์รูป/
วิดีโอแล้วลิ้งก์ไปที่ เฟซบุ๊กได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากรู ปแบบของภาษาที่ ใช้ในสื่ อสังคมที่ อ่านเข้าใจง่ าย และ
ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากสามารถไลฟ์ สด (Live) ได้ทนั ที
ส่ วนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคม คือ รู ้จกั
วิธีการดูแลสุ ขภาพร่ างกาย สามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆ เพื่อใช้พฒั นาตนเองได้จากสื่ อสังคมที่สามารถใช้งานโดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น วิดีโอสอนการออกกําลังกาย/ ภาษา/ วิดีโอสอนแต่งหน้า/ ทําอาหาร เป็ นต้น ทําให้ท่านได้
เรี ยนรู ้เรื่ องราวใหม่ ๆ จากทัว่ โลก คือ รู ้จกั วิธีการบริ โภคอาหารอย่างถูกต้อง, การดูแลตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บ,
การดูแลที่พกั อาศัยให้สะอาดถูกสุขอนามัย, การในการดูแลและกําจัดขยะ, การป้ องกันอุบตั ิภยั ต่างๆอย่างถูกต้อง
ส่ วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการใช้สถิติวเิ คราะห์ Anova
1) ผูใ้ ช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อสังคม
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายุแตกต่างกัน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเขต
ที่อยูอ่ าศัยความแตกต่างกัน
2) ผูใ้ ช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมแตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายุแตกต่างกัน ระดับการศึกษา อาชีพ เขตที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน
ส่วนรายได้ต่อเดือนกับการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมไม่มีความแตกต่างกัน
3) ผูใ้ ช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจรู ปแบบของสื่ อสังคมที่แตกต่าง ผล
การศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายุแตกต่างกัน ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน เขตที่อยูอ่ าศัยมีความ
แตกต่างกัน ส่วนการประกอบอาชีพกับความพึงพอใจรู ปแบบของสื่ อสังคมไม่มีความแตกต่างกัน
4) ผูใ้ ช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน ระดับการศึกษา เขตที่อยูอ่ าศัยโดยมีความแตกต่างกัน ส่วนช่วงอายุ
อาชีพและรายได้กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่มีความแตกต่างกัน
5) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ในระดับสูง
แต่ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์กนั ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ กันในระดับสูง ส่วนความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ในระดับสูง
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การวิเคราะห์ การเปิ ดรับสื่ อสังคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ความแตกต่างของผูใ้ ช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะประชากร กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูช้ ายและ
ผูห้ ญิ งจะมี ความแตกต่างอย่างมากในเรื่ องความคิ ด ค่านิ ยมและทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้
กําหนดบทบาทและกิ จกรรมของชายหญิงไว้แตกต่างกัน จึ งส่ งผลให้พฤติกรรมการสื่ อสารของหญิงและชาย
แตกต่างกันด้วย (พสุพนั ธ์ ชัยพฤกษ์เจริ ญ, 2549, หน้า 6)
ส่ วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้ที่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
1) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ในระดับสู ง ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมในเรื่ องของกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการวางแผนออม
เงินรวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งได้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวว่า ในแต่ละปี แนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีหลายปั จจัยที่ตอ้ งติดตาม และทุกปั จจัยล้วนส่ งผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินทัว่ โลกให้เผชิญกับ
ความผันผวน (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2018)
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบว่า ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพร่ างกาย การบริ โภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และ
การจัดการแยกขยะยังไม่มากเท่าที่ควร เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ประโยชน์ในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสาร
กับเพื่อน (ที่รู้จกั ในชีวติ จริ ง) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า คนทํางานมีการใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่ อสาร
และพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนบ่อยที่สุด รองลงมา จะเข้าไปอัพเดท ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่
กําลังเป็ นกระแสนิ ยม เข้าไปโพสต์ขอ้ ความ เรื่ องราวที่น่าสนใจ และคอมเม้นต์บทความที่น่าสนใจ เข้าไปค้นหา
ข้อมูลข่าวสารสิ นค้าและบริ การ เข้าไปส่งต่อความรู ้ต่างๆ (Share) บนสื่ อสังคมไปยังเพื่อนๆ รวมไปถึงการคลิกเข้า
ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่ อเห็ นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรื อกดไลค์ (Like) ข้อมูลสิ นค้าและ
บริ การ พร้อมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ และยังเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ที่ หน่ วยงานจัดขึ้น
และนานๆ ครั้งจะเข้าไปสัง่ ซื้อสิ นค้าและบริ การ (ปณิ ชา นิติพรมงคล, 2554)
3) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตในระดับสู ง ผลการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า
ประชาชนให้ความพึงพอใจในการโพสต์ขอ้ มูลที่ทนั สมัย รวดเร็ วตามกระแสนิยม สามารถพิมพ์โต้ตอบกันบนสื่ อ
สังคมได้ ซึ่งทําให้ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสาร เหตุบา้ นการเมืองและสถานการณ์ของโลกในปั จจุบนั ได้อย่างรวดเร็ ว
มากขึ้น รวมถึงได้ช่วยเหลือสังคมหรื อบุคคลที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับ “โครงการกิจกรรมวิง่ การ
กุศลก้าวคนละก้าว” เพื่อระดมทุ นจากผูม้ ี จิตศรั ทธามาช่ วยเหลือ โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
(Thailivestream, 2018)
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8. ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์กบั ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน ออนไลน์ เหมาะ
กับนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา กรณี ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร หรื อวางแผนกลยุทธ์
ภายในองค์กร เช่นธนาคาร ที่สามารถพัฒนาแอพลิเคชัน่ ให้เหมาะกับการดําเนินชีวิตในปั จจุบนั เพื่อให้ใช้งานได้
งานขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาผลกระทบของสื่ อสังคมที่ มีผลในด้านบวกและด้านลบเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจยั มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และควรศึกษาสื่ อสังคมเพิ่มเติมหรื อเป็ นการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ทราบถึง พฤติกรรม
การเปิ ดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่อย่างไร

9. กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
ซึ่ งได้ให้ความรู ้ การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องในงาน ตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษา
ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการวิจยั จนงานวิจยั ครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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การเปิ ดรับ และทัศนคติทมี่ ีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสั งคมออนไลน์ ของวัยรุ่ นไทย
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ON SOCIAL MEDIA OF THAI ADOLESCENTS
เจษฎา นิลบุตร1
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E-mail: tongdanceza@gmail.com
กาญจนา มีศิลปวิกกัย2
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาถึ งลักษณะทางประชากรของวัยรุ่ น ไทยที่ เปิ ดรั บ สื่ อบันเทิ งเกาหลี ผ่า นสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ (2) ศึ กษาถึงการเปิ ดรับสื่ อและทัศนคติต่อสื่ อบันเทิ งเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย (3)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ของวัยรุ่ นไทย (4) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่อ
สังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย และ (5) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีกบั ทัศนคติ
ต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่ นไทย จํานวน 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบความแตกต่างของตัวแปร (Chi – square) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One- way Analysis of Variance) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 71.00 มี
อายุในช่วง 18 – 21 ปี ร้อยละ 42.50 มีระดับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ร้อยละ 33.25 มี
รายได้เฉลี่ย(ครอบครัวต่อเดือน) 30,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 49.25 มีวตั ถุประสงค์ในการเปิ ดรับสื่ อเพื่อความ
บันเทิง มีความรวดเร็ วในการเข้าถึงสื่ อเป็ นปั จจัยสําคัญ ส่วนใหญ่เปิ ดรับสื่ อในรู ปแบบของเพลงเกาหลี ใช้เวลา 15 ชัว่ โมงต่อวัน ในช่วงเวลา 18.01-00.00 น.ผ่านทางเว็บไซต์ www.twitter.com และมีทศั นคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี
ในด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการตลาด อยูใ่ นระดับดี
การทดสอบสมมติฐานพบว่า วัยรุ่ นไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน ส่งผลทําให้การเปิ ดรับสื่ อ
บันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วัยรุ่ นไทยที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรแตกต่างกัน ส่งผลทําให้ทศั นคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน วัยรุ่ นไทยที่
1
1

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน ส่ งผลให้ทศั นคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น วัตถุประสงค์หลักในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ระยะเวลาโดย
เฉลี่ยต่อครั้งที่มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : การเปิ ดรับ, ทัศนคติ, สื่ อบันเทิงเกาหลี, สื่ อสังคมออนไลน์, วัยรุ่ นไทย

Abstract

The research on "Exposure and attitude towards the Korea media on Social media of Thai Adolescents"
aimed 1) to study the demographic characteristics of Thai Adolescents that exposed to Korea through social media
2) to study the exposure attitude towards the Korea media on Social media of Thai Adolescents 3) to compare the
differences between demographic characteristics with the exposure to Korea media through social media of Thai
Adolescents 4) to compare the differences between demographic characteristics with attitudes towards Korea
media on Social media Thai Adolescents 5) to compare the differences between the exposure of Korea media
with attitudes towards the Korea media, through the social media of Thai Adolescents. The sample group in this
study consisted of 400 Thai Adolescents using descriptive statistics include frequencies percentage mean and
standard deviation and inferential statistics. Testing chi – square and analysis of variance-one way.
The research found that most respondents were female as 71.00 percent aged during 18-21 years as
42. 50 percent, education in upper secondary education/ vocational as 33. 25 percent of the average income
( families per month) 30,001- 45,000 baht as 49. 25 percent with the objective of the exposure media for
entertainment with quick access to the media as an important factor. The exposure media in the form of Korean
music takes 1-5 hours per day in the period 18:01 to 00:00 AM. Via twitter.com and attitude towards the Korean
culture, social, family marketing in good level.
Hypothesis testing found that Thai Adolescents with the different demographic characteristics affect
the exposure on Korea media through social media differ statistically significant at the 0. 05 level. Thai
Adolescents with different demographic characteristics affected the attitude toward Korea media entertainment
through social media with no difference. Thai Adolescents with the exposure of Korea media through social
media differently, resulting in the attitude toward Korea media entertainment differ statistically significant at the
0.05 level except for the main objective in the exposure of Korea media entertainment with the average period of
time that is open to the Korea media entertainment. There was no difference.
Keywords : Exposure, Attitudes, Korean Entertainment Media, Social media, Thai Adolescents
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั เป็ นยุคของการสื่ อสารที่ไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ สามารถส่งผ่านถึงกันและ
กันได้ทวั่ โลก โดยอาศัยช่องทางที่มีอยูม่ ากมาย ช่องทางสําคัญที่ช่วยให้ขอ้ มูลข่าวสารเหล่านั้นสามารถส่งต่อถึงกัน
ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและส่ งผลกระทบกว้างไกลก็คือ “สื่ อมวลชน” นัน่ เอง เรื่ องของสื่ อมวลชนจึงไม่ใช่แค่
การเผยแพร่ ภายในประเทศของตนเท่านั้น (ปภังกร ปรี ดาชัชวาล, 2556, หน้า 18) ผลจากยุคของการสื่ อสารไร้
พรมแดน พบว่า สัง คมไทยได้รั บ อิ ท ธิ พ ลทางวัฒ นธรรมจากต่ า งชาติ เ ป็ นอย่า งมาก โดยเฉพาะอิ ท ธิ พ ลทาง
วัฒนธรรมจากชาติตะวันออกที่ส่งผ่านทางสื่ อต่างๆ ซึ่งในปั จจุบนั นี้เราจะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
กําลังมีอิทธิ พลต่อสังคมไทยอยู่ ซึ่ งแผ่ขยายเข้ามาตามกระแสความนิ ยมอย่างต่อเนื่ อง และไม่สามารถยับยั้งได้
ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ช่องทางที่มีการเผยแพร่ ออกไปยังต่างประเทศของ
สื่ อบันเทิงเกาหลีน้ นั ในปั จจุบนั มีการเผยแพร่ ผา่ นทางสื่ อสังคมออนไลน์อย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากการเผยแพร่ ผา่ น
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ นอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว ยังสามารถขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างง่าย
จากข้อมูลผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยเดือนมกราคม ปี 2018 พบว่า ปั จจุบนั การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อการสื่ อสารในสังคมไทยมี จาํ นวนมากขึ้น จากภาพข้อมูลข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ประเทศไทยมี
ประชากร 69.11 ล้านคน (53% อยูใ่ นเขตเมือง) มีผใู ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์มากถึง 51 ล้านคน ในจํานวนผูใ้ ช้งาน
ทั้งหมด มีผใู ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นประจําผ่าน Smart Device 46 ล้านคน (WP, 2018) จากข้อมูลข้างต้น มีจาํ นวน
ประชากรในประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงและใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์มากกว่า 50% ของประชากรทั้งประเทศ
และยังพบว่าคนที่มีอายุ 17-36 ปี เป็ นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในช่วงวันทํางานหรื อวันเรี ยนหนังสื อ
ใช้เ ฉลี่ ย ที่ 7.12 ชั่ว โมง/วัน และมากถึ ง 7.36 ชั่ว โมง/วัน ในช่ ว งวันหยุด ขณะที่ ค นที่ มี อ ายุน้อยกว่า 17 ปี ) ใช้
อินเทอร์เน็ตในวันทํางานและวันเรี ยนหนังสื อ โดยเฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชัว่ โมง/วัน ( EDTA, 2017)
ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จึงต้องการศึกษาถึง “การเปิ ดรับ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ ข องวัย รุ่ นไทย” โดยมุ่ ง ศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากรที่ มี ก ารเปิ ดรั บสื่ อ บันเทิ งเกาหลี ผ่า นสื่ อ สังคม
ออนไลน์ และทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย เนื่ องจากสื่ อบันเทิงเป็ นสนใจ
ของกลุ่มวัยรุ่ นไทย โดยกลุ่มวัยรุ่ นไทยมักให้ความสนใจกับสื่ อบันเทิงที่มีรูปแบบการนําเสนอไม่ซบั ซ้อน มีความ
สนุกสนาน เข้าใจง่าย อย่างเช่น เพลง รายการวาไรตี้ ละคร หรื อภาพยนตร์ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาจากประเภทข้าง
สื่ อบันเทิงข้างต้น ที่กลุ่มวัยรุ่ นไทยให้ความสนใจ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย”
ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรของวัยรุ่ นไทยที่เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
2. เพื่อศึกษาถึงการเปิ ดรับสื่ อและทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อ
สังคมออนไลน์
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4. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย
5. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีกบั ทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย

3. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ องและกรอบแนวคิด

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อ
ข่าวสารเป็ นปั จจัยสําคัญ ในการนํามาประกอบการตัดสิ นใจของบุคคล ยิ่งบุ คคลเกิ ดความไม่แน่ ใจ
เกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมากเท่าใดบุคคลย่อมต้องการเปิ ดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จาํ กัดว่าจะทําการ
เปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่ อใด ไม่วา่ จะเป็ น สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล หรื อสื่ อเฉพาะกิจ แต่ท้ งั นี้ ผูบ้ ริ โภคจะทําการเปิ ดรับ
ข่าวสารเฉพาะเรื่ องที่ ตนให้ความสนใจเท่านั้นเนื่ องจากข่าวสารในปั จจุบันมี มากเกิ นกว่าที่ ผูร้ ั บสารจะรับไว้
ทั้งหมดได้ จึ งทําให้เกิ ดกระบวนการเลื อกรับข่าวสารขึ้น Klapper J.T. (1960) (อ้างใน ศิ วชั จันทนาสุ ภาภรณ์ ,
2554, หน้า 9) กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการ
รับรู ้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นตอน คือ 1. หลักการเลือกให้ความสนใจ 2. หลักการเลือกการ
รับรู ้ 3. หลักการเลือกจดจํา 4. หลักการเลือกมีปฏิกิริยา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้สึกของบุคคลมีต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมา
จากประสบการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่ จะให้บุคคลแสดง ปฏิ กิริยา และกระทําต่อสิ่ งนั้น ๆ ในทาง
สนับสนุ นหรื อปฏิ เสธ ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจน การที่ จะรู ้ถึงทัศนคติของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้ตอ้ งใช้วธิ ีแปลความหมายของการแสดงออก (รุ่ งนภา บุญคุม้ , 2536)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสื่ อสังคมออนไลน์ – สื่ อใหม่ (New Media)
สื่ อสังคมออนไลน์(Social media) คือ ช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดสําหรับ
คนยุคใหม่ โดยรวมตัวกันเป็ นกลุ่มหรื อสังคมผ่านทางเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มคน รักกีฬา คนรักรถ คนรักสุนขั
การรณรงค์ในเรื่ องต่างๆ โดยในยุคปั จจุบนั คงไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วว่า เครื่ องมือชนิ ดนี้ มีประโยชน์อย่างมากที่
ช่วยให้คนนั้นติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น (จักรกริ ช ปิ ยะ, 2557, หน้า 19)
สื่ อใหม่ (New media) หมายถึง สื่ อที่เอื้อให้ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารทําหน้าที่ ส่งสารและรับสารได้พร้อม
กันเป็ นการสื่ อสารสองทาง และสื่ อยังทําหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสี ยง ข้อความไปพร้อมกัน
โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี ทําให้สื่อสามารถสื่ อสารได้สอง
ทางผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยและมี ศัก ยภาพเป็ นสื่ อ แบบประสม (Multimedia) ปั จ จุ บัน สื่ อ ใหม่ พ ัฒ นาขึ้ น
หลากหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และนิยมกันมากขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003)
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา - รายได้

H2
H1

การเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
- วัตถุประสงค์
- ปัจจัยที่ทาํ ให้เปิ ดรับ
- รู ปแบบ
- ระยะเวลา
- ช่วงเวลา
- ช่องทาง

H3

ทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านสังคม
- ด้านครอบครัว
- ด้านการตลาด

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่ น
ไทย” ผูศ้ ึกษาได้ใช้รูปแบบของการศึ กษาวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ (Quantitative Study) ในรู ปแบบของการวิจยั เชิ ง
สํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้ งเดี ยว (One-shot Case Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรสําหรั บในงานวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ เป็ นวัยรุ่ นที่ มีภูมิล าํ เนาอยู่ในประเทศไทย กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ ประชากรที่เป็ นวัยรุ่ นไทย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทย จากนั้นผูว้ จิ ยั ใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องมีลกั ษณะคือ เป็ น
วัยรุ่ นไทย ที่ มีอายุระหว่าง 13 -25 ปี และเป็ นผูท้ ี่ เคยเปิ ดรั บสื่ อบันเทิ งเกาหลี เพื่อให้ได้จาํ นวนประชากรกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ค รอบคลุ มจํา นวนประชากรทั้งหมด ผูว้ ิจัย จึ ง ได้ก ํา หนดจํา นวนประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จะใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ คือ 400 ตัวอย่าง
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากงานวิจยั มีการกําหนดตัวแปรเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานงานวิจยั โดยแบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร และการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และตัวแปร
ตาม คือ ทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ส่ วนนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ด และคําถาม
ปลายปิ ด เป็ นแบบสอบถามที่ ให้ผูถ้ ูกสํารวจกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ) และ
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แบบสอบถามเป็ นมาตรประเมิ นค่ า (Rating Scale) โดยใช้มาตรประเมิ นค่า แบบ (Likert Scale)โดยมี การวาง
โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซ่ ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บแบบสอบถามเป็ นแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Sampling) โดยมีลาํ ดับขั้นดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ด้วยวิธีการเลือกจากสื่ อ
สังคมออนไลน์ ที่มีการเผยแพร่ สื่อบันเทิงเกาหลี ได้แก่ FACEBOOK TWITTER YOUTUBE และ Website
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่ มแบบโควต้า(สัดส่ วน) (Quota Sampling) จากสื่ อสังคมออนไลน์ โดยงานวิจยั
ครั้งนี้ ได้กาํ หนดแบ่งช่องทางสื่ อทั้ง 4 ประเภท FACEBOOK TWITTER YOUTUBE และ Website จํานวน 400
ตัวอย่างโดยกําหนดให้มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทเท่า ๆ กัน คือ ประเภทละ 100 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการเขียนข้อความที่อยูร่ ะบุตาํ แหน่งของแบบสอบถามบนInternet (URL) ลงบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ ทั้ง 4 ประเภท
ซึ่งใช้ระยะเวลาเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2561
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่าร้อย
ละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า ความ
แปรปรวน (Variance) และนําเสนอข้อมูลในตารางเพื่ออธิ บายเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) การวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi – square เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร ระหว่างลักษณะ
ทางประชากร กับการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way analysis of variance : ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้
ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากร กับทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ และเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปรระหว่างการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ กับทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษา”การเปิ ดรับสื่ อ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่ นไทย”
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 284 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 71 มี อายุในช่ วง 18 – 21 ปี
จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 มีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จํานวน 133 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.25 มีรายได้เฉลี่ย(ครอบครัวต่อเดือน) 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.25
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์หลักในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
เพื่อความบันเทิ ง จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 มีปัจจัยสําคัญที่ ทาํ ให้เปิ ดรับสื่ อบันเทิ งเกาหลีผ่านทางสื่ อ
สังคมออนไลน์ คือความรวดเร็ วในการเข้าถึงสื่ อ จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 มีรูปแบบของสื่ อบันเทิ ง
เกาหลีที่เปิ ดรับผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ คือเพลงเกาหลี จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 มีช่วงเวลาโดย
เฉลี่ยต่อครั้ง (ชัว่ โมงต่อวัน) ที่ เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ในระดับ 1 – 5 ชัว่ โมงต่อวัน
จํานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61 มีช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ในช่วง
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18.01 น. – 00.00 น. จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.75 มีช่องทางในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านทางสื่ อ
สังคมออนไลน์ ช่องทางเว็บไซต์ www.Twitter.com จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ยความสําคัญ ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลทัศนคติของวัยรุ่ นไทยต่อสื่ อ
บันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
( n=400)
ผลการประเมิน
ทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่ อสื่ อบันเทิงเกาหลี
แปลความหมาย
S.D.
𝐱𝐱�
ด้านวัฒนธรรม
4.11
0.62
มาก
ด้านสังคม
4.07
0.66
มาก
ด้านครอบครัว
4.02
0.67
มาก
ด้านการตลาด
4.20
0.66
มาก
ภาพรวม
4.10
0.65
มาก
จากตารางที่ 1 ทัศนคติของวัยรุ่ นไทยต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ภาพรวมทั้งหมดมีระดับ
� = 4.10, S.D. = 0.65 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตลาด อยูใ่ นระดับที่ มาก
ทัศนคติอยูใ่ นระดับ มาก ( 𝒙𝒙
� = 4.20, S.D. = 0.66 ) รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับที่ มาก ( 𝒙𝒙
� = 4.11, S.D. = 0.62 ) อันดับต่อมาคือ
( 𝒙𝒙
� = 4.07, S.D. = 0.66 ) อันดับสุ ดท้ายคื อ ด้านครอบครั ว อยู่ในระดับที่ มาก
ด้านสังคม อยู่ในระดับที่ มาก ( 𝒙𝒙
� = 4.02, S.D. = 0.67 )
( 𝒙𝒙

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ ( n=400)
การเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social media)
ลักษณะประชากร
X2
Sig
เพศ
70.560
0.000
ช่วงอายุ
128.380
0.000
ระดับการศึกษา
25.640
0.000
รายได้เฉลี่ย (ครอบครัวต่อเดือน)
160.900
0.000
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ค่าสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
พบว่า เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ย(ครอบครัวต่อเดื อน) มีความแตกต่างกันการเปิ ดรับสื่ อบันเทิง
เกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .000, .000, .000, .000)
(X2 = 70.560, 128.380, 25.640 และ 160.900 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์( n=400)
ทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี
ลักษณะประชากร
F
Sig
เพศ
0.670
0.413
ช่วงอายุ
1.644
0.179
ระดับการศึกษา
1.328
0.265
รายได้เฉลี่ย (ครอบครัวต่อเดือน)
2.335
0.073
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ค่าสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
พบว่า วัย รุ่ น ไทยที่ มีล ัก ษณะทางประชากรแตกต่า งกัน ส่ ง ผลให้ทัศนคติ ต่อ สื่ อบันเทิ งเกาหลี ผ่า นสื่ อ สังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์( n=400)
ทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี
การเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี
F
Sig
วัตถุประสงค์หลัก
1.872
0.115
ปั จจัยสําคัญ
3.057
0.017
รู ปแบบของสื่ อเกาหลี
4.679
0.003
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
1.611
0.186
ช่วงเวลา
3.127
0.026
ช่องทาง
4.111
0.007
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ค่าสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
พบว่า วัยรุ่ นไทยที่มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน ส่งผลให้ทศั นคติต่อสื่ อบันเทิง
เกาหลี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = 0.017, 0.003, 0.026, 0.007) ยกเว้น วัตถุประสงค์
หลักในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ไม่แตกต่างกัน

7. การอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษา “การเปิ ดรับ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่ นไทย”
โดยศึกษาผ่านตัวแปรต่างๆ ใน 3 กลุ่ม คือ 1.ลักษณะทางประชากร 2. การเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ 3.ทัศนคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
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ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
71 มีช่วงอายุอยูใ่ นช่วง 18 – 21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.50 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.25 มีรายได้เฉลี่ย(ครอบครัวต่อเดื อน) 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 49.25 ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปภังกร ปรี ดาชัชวาล (2556) ที่ มีการศึ กษาเรื่ อง การยอมรับและพฤติกรรมการ
เลียบแบบทาง วัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่ นไทย พบว่า วัยรุ่ นไทยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 57.40 ส่วนใหญ่ มีอายุ 19-20 ปี ร้อยละ 30.70 อายุ 17-18 ปี ร้อยละ 23.00 มีระดับการศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญา
ตรี ร้ อยละ 57.90 มัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช.หรื อเที ยบเท่า ร้ อยละ 28.60 มี รายได้ 6,001–8,000 บาท ร้ อยละ
22.20 ยังความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นวนนริ ศ พวงเงิ น (2558) ที่ มีการศึ กษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อ
สิ นค้าศิลปิ นเกาหลีบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางทวิตเตอร์ที่ส่งผลต่อการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็ น
เพศหญิ ง ร้ อยละ 97.60 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 47.90 มี ระดับการศึ กษาตํ่ากว่าระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 56.70 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณิ ชชา ยงกิจเจริ ญ (2558) ที่มีการศึกษาเรื่ อง การ
เปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่ มีต่อศิ ลปิ นวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 294 คน คิดเป็ น ร้อยละ 98.00 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จํานวน 200 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.7 รองลงมามีอายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7 มีระดับการศึกษาสู งสุ ด คือ
ตํ่ากว่า ปริ ญญาตรี จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3
การเปิ ดรับสื่ อบันเทิ งเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่ นไทย พบว่ามีวตั ถุประสงค์หลักในการ
เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี เพื่อความบันเทิงมากที่สุด ซึ่ ง ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคม
ออนไลน์ คือ ความรวดเร็ วในการเข้าถึงสื่ อ มากที่สุด มีรูปแบบของสื่ อบันเทิงเกาหลีที่เปิ ดรับในรู ปแบบของเพลง
เกาหลี มากที่สุด มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี อยูท่ ี่ 1 – 5 ชัว่ โมงต่อครั้ง มากที่สุด มี
ช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีอยูใ่ นช่วง 18.01 – 00.00 น. มากที่สุด และช่องทางในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิง
เกาหลีผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ( Social media ) มากที่สุดคือ www.twitter.com ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฐญภรณ์ สุ ทธิ พรรณพงศ์ (2551) ที่มีการศึกษา เรื่ อง สื่ อบันเทิงเกาหลีกบั ค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่ น
ไทย พบว่า ส่ วนใหญ่มีการ ติดตามหรื อพบเห็นนักร้องนักแสดงเกาหลีที่ปรากฏตัวในเทศกาลแนะนําภาพยนตร์
ละครเวทีและ แสดงดนตรี คอนเสิ ร์ตของเกาหลี (ร้อยละ 72.3) มีการให้ความสนใจต่อสื่ อบันเทิง เกาหลีจากการ
เข้าชมเว็บไซต์ของประเทศไทย (ร้อยละ 97.3) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิ ชชา ยงกิ จเจริ ญ (2558) ที่ มี
การศึ กษาเรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่ มีต่อศิ ลปิ นวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ
EXO-L พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่ติดตาม ข่าวสารของวง EXO คือ เพื่อความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 66.3 ส่วน
ใหญ่รู้จกั วง EXO เป็ นครั้งแรกจากสื่ อ อินเทอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 49.70 ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวง
EXO จากสื่ อ Twitter คิดเป็ นร้อยละ 98.00 มีการติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับ วง EXO บ่อยที่ สุด คือ จากสื่ อ Twitter
คิดเป็ นร้อยละ 90.0 มีความถี่ในการเปิ ดรับสื่ อที่ ใช้ในการ ติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับวง EXO น้อยกว่า 10 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 66.40 มีระยะเวลาในการใช้ส่ื อต่อครั้ง มากกว่า 60 นาที คิดเป็ นร้อยละ 62.30 ส่ วนใหญ่
เปิ ดรับข่าวสาร เกี่ยวกับวง EXO ได้แก่ มิวสิ ควีดีโอเพลง คิดเป็ นร้อยละ 91.00
ทัศนคติของวัยรุ่ นไทยต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ ภาพรวมทั้งหมดมีระดับทัศนคติอยูใ่ น
ระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทางด้านการตลาดที่ มีการส่ งเสริ มการขยายตลาดสิ นค้าของประเทศ
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เกาหลี เช่น เครื่ องสําอาง เสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ นระดับที่ ดีมาก แต่มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ภายในประเทศเกาหลี อยูใ่ นระดับที่ ดี ในส่ วนทางด้านวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ วฒั นธรรมทางด้านภาษา อยูใ่ น
ระดับที่ ดีมาก แต่มีการแสดงถึงสถาปั ตยกรรมทางวัฒนธรรมเกาหลีอยูใ่ นระดับที่ ดี ส่ วนทางด้านสังคมที่มีการ
สอดแทรกเนื้ อหาสาระความเป็ นชาติเกาหลี ลงไปในสื่ อบันเทิ งต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ ดี และในส่ วนของด้าน
ครอบครัวที่มีการแสดงถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนเกาหลี เช่น การใช้ชีวติ ประจําวัน การกินอยู่ อยูใ่ นระดับที่ ดี
เช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ วิไล พิศาลชนะกุล (2551) ที่มีการศึกษา เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อการรู ้จกั ทัศนคติ
ของนักเรี ยนสตรี ระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อนักร้องเกาหลี พบว่า ทัศนคติดา้ นสังคมโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ดีปานกลาง แต่เมื่อแยกรายละเอียด พบว่า นักร้องเกาหลีมีอิทธิพลในการเป็ นแบบอย่างของการดําเนิน
ชีวติ ของคุณในระดับปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลของผูว้ ิจยั ในเรื่ องเป็ นต้นแบบในการลอกเลียนพฤติกรรม
ของวัย รุ่ น ไทย เช่ น การแต่ ง กาย การร้ อ งเพลง การเต้น เป็ นต้น ที่ ทัศ นคติ อ ยู่ใ นระดับ ดี และทัศ นคติ ด้าน
วัฒนธรรมโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ ดี ปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลของผูว้ ิจยั ที่ ทศั นคติอยูใ่ น
ระดับ ดี เช่นกัน แต่ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของณิ ชชา ยงกิจเจริ ญ (2558) ที่มีการศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับ
ข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปิ นวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L พบว่า ระดับ ทัศนคติ
ต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกพบว่าประชากรมีทศั นคติอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัศนคติต่อการทําการตลาดแบบเกาหลี
นิยม ตัวอย่างมีทศั นคติในระดับ ปานกลาง
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัยรุ่ นไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน ส่งผลทําให้การเปิ ดรับ
สื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วัยรุ่ นไทยที่มีลกั ษณะ
ทางประชากรแตกต่างกัน ส่งผลให้ทศั นคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน วัยรุ่ นไทยที่
มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน ส่ งผลให้ทศั นคติต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี แตกต่าง
กัน ยกเว้น วัตถุประสงค์หลักในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิง
เกาหลี ไม่แตกต่างกัน

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการวิจัย ได้พ บว่า เพศของวัย รุ่ น ไทยที่ มีก ารเปิ ดรั บสื่ อบัน เทิ งเกาหลี น้ ัน มี ผ ลต่ อต่อ
พฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่ อไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ พฤติกรรมอาจจะขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ และระดับการศึ กษา
ด้ว ย ซึ่ ง สามารถนํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วนี้ มี ใ ช้ในการเลื อ กกลุ่ มเป้ า หมายในการนํา เสนอสื่ อ หรื อ ประยุก ต์ใช้กับ
การตลาดของแบรนด์สินค้าต่างๆ
(2) จากผลการวิจยั ปั จจัยหลักของวัยรุ่ นไทยที่มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีน้ นั มีผลตามยุคสมัยของ
เทคโนโลยี ทั้งความสะดวกสบายของเทคโนโลยีในการเข้าถึง ช่องทางที่มีให้เลือกในการเปิ ดรับสื่ อมากขึ้น ชนิ ด
ของสื่ อ เช่น เพลง รายการวาไรตี้ ละครชุด ภาพยนตร์ ก็มีรูปแบบที่มีให้เลือกเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัย ซึ่ งสําหรับ
หน่วยงาน หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อ เช่น ช่อง3 ช่อง7 เป็ นต้น สามารถนําผลการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ไปเป็ น
ข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบของสื่ อบันเทิงเกาหลีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนําเอาข้อมูลจาก

1029

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

งานวิจยั ครั้งนี้ มาประกอบการวางกลยุทธ์ในการสื่ อสารไปยังกลุ่มวัยรุ่ น เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายมีช่องทางในการ
เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีได้มากยิง่ ขึ้น
(3) จากผลการวิจยั ทัศนคติของวัยรุ่ นไทยที่ มีการเปิ ดรับสื่ อบันเทิ งเกาหลีน้ นั พบว่า ทัศนคติของ
วัยรุ่ นต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี อยูใ่ นระดับที่ ดี ทั้งในด้านด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการตลาด ทํา
ให้รู้ว่าวัยรุ่ นไทยมีทศั นคติที่ดีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี ซึ่ งสามารถนําผลการวิจยั ในส่ วนนี้ มาใช้กบั หน่ วยงาน หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อ ในการเลือกเนื้อหาของสื่ อบันเทิงเกาหลีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาเพิ่มเติมถึงการจําแนกพื้นที่ของการสํารวจเป็ นในกรุ งเทพกับต่างจังหวัด เพื่อให้เห็น
ความแตกต่างของการเปิ ดรับของวัยรุ่ นไทยในแต่ละพื้นที่วา่ มีความแตกต่างกันหรื อไม่ และส่ งผลต่อทัศนคติที่มี
ต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิ ต กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 17 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ด้วยวิธีสุ่ มอย่างง่าย (Random Sampling)
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต้ งั แต่ 4 ปี ขึ้นไป นักศึกษาเข้าใช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 6 ครั้งขึ้นไปต่อ
วัน เฉลี่ยวันละ 5 ชัว่ โมงขึ้นไป สถานที่ที่นกั ศึกษาเข้าใช้งานมากที่สุดคือ ที่พกั อาศัย และเข้าใช้งานช่วงเวลา 21.00 น. ถึง
00.00 น. Smartphone คืออุปกรณ์ที่นกั ศึกษาใช้เชื่ อมต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด Facebook คือเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่นกั ศึกษาเข้าใช้งานมากที่สุด และการพูดคุย ติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั คือ กิจกรรมที่นกั ศึกษาทํามากที่สุดเมื่อเข้า
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
คําสําคัญ: พฤติกรรม นักศึกษาปริ ญญาตรี เครื อข่ายสังคมออนไลน์

ABSTRACT

This research was conducted to study the usage of social media on students’ behavior from the Bachelor
of Science (B.Sc.) Programs in Enterprise Information Systems (EIS) program at Rangsit University who enrolled
in the academic year 2018. The population was consisted of 17 students. Data were collected using the
questionnaires and analyzed by frequencies and percentages. The results of this study revealed that most students
had more than four years’ experience using online social network. Students used social network website up to
five times a day. The average time spent was more than five hours. The place that the students accessed was at
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their own residences and the time to access was from nine o’ clock to midnight. Smartphone was a device
frequently used to connect social networks. Facebook was the most social network used. The most activity that
the students did were talking to people they knew.
Keywords: Students’ behavior, Undergraduate students and Social Network

1. บทนํา

สังคมปั จจุบนั เป็ น “ยุคแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร” แหล่งการศึกษาค้นคว้า เพื่อการศึกษา จึง
มิได้จาํ กัดอยู่แต่เพียงเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น แหล่งข้อมูลจากโลกออนไลน์น้ นั ได้กลายมาเป็ น แหล่งการเรี ยนรู ้ที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากความทันเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ วและ สะดวกยิ่งขึ้น โลก
ออนไลน์จึงกลายมาเป็ นแหล่งสารสนเทศที่มีบทบาทต่อการศึกษาเป็ นอย่างมาก การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตให้
ประสบความสําเร็ จ ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์ (Hardware) ด้านซอฟต์แวร์ (Software)
ด้านบุ คลากรผูใ้ ห้บริ การ (Human Resource) ตลอดจนความรู ้ และทักษะของผูใ้ ช้เอง ไม่ ว่าจะเป็ นทักษะในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อี กทั้งทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) ตลอดจนการใช้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ ติดต่อสื่ อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต เนื่ องมาจากอินเทอร์ เน็ตมีเครื อข่ายและ ฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เชื่อมต่อที่สลับซับซ้อนและเพิ่มจํานวนขึ้นอยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้ปริ มาณของสารสนเทศเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ การสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการจึงมีความยุง่ ยากและซับซ้อนเช่นกัน แม้จะมีเว็บไซต์ (Website) ที่ให้บริ การที่
สามารถค้นหาสารสนเทศ แต่สารสนเทศที่ได้รับมีปริ มาณที่เกินความสามารถที่จะคัดเลือกสารสนเทศให้ตรงกับความ
ต้องการ และในปริ มาณที่เพียงพอ องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
(Internet) (กมลณัฐ โตจิ นดา, 2556) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงประสงค์ที่จะดําเนิ นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ที่ใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. เพื่อศึ กษาลักษณะของนักศึ กษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิ จ ที่ ใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์

3. สมมติฐานการวิจัย

1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน มีการใช้
การบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
2. นักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกัน
มีการใช้การบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
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4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
ความหมายของเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
พัทธวรรณ แก้วเกตุ (2556) ได้นิยามเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ว่าเป็ นรู ปแบบของ
เว็บไซต์ในการสร้างเครื อข่ายสังคม สําหรับผูใ้ ช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้
ทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ้ ื่น ในบริ การเครื อข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแชท
การส่งข้อความ อีเมล์ (e-mail) วิดีโอ (VDO) เพลง (Song) อับโหลดรู ป (Upload Photo) บล็อก (Blog)
ประเภทของเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้แบ่งประเภทของเครื อข่ายสังคมซึ่งมีความแตกต่างกัน ในที่น้ ีขอแบ่งประเภทของเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ออกตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานได้ 7 ประเภท (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2554) ได้แก่
สร้างและประกาศตัวตน สร้างและประกาศผลงาน ความชอบในสิ่ งเดี ยวกัน เวที ทาํ งานร่ วมกัน ประสบการณ์
เสมือนจริ ง เครื อข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ และเครื อข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผูใ้ ช้
4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาณุ วฒั น์ กองราช (2554) ศึ กษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นในประเทศไทย:
กรณี ศึ ก ษา Facebook พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่า เพศชายมี อ ายุร ะหว่า ง 19-21 ปี มี
การศึ กษาอยูใ่ นระหว่างปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า มีอตั ราการใช้บริ การ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ในการใช้แต่ละครั้งใช้
เวลา 1-3 ชัว่ โมงต่อครั้ง และมีประสบการณ์ใช้บริ การน้อยกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่เคยใช้บริ การหรื อกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีใน Facebook ซึ่งประกอบไปด้วยการโต้ตอบบนกระดานสนทนา การเข้าร่ วมกลุ่มต่าง ๆ การเล่นเกม การตอบ
คําถาม (Quiz) การแบ่งปั นรู ปภาพ การแบ่งปั นวีดิโอ การค้นหาเพื่อนเก่า การส่ งข้อความ การร่ วมแสดงความ
คิดเห็น การชอบ (Like) และพบว่า กลุ่มวัยรุ่ นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จนทําให้เกิ ด
ความรู ้สึกชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็ นการทําตามกระแสนิ ยมจึงทําให้อตั ราในการใช้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็ น
การติดการใช้งาน และอาจทําให้เกิ ดความรู ้สึกกังวลหรื อหมกมุ่นว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอีกจนกลายเป็ นความ
หลงใหลจนผิดปกติ อย่างไรก็ตาม การรับรู ้ถึงความเสี่ ยงจากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Perceived Risk) ไม่
มีความสัมพันธ์หรื อทําให้พฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่ น
ลดลงแต่อย่างใดเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่ นดังกล่าวจะระมัดระวังมากในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และจะไม่ใช้
งานถ้ารู ้สึกว่าตัวเองได้รับความเสี่ ยง
เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในกรุ งเทพมหานครมี
ประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ประชาชนใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
Facebook บ่อยที่ สุด ช่องทางที่ ประชาชนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่ สุดคือ Smartphone ประชาชนส่ วน
ใหญ่เปิ ดบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไว้ตลอดทั้งวัน ช่วงเวลาที่ ประชาชนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มาก
ที่ สุดคือ 18.00-06.00 น. ประชาชนมีการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ชัว่ โมงต่อวันมากที่สุด ประชาชนส่ วน
ใหญ่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อพูดคุ ยกับเพื่อนมากที่ สุด และคุ ณสมบัติของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่
ประชาชนชอบมากที่สุดคือ ทาให้ทราบข่าวสารรวดเร็ ว โดยเว็บไซต์เป็ นแหล่งหรื อสื่ อที่ทาให้ประชาชนสนใจใช้
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด นอกจากนี้ยงั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส และรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4.3 กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีกรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจยั ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม
2. พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ความถี่ในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
บริ การ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และกิจกรรมที่ทาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยกรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถแสดงได้ภาพประกอบที่ 1

ตัวแปรอิสระ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 เพศ
 เกรดเฉลี่ยสะสม

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
 ประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
 ความถี่ในการใช้บริ การ
 ระยะเวลาในการใช้บริ การ
 สถานที่ที่ใช้บริ การ
 ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
 เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บริ การ
 อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีข้ นั ตอนและวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
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5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 17
คน โดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) ในการประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่ 95%
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้ วย เพศ,และเกรดเฉลี่ยสะสม
ตัวแปรตาม ประกอบด้ วย ประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์,ความถี่ในการใช้บริ การ,ระยะเวลา
ในการใช้บริ การ, สถานที่ที่ใช้บริ การ, ช่วงเวลาในการใช้บริ การ,เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บริ การและอุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่อ
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึ กษา นํา
แบบสอบถามที่ สร้ างไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึ กษาที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน 5 คน เพื่ อหาความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970)
อ้างจากเกียรติสุดา ศรี สุข, 2552) ได้ค่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.902 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมัน่ สูง
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จากนักศึกษาจํานวน 17 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ได้รับแบบสอบถามคืนมา
17 ฉบับ โดยแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกฉบับ
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ย ใช้ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของ กลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม เพศและเกรดเฉลี่ยสะสม และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

6. ผลการวิจัย

6.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจ ปี การศึกษา 2561
จํานวน 17 คน เป็ นเพศหญิง 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.17 และเพศชาย 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.82 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
3.26 - 3.9 จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.82 รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 17 คน จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. เกรดเฉลี่ยสะสม
3.26 - 3.9
2.20 – 2.96

จํานวน
7
10
10
7

ร้ อยละ
41.17
58.82
58.82
41.17

6.2 พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
นักศึกษาส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4 ปี ขึ้นไป โดยนักศึกษาเข้าใช้งาน
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 5 ครั้งขึ้นไปต่อวัน ระยะเวลาที่ เข้าใช้งานโดยเฉลี่ย 5 ชัว่ โมงขึ้นไปต่อวัน
สถานที่ ที่นกั ศึกษาเข้าใช้งานมากที่สุดคือ ที่ พกั อาศัย และนักศึกษาเข้าใช้งานช่วงเวลา 21.00 – 00.00 น. รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักศึ กษา 17 คน จําแนกตามพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
ปี / ครั้ง / ชั่วโมง /สถานที่ /
ช่ วงเวลา
1. ประสบการณ์การใช้งาน
4 ปี ขึ้นไป
2. ความถี่ในการเข้าใช้งาน(เฉลี่ยต่อ 5 ครั้งขึ้นไป
วัน)
3 – 5 ครั้ง
3.ระยะเวลาในการเข้าใช้งาน (เฉลี่ย 5 ชัว่ โมงขึ้นไป
ต่อวัน)
1 - 4 ชัว่ โมง
4.สถานที่ที่เข้าใช้งานมากที่สุด
ที่พกั อาศัย

5.ช่วงเวลาที่เข้าใช้งานบ่อยที่สุด

มหาวิทยาลัย
21.00 – 00.00 น.
18.00 – 21.00

จํานวนนักศึกษา

ร้ อยละ

17
14
3
13

100.00
82.35
17.65
76.47

4
15

23.53
88.23

2
12
5

11.77
70.58
29.42

เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ทใี่ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นกั ศึกษามีบญั ชีผใู ้ ช้งานมาก 5 ลําดับ คือ Facebook, LINE, YouTube, Instagram และ
Google+ ทั้งนี้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นกั ศึกษาเข้าใช้งานมากที่สุด คือ Facebook รองลงมา คือ LINE รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักศึกษา 17 คน จําแนกตามการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
1. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นกั ศึกษา
มีบญั ชีผใู ้ ช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

2. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นกั ศึกษา
เข้าใช้งานมากที่สุด

Facebook
Line
YouTube
Instagram
Google+
Facebook
Line

จํานวน
17
17
15
10
15
12
5

ร้ อยละ
100.00
100.00
88.23
85.82
88.23
70.58
29.41

อุปกรณ์ ทใี่ ช้ เชื่ อมต่ อเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
อุปกรณ์ ที่นักศึ กษาใช้เชื่ อมต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คื อ Smartphone Laptop/Notebook PC/MAC
และ iPad/Tablet โดยอุปกรณ์ที่นกั ศึกษาใช้เชื่อมต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ Smartphone รายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและร้อยละของตัวอย่างนักศึกษา 17 คน จําแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
อุปกรณ์ ที่ใช้ เชื่ อมต่ อเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
1.อุ ป กรณ์ ที่ นั ก ศึ ก ษาใช้เ ชื่ อ มต่ อ เครื อข่ า ย
สังคมออนไลน์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.อุปกรณ์ที่นกั ศึกษาใช้เชื่อมต่อเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มากที่สุด

Smartphone
Laptop/Notebook
PC/MAC
IPAD/Tablet

จํานวน
17
10
5
13

ร้ อยละ
100.00
58.82
29.41
76.47

Smartphone
iPad/Tablet

14
3

82.35
17.64

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พบว่า พฤติกรรมแตกต่างกัน มีการใช้การบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม แตกต่างกันมีการใช้การบริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. อภิปรายผล

ผลการศึ กษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4 ปี ขึ้นไป โดยนักศึกษาเข้าใช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 6 ครั้งขึ้นไป
ต่อวัน เฉลี่ยวันละ 5 ชัว่ โมงขึ้นไป สถานที่ที่นกั ศึกษาเข้าใช้งานมากที่ สุดคือ ที่พกั อาศัย และเข้าใช้งานช่วงเวลา
21.00 – 00.00 น. อุปกรณ์ที่นกั ศึกษาใช้เชื่อมต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ Smartphone เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่นักศึ กษาเข้าใช้งานมากที่ สุด คือ Facebook และกิ จกรรมที่ นักศึ กษาทํามากที่ สุดเมื่อเข้าใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ คือ พูดคุย/ติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาณุ วฒั น์ กองราช
(2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ Social Network ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนใช้บริ การ Facebook นิ ยมใช้บริ การผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่ วนมากจะใช้บริ การที่
หอพัก โดยเข้าใช้บริ การทุกวัน วันละมากกว่า 4 ชัว่ โมง และเข้าใช้บริ การก่อนเข้านอน เพื่อสนทนา ติดต่อสื่ อสาร
เชื่อมความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของคนวัยทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร ให้ความนิ ยมในการเป็ นสมาชิ กเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มากที่ สุด และ
ส่ วนมากจะเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 21.00 – 00.00 น. แสดงให้เห็นว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดําเนินชีวติ ประจําวันของนักศึกษา

8. ข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึ กษาพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ตพบว่าทุกคนนิ ยมใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อพูดคุย/ติดต่อกับ
บุคคลที่รู้จกั ซึ่งจะเข้าใช้โดยเฉลี่ย 6 ครั้งขึ้นไปต่อวัน เฉลี่ยวันละ 5 ชัว่ โมงขึ้นไป ผ่านทาง Smartphone ผูว้ จิ ยั จึงมี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรมีการติดต่อสื่ อสาร การเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร และความรู ้ ให้กบั นักศึกษา ผ่านทาง
Facebook เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่จะได้รับข้อมูล ข่าวสารและ
ความรู ้ ได้อย่างทัว่ ถึงตลอดเวลา
2. อาจารย์ผสู ้ อนวิชาต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญในการนําเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นช่องทางหนึ่ งใน
การประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ได้หลายลักษณะ เช่น ใช้เป็ น
ช่องทางในการให้นกั ศึกษาสามารถติดต่อสื่ อสาร ปรึ กษาเรื่ องการเรี ยนกับอาจารย์และเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม การ
แบ่งปั นเนื้อหา บทเรี ยนที่เรี ยนในห้อง การสัง่ งานและส่งงานที่มอบหมาย การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยให้การเรี ยนการสอนนั้นเกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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รู ปแบบของเนื้อหาพิเศษในสื่ อออนไลน์
THE FORMAT OF THE EXCLUSIVE CONTENT IN THE ONLINE MEDIA.
ชุ มพล มียงิ่
คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: chumpon.me@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอรู ปแบบ ลักษณะของเนื้อหาพิเศษหรื อ Exclusive Content ในสื่ อ
ออนไลน์ โดยพบว่ารู ปแบบของเนื้อหาพิเศษมี 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเนื้อหาประเภทข่าว สาระและเรื่ องจริ ง มีลกั ษณะ
สําคัญคือมีความน่าเชื่อถือจากผูส้ ร้างสรรค์เนื้ อหาที่เป็ นบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต่างจากเนื้ อหาประเภทข่าว
ในอดีตที่สร้างความน่าเชื่อถือจากตัวผูส้ ื่ อข่าวได้ 2. กลุ่มเนื้ อหาประเภทความบันเทิงและเรื่ องแต่ง โดยปั จจุบนั
ลักษณะของเนื้อหาด้านนี้มีลกั ษณะเจาะกลุ่มเฉพาะ (Niche) มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวจะยอมลงทุนใช้จ่าย
กับเนื้ อหาพิเศษเฉพาะทางเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของตนเอง นอกจากนี้ การจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั การนําเสนอ
เนื้อหาพิเศษ ต้องอาศัยการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ โดยสร้างชุดของเรื่ องราวที่กระจัดกระจายกันในหลากหลายสื่ อเพื่อให้
ผูเ้ สพสื่ อได้ติดตามเก็บชิ้นส่วนมารวมกันเป็ นเรื่ องราวที่สมบูรณ์ ซึ่งจากแนวคิดเรื่ องการสร้างเนื้อหาพิเศษนี้ ส่งผล
กระทบต่อลักษณะของตัวผูผ้ ลิตสื่ อจากเดิมที่มีลกั ษณะเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ให้กลายเป็ นผูผ้ ลิตสื่ อรายย่อยมากขึ้น
จนทําให้เกิดผูผ้ ลิตสื่ อรายย่อยที่สร้างเนื้ อหาเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายและกลายเป็ นผูม้ ีอิทธิ พล หรื อผูน้ าํ
ทางความคิดให้แก่กลุ่มผูเ้ สพสื่ อกลุ่มต่างๆ ได้
คําสําคัญ: เนื้อหาพิเศษ, การเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ, ผูม้ ีอิทธิพลทางความคิด

ABSTRACT

This article is intended to present a model. The nature of exclusive content or exclusive content in the
media. Online. It was found that the theme of the special content is two groups. 1. News and the real story.
Trusted by content creators from a specialized person. Different from past news content credibility of the
reporters. 2. Entertainment and Novel story. This content is specific to Niche groups. Niche invest to pay in
exclusive content to reflect identity. It will add value to the presentation of special content need to use Transmedia
Storytelling. Create a series of stories in a variety of media. Media viewers have searched Contents included is a
complete story. From concept to creation exclusive content affect the appearance producers of the original media
are characterized by large businesses become a Minor producers. Minor producers Create differentiated content
and become influential or opinion leader to the groups.
KEYWORDS: Exclusive Content, Transmedia Storytelling, Opinion leader
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ในยุคปั จจุบนั ที่คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากมายไม่จาํ กัด จนทําให้เกิดลักษณะเนื้อหา (Content)
ที่เน้นปริ มาณมากกว่าคุณภาพ ตรงกับข้อมูลจากงานวิจยั ของ David Lavenda (2017: Online) ที่กล่าวว่า ปั จจุบนั
ข้อมูลข่าวสารมีเป็ นจํานวนมาก จนทําให้เกิ ดเกิ ด ภาวะ ‘Infobesity’ หรื อ ‘Information Overload’ หรื อ “ภาวะ
ข้อมูลท่วมท้น”
ปั จจุ บันนี้ มีขอ้ มูลเกิ ดในระบบมากขึ้ น ข้อมูลจาก Cumulus Media แสดงให้เห็ นถึ งจํานวนกิ จ กรรม
ออนไลน์ท่ี เกิ ดขึ้นบนแพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดี ยและเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์ เน็ต ที่ มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ในแต่ละวินาทีอย่างล้นหลาม ในทุกๆ 1 วินาทีน้ นั มีผใู ้ ช้งานเข้าสู่ Facebook ถึง จํานวน 973,000 ราย มี
ข้อความจํานวน 38 ล้าน ข้อความถูกส่งผ่านระหว่างบุคคลต่างๆบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เช่น WhatsApp มี
ยอดจํานวนผูช้ มวีดีโอจากยูทูปถึง 4 ล้านการรับชม
ข้อมูลที่ผลิตออกมาเป็ นจํานวนมหาศาลนี้ มีจาํ นวนมากเกินไป และไร้คุณภาพ เนื่ องจากความต้องการ
ของผูผ้ ลิตที่เน้นความเร็ ว และเน้นปริ มาณเป็ นหลัก เพื่อสร้างความถี่ในการส่งสารให้แก่ผรู ้ ับสาร แต่สิ่งที่ผรู ้ ับสาร
ต้องการในการนําเสนอข่าวในยุคดิจิทลั นี้ ไม่ใช่ความเร็ วแต่คือความจริ งความชัดเจนความถูกต้องมากกว่าที่ผผู ้ ลิต
สื่ อจะนําเสนอเพียงแต่เรื่ องของความเร็ วเป็ นหลัก ตรงกับที่ Collins Dictionary กล่าวถึงปั ญหาของข้อมูลออนไลน์
ที่มีข่าวปลอมมากมายจนก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาจากคนที่เชื่อถือในข่าวปลอมจากโลกออนไลน์ ซึ่ งทําให้
Collins Dictionary ต้องบรรจุคาํ ว่า Fake News เป็ นศัพท์ใหม่ในปี 2017
Fake News ทําให้คนใช้ Facebook อ่านข่าวลดลง ข้อมูลจาก Reuters Institute for the Study of Journalism
ได้รายงานข้อมูลการเสพข่าวสารออนไลน์ของคนทัว่ ในสื่ ออออนไลน์ต่าง ๆ พบว่าพฤติกรรมของคนที่เสพข่าว
ออนไลน์กว่า 74,000 คนใน 37 ประเทศทัว่ โลกเริ่ มใช้ Facebook ในการอ่านข่าวลดลงถึงร้อยละ 12 จากเดิมในปี
2017 ที่สูงถึงร้อยละ 42 ตกลงมาเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นในปี 2018 แม้วา่ ข่าวนั้นจะฟรี ก็ตาม
สิ่ งที่ น่าสนใจจากข้อมูล จะเห็ นได้ว่าผูบ้ ริ โภคยังคงต้องการที่ จะบริ โภคสื่ ออยู่ อัตราการรับสื่ อยังไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ผูบ้ ริ โภคหันไปอ่านข่าวสารผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้มากกว่า
เพิ่มขึ้น ทําให้เห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีการคัดสรรเนื้อหาค้นหาและเลือกในสิ่ งที่ตอ้ งการด้วยช่องทางอื่น และมอง
หาผูน้ าํ ทางความคิดหรื อ Opinion Leader ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มาเป็ นคนที่ช่วยคัดกรองข้อมูล
บทความชิ้นนี้จึงต้องการนําเสนอลักษณะของเนื้อหาพิเศษ ในสื่ อรู ปแบบต่างๆ ว่ามีลกั ษณะอย่างไร เพื่อ
ให้ผผู ้ ลิตสื่ อสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาลงบนสื่ อออนไลน์ และเป็ นเนื้อหาที่พิเศษแตกต่างจาก
ผูอ้ ื่ นจนอาจกลายเป็ น Opinion Leader ที่ ช่วยให้ผูร้ ั บสารได้รับสารที่ มีคุณภาพมากกว่าปริ มาณเหมื อนเช่นใน
ปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอลักษณะของเนื้อหาพิเศษในสื่ อสังคมออนไลน์
(2) เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ในการผลิตเนื้อหาให้แก่ผผู ้ ลิตสื่ อ
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Content is King ก็ยงั คงเป็ นคําที่ใช้ได้เป็ นอย่างดี แม้จะเป็ นคําที่ Bill Gates กล่าวนานมาแล้วในปี 1996
ก็ตาม ในยุคปั จจุบนั ที่ขอ้ มูลข่าวการเป็ นสื่ อดิจิทลั ไปแล้ว ดังนั้นการที่มีเนื้ อหาที่ดีจะทําให้มีความได้เปรี ยบ แต่
คําถามต่อมาก็คือเนื้อหาแบบใดจึงจะตอบโจทย์กลุ่มผูร้ ับสาร ในปั จจุบนั มีการนําเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่พิเศษที่
มีจุดขายของตัวเองที่มกั มีคาํ โฆษณาว่า “หาชมได้ที่นี่ที่เท่านั้น” โดยเนื้ อหาพิเศษนี้ จะสามารถสร้างสรรค์ออกมา
เป็ นในรู ปแบบของสื่ อ ข้อความ ภาพ เสี ยง หรื อ วิดีโอก็ได้ ซึ่ งตัวอย่างของเนื้ อหาที่สามารถผลิตขายได้ในโลก
ออนไลน์มีลกั ษณะดังนี้
3.1 ประเภทข้ อความ
ข้อความเป็ นสื่ อที่ใช้สื่อสารกับผูร้ ับสารได้ง่าย เป็ นการพิมพ์ขอ้ ความนําเสนอผ่านสื่ อออนไลน์ที่สะดวก
และไม่ตอ้ งลงทุนในการผลิตมาก ทําให้ปัจจุบนั ข้อมูลประเภทข้อความมีอยูจ่ าํ นวนมาก จนทําให้ตอ้ งมีการสร้าง
เนื้อหาพิเศษที่แตกต่างขึ้น เพราะในปั จจุบนั เว็บไซต์ประเภทนี้มีเป็ นจํานวนมาก เพราะไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนสูงเรื่ อง
บุคลากรในการจ้างผูส้ ื่ อข่าวประจํา การจ้างนักเขียนข่าวอิสระ (Freelance) ที่ลงทุนเฉพาะการจ่ายเป็ นรายบทความ
ไป จึงทําให้มีบทความออกมาเป็ นจํานวนมาก ทําให้ขาดความน่าเชื่อจึงทําให้ หลายสํานักข่าวที่เคยเป็ นสํานักข่าว
ในสื่ อเก่า เช่นหนังสื อพิมพ์มองเห็นช่องทางจากการที่เป็ นทางเลือกใหม่ให้ผบู ้ ริ โภคโดยใช้ความเชี่ ยวชาญและ
ความน่ า เชื่ อ ในการนํา เสนอ เช่ น สํา นัก ข่ า ว The New York Times สํา นัก ข่ า ว Daily Mail และสํา นัก ข่ า ว
Independent ที่นาํ เสนอบริ การข่าวให้อ่านแบบ Premium Content ที่เป็ นเนื้อหาเฉพาะเจาะลึก และต้องจ่ายเงินเพื่อ
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม โดยแยกออกมาเป็ นเนื้อหาแบบต่าง ๆ ตามรู ปแบบในสื่ อที่มีอยูใ่ นระบบออนไลน์ได้ดงั นี้
3.1.1 ประเภทบทความ
3.1.1.1 บทความข่าว สกู๊ปข่าว แบบเนื้อหาพิเศษเน้นจับประเด็นเรื่ องขยายเนื้อเรื่ องมากกว่าการ
เขี ย นตามหลัก 5 W 1 H ใคร ทํา อะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ไหร่ อย่า งไร แต่ เ น้น เป็ นการสรุ ป เนื้ อ หาข่า ว พร้ อ มบวก
ข้อเสนอแนะเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ ด้วยการวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลและการผลิตสกู๊ปข่าวที่เจาะลึกแบบ
พิเศษสุ ดที่หาจากที่อื่นไม่ได้ เช่นสกู๊ปข่าวของในสมรภูมิรบในสงคราม โดยมีการรับรองความน่าเชื่ อถือ ความ
เชี่ยวชาญของผูเ้ ขียน ชื่อเสี ยงของสํานักพิมพ์เป็ นหลัก
3.1.1.2 บทความวิจารณ์ โดยเน้นการใช้นกั วิจารณ์ที่มีชื่อเสี ยง มีเอกลักษณ์ในการวิจารณ์ โดย
สามารถแยกประเด็นเป็ นงานวิจารณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง บันเทิง โดยเน้นความมี
ชื่อเสี ยงผูเ้ ขียนเป็ นหลักในการให้ผอู ้ ่านติดตามอ่าน
3.1.1.3. บทความสาระความรู ้ทว่ั ไป เช่นบทความเพื่อสุ ขภาพ บทความเรื่ องการแต่งกาย หรื อ
วิธีประสบความสําเร็ จแบบต่างๆ เป็ นบทความที่ให้ประโยชน์กบั ผูอ้ ่านผูอ้ ่านอ่านแล้วได้รับความรู ้ ในแบบที่พิเศษ
กว่าใครจากประสบการณ์จริ ง เช่นความรู ้เรื่ องอาหาร ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา โหราศาสตร์ การท่องเที่ ยว
เกษตรกรรม สัตว์เลี้ยง ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ งานอดิเรกและงานฝี มือ สุ ขภาพและความงาม การตกแต่งบ้าน
จัดสวน อัตชีวประวัติ และเทคนิคการประสบความสําเร็ จในรู ปแบบต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่า How to ตัวอย่างเช่น เช่น
เนื้อหาบทความจาก เว็บไซต์ Marketingoops ก็เปิ ดตัว หมวด Insiders ขึ้น เพื่อเป็ น Exclusive Content ที่ลงลึกไป
จากเนื้ อเดิ ม โดยชูจุดเด่น 16 Insiders บุคคลผูเ้ ป็ น Expert ในด้านต่าง ๆ ของจากหลายวงการด้านตลาดไม่วา่ จะ
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เป็ น Digital Marketing, Digital Media, Branding, Analytics, Advertising, และ Startups เป็ นต้น เขียนเล่าเรื่ องราว
ความรู ้ในแบบผูร้ ู ้จริ ง ทําจริ ง จากประสบการณ์จริ ง
3.2.1 ประเภทเรื่ องแต่ ง
พฤติกรรมของผูอ้ ่านเปลี่ยนไปคือนิ ยมอ่านฟรี ก่อนจากนั้นหากถูกใจจึ งจะยอมจ่ายเพื่ออ่าน
เนื้ อหาในบทถัดไป ทําให้รูปแบบการนําเสนอก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนไปเป็ นปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผูอ้ ่านที่ นิยมอ่าน เช่นระบบ การเติมเหรี ยญของเว็บไซต์ผใู ้ ห้บริ การเนื้ อหาออนไลน์เรื่ องแต่งขนาดยาวและสั้น
อย่าง Fictionlog ที่มีระบบการให้บริ การอ่านฟรี แต่สาํ หรับคนที่ตอ้ งการอ่านเนื้อหามากขึ้นและอยากอ่านต่อจน
จบเรื่ อง จําเป็ นต้องใช้เหรี ยญที่ตอ้ งนําเงินจริ งมาแลกซื้ อเพื่อการปลดล็อกเนื้อในบทถัดไป ในประเภทนี้ สามารถ
แยกออกมาเป็ นเนื้อหาพิเศษ ได้แก่เรื่ องแต่งขนาดยาว งานเขียนนิยาย ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็ น นิยายแฟนตา
ซี นิยายแอ็คชัน่ นิยายโรแมนติก นิยายวัยรุ่ น นิยายสื บสวนสอบสวน วรรณกรรมเยาวชน หรื อรวมเล่มเรื่ องสั้น
3.2 ประเภทภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
3.2.1 ประเภทวีดโี อและภาพนิ่งแบบพิเศษ
วี ดี โ อคลิ ป เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถหาดู ไ ด้ ง่ า ยจากหลากหลายแหล่ ง เช่ น เว็ บ ไซต์ YouTube,
Vimeo หรื อ Dailymotion ที่ เป็ นผูใ้ นบริ การฟรี ในสื่ อวีดีโอแต่ถา้ หากต้องการชมเนื้ อหาที่ มีความพิเศษมากขึ้ น
กว่าเดิมก็ตอ้ งมีการเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น YouTube Red ระบบสมาชิกที่ผใู ้ ช้งานจะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้
บริ การ YouTube โดยมีส่ิ งที่ พิเศษจากผูใ้ ช้ธรรมดาคือ ไม่มีโฆษณา สามารถเก็บวิดีโอไว้ดูแบบไม่ได้เชื่ อ มต่อ
อินเทอร์ เน็ต และสามารถเล่นวิดีโอร่ วมกับการเปิ ดแอปอื่นได้โดยยูทูปไม่หยุดแสดงผล คิดเงินเป็ นค่าบริ การราย
เดือนเฉลี่ยโดยประมาณที่ราคา 360 บาท หรื อตัวอย่างเช่นนักร้องวง BNK48 ร่ วมกับ MAD Virtual Reality Studio
มอบเนื้ อ หาพิ เ ศษเพื่ อ แฟนคลับ โดยผลิ ต limited First Photo Set Debut! ซึ่ ง เป็ นสิ น ค้า จํา กัด จํา นวน (limited
edition) โดยได้จัดทํา Application ชื่ อว่า BNK48 AR Video ใช้คู่กับ limited First Photo Set Debut! เพื่อสร้ า ง
ภาพนิ่ งและวีดีโอของนักร้องวง BNK48 ซึ่ งเป็ นการบริ การที่มีลกั ษณะคล้ายกับ แอพพลิเคชัน่ Vlive ที่ให้บริ การ
คลิปวิดีโอแบบพิเศษของศิลปิ นเกาหลี ทั้งแบบถ่ายทอดสดและคลิปที่บนั ทึกไว้แล้ว โดยทาง Vlive ได้สร้างความ
พิเศษให้กบั เนื้อหาของตนเองด้วยการ เพิ่มบริ การ Vlive VL+ เป็ นบริ การขายเนื้อแบบซื้ อครั้งเดียวดูได้ตลอดไป
อยากเข้าดูในช่วงเวลาใดก็ได้ และ บริ การ CH+ เป็ นสมาชิกเพื่อรับสิ ทธิ์ พิเศษในการเข้าถึงช่องพิเศษ ที่มีเนื้ อหา
พิเศษ เช่นรู ปภาพที่ไม่เผยแพร่ ที่อื่น วิดีโอไลฟ์ สด หรื อวิดีโอพิเศษ ซึ่งหากหมดอายุแล้วไม่ได้ต่ออายุสิทธิ์ การชม
ต่อก็จะไม่สามารถเข้าไปดูเนื้ อหาได้ สิ ทธิ์การดูในบางเนื้อหาอาจจะต้องใช้รหัสที่ได้มาจากอัลบั้มเพลงของศิลปิ น
เท่านั้นอีกด้วย
3.2.2 ประเภทละครซีรีส์
เนื้ อหาความบันเทิงที่เข้าถึงคนได้ง่าย มีการวางโครงสร้างของเรื่ องราวให้น่าสนใจแบ่งออก
หลากหลายแนว เช่น ดราม่า สื บสวนสอบสวน ความรักหนุ่มสาว ตลก เป็ นต้น ส่ วนที่สาํ คัญของสื่ อประเภทนี้ที่
ขาดไม่ได้เลยคือนักแสดงคุณภาพและผูเ้ ขียนบทให้เนื้ อหาน่ าติดตาม ละครซี รีส์ เป็ นสื่ ออยู่คู่กบั สังคมมาอย่าง
ยาวนาน เพราะช่วยทําให้คนหลีกหนีจากความเป็ นจริ งเข้าสู่โลกของเนื้อหา ละครซีรีส์กลายเป็ นกุญแจสําคัญของ
ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหา ในยุคปั จจุ บัน จากกรณี ศึกษาของผูใ้ ห้บริ การเนื้ อออนไลน์อย่าง Netflix ที่ เน้นเรื่ องของการทํา
Exclusive Content จนประสบความสําเร็ จ ดูได้จากยอด สมาชิ กทัว่ โลกที่มีถึง 130 ล้านคน ทําให้มีผผู ้ ลิตเนื้ อหา
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หลายรายต้องการที่จะเข้ามาแบ่งส่ วนแบ่งของรายได้จาํ นวนมากนี้ หนึ่ งในนั้นก็คือ Disney ที่จะบริ การสตรี มมิ่ง
ในช่วงปลายปี 2019 โดยจะใช้ชื่อว่า “Disney+” สิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การทั้งสองแห่งนําขึ้นมาเป็ นเครื่ องมือในการแข่งกัน
ก็คือ Exclusive Content นั้นเอง ทางด้านผูใ้ ห้บริ การในประเทศไทยอย่าง LINE TV ก็ไม่ยอมน้อยหน้าคู่แข่งราย
ใหญ่ดว้ ยการ สร้าง Exclusive Content ของตัวเอง โดยเน้นที่การทําเนื้ อหาเจาะลงไปที่กลุ่มย่อยนําเสนอเรื่ องราว
เฉพาะกลุ่ม (Niche) สร้างความรู ้สึก “เฉพาะกลุ่มของคุณเท่านั้น” เช่นการจับเนื้ อหาเฉพาะด้านความงาม โดย
นําบล็อกเกอร์ ที่เป็ นผูม้ ี อิทธิ พลทางความคิดที่ ประสบความสําเร็ จกับสังคมในออนไลน์มาเป็ นพิธีกรรายการ
หรื อเนื้อหาประเภทซีรีส์ที่เจาะกลุ่ม “วาย” หรื อ Yaoi (มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึงเรื่ องรักโรแมนติคระหว่างผูช้ าย
กับชาย) และเนื้อหาว่าด้วยความรักของกลุ่ม ”เกย์” ที่สร้างกระแสได้อย่างต่อเนื่องทั้ง SOTUS the Series ไดอารี่
ตุ๊ดซี่ ส์ หรื อ Gay of Bangkok ซึ่ งกลุ่มคนที่ชอบเรื่ องเฉพาะกลุ่ม “วาย” เช่นนี้ มกั เกาะกลุ่มกันทั้งในออนไลน์
และออฟไลน์ พร้อมสนับสนุ นศิ ลปิ นที่ ชื่นชอบอย่างเหนี ยวแน่ น และมี Loyalty สู งมาก เหมือนเช่นสังคมของ
กลุ่ม “ติ่ง” หรื อกลุ่มที่คลัง่ ไคล้ศิลปิ น นักร้อง และพร้อมจะทุ่มทุกสิ่ งเพื่อคนที่เป็ นไอดอลของพวกเขา จนนักการ
ตลาดระดับโลกอย่าง Seth Godin เคยกล่าวไว้วา่ (“เผยพฤติกรรม “สาววาย” สายเปย์ตวั จริ ง นักการตลาดต้องรู ้!.”,
2560) แบรนด์แทบไม่ตอ้ งลงทุนหว่านเงินมหาศาลเลยหากสามารถหากลุ่ม Geek หรื อคนที่หลงใหลคลัง่ ไคล้ใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง แล้วสื่ อสารกับพวกเขาได้ เพราะเนื้อหานั้นจะถูกบอกต่อไปเองอย่างกระตือรื อร้น
3.3 ประเภทเสียง
3.3.1 ประเภทPodcast
Podcast (พ็อดคาสท์) เปรี ยบเหมือน สถานี วิทยุส่วนตัว ที่ใครๆ ก็สามารถเปิ ดเองได้ไม่ต่างกับทํา
ช่องใน YouTube แถมยังง่ายกว่าด้วยซํ้า เพราะแค่อดั เสี ยงได้ก็สามารถเปิ ดรายการพ็อดคาสต์ได้เลย จุดเด่น คือ
สามารถรับฟังหรื อรับชมตอนไหนก็ได้ เป็ นรายการที่สามารถรับฟังและรับชมได้ผา่ นอินเตอร์เน็ตที่แบ่งเป็ นตอน
สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่ องเพื่อฟังแบบออฟไลน์ เปิ ดรับสมาชิกให้ติดตามรายการได้ โดยสามารถหา
ฟั งได้จาก แอพพลิเคชัน่ โดยลักษณะของเนื้ อหาจะมีรูปแบบการเจาะลึกเนื้ อหา นําเสนอมุมมองของประเด็นที่
หลากหลาย รอบด้าน มีการใช้รูปแบบของเสี ยงต่างๆ เพื่อช่วยสร้างสี สันให้กบั รายการ ข้อมูลรอบด้าน นําเสนอ
เรื่ องที่สื่อ Mainstream ไม่เสนอ หรื อ ให้มุมที่ต่างออกไป ทําให้มีแฟนที่ชื่นชอบการจัดรายการไม่ต่างจาก DJ ใน
ยุคก่อนเลย โดยเนื้ อหาก็มีความหลากหลายเป็ นอย่างมาก เช่น เรื่ องลี้ลบั วิทยาศาสตร์ อวกาศ เทคโนโลยี คดี
อาชญากรรม หรื อกระทัง่ นิทานและตํานานก็มีเช่นกัน
3.3.1 ประเภทเพลง
เพลงสื่ อที่ช่วยสร้างความบันเทิงกับผูบ้ ริ โภคมาหลายยุดหลายสมัย เปลี่ยนผ่านรู ปการบันทึกเสี ยง
และการนําเสนอมาโดยตลอดตามการเปลี่ ยนของเทคโนโลยี เปลี่ ยนรู ปแบบการขายหลากหลายรู ปแบบจาก
แผ่นเสี ยงสู่ เทปบันทึกเสี ยง เปลี่ยนผ่านสู่ ยคุ ซี ดี และในปั จจุบนั ในรู ปแบบสื่ อดิจิทลั โดยมีการให้บริ การในสอง
รู ปหลักซื้ อฟังเป็ นเพลง หรื อเช่าฟังเป็ นรายเดือน ที่เรี ยกว่า บริ การ Streaming ฟังเพลงออนไลน์ โดยมีผใู ้ ห้บริ การ
หลายราย เช่น Itunes, Apple Music, Joox และ Spotify เป็ นต้น โดย ผูใ้ ห้บริ การก็มีการจัดบริ การพิเศษสําหรั บ
สมาชิ กที่ จ่ายค่าเป็ นรายเดื อนให้ของตอบแทน นอกเหนื อจากบริ การฟั งเพลง เช่ น JOOX Live เป็ นรายการที่
นอกเหนื อจากการฟังเพลงในแอปพลิเคชันของ JOOX ที่เป็ นรู ปแบบดนตรี สด คาราโอเกะเป็ นเพียง 1 ในหลาย
แผนของ JOOX ที่ ตอ้ งการสร้างคอนเทนต์ในรู ปแบบเสี ยงที่หลากหลาย อย่างรายการผี "หลอนศาสตร์ by The
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Shock" ที่มี ดีเจป๋ อง-กพล ทองพลับ เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ ปรับในเป็ นพื้นที่สื่อกลางให้ศิลปิ น และคนทํางานเพลง
ได้โปรโมตผลงาน พูดคุยกับแฟนเพลง ในรายการ “Spotlight Artist” และ “Fan Space” ไลฟ์ สตรี มมิ่งแบบส่วนตัว
กับศิลปิ นตัวผ่าน JOOX Live เป็ นต้น
ซึ่ งนอกจากประเภทของเนื้ อหาพิเศษที่แบ่งตามลักษณะของตัวสื่ อข้างต้นแล้ว ยังอาจแบ่งลักษณะ
ของเนื้อหาได้ตามลักษณะการให้บริ การดังนี้
1. ประเภทเนื้อหาพิเศษแบบเสี ยค่าบริ การ
โดยแบ่ งเป็ นค่าบริ การในการเรี ยกเก็บค่าสมาชิ ก (Subscription ) ยกตัวอย่างเช่ น Netflix ที่ เก็บ
ค่าบริ การเป็ นรายเดือน Netflix เป็ น 4 ช่วงราคา เริ่ มต้นที่ 280 และสุ ดสู งที่ 504 บาทที่มีความพิเศษคือสามารถดู
ความคมชัดสู งสุ ด 4K ได้ 4 เครื่ องพร้อมกัน หรื อ หรื อสํานักข่าว The Independent ออกบริ การชื่ อ Independent
Minds ให้ผูอ้ ่านที่ ตอ้ งการอ่านเนื้ อหาแบบ Premium Content จ่ ายเงิ นปี ประมาณ 2,500 บาท เพื่อเข้าถึ งเนื้ อหา
เจาะลึ ก ได้รับ E-Book ของหนังสื อพิมพ์ ไม่มีโฆษณามากวนใจในทุกช่ องทางสื่ อ และ สิ ทธิ์ พิเศษในการเข้า
ร่ วมงานหรื อกิจกรรมต่างของสํานักข่าว หรื อผูส้ นับสนุน ของสํานักข่าว ถือเป็ นจาก จัดรู ปเป็ นการสมาชิกที่เพิ่ม
สิ ท ธิ์ พิ เ ศษให้ม ากขึ้ น จากเนื้ อ หาที่ มี อ ยู่แ ล้ว อี ก ด้ว ย หรื อ สํา นัก ข่ า ว Coconut ที่ นํา เสนอเนื้ อ หาข่ า วในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ก็มีบริ การรู ปแบบที่คล้ายคลึงกับ สํานักข่าว The Independent ของอังกฤษเช่นกัน คือ บริ การ
Coco+ สมัครบริ การเสริ มนี้ ในราคา 150 บาท ก็จะได้เนื้อหาที่เจาะลึกที่ได้ท้ งั แบบข้อความภาพและเสี ยงครบถ้วน
หรื อเก็บค่าบริ การเป็ นรายครั้ง (Pay-Per-View) เช่นบริ การของ Vlive VL+ ที่เป็ นบริ การขายเนื้ อหาแบบซื้ อครั้ง
เดียวดูได้ตลอดไป อยากเข้าดูช่วงเวลาไหนก็ได้ หรื อการขายเพลง ของ Itunes ที่ซ้ื อเมื่ออยากฟัง หรื อเช่าฟังเป็ น
รายเดือนแบบ Apple Music นอกจากนี้ ผูย้ งั มีผใู ้ ห้บริ การเนื้อหาออนไลน์ บางรายยังมีรายได้จากการเก็บค่าบริ การ
เพิ่มเติมหรื อบริ การเสริ ม (Freemium) แก่ผใู ้ ช้งานที่ตอ้ งการการรับชมคอนเทนต์แบบพรี เมี่ยม ตัวอย่างเช่น VIU ที่
ผูใ้ ช้บริ การพื้นฐานสามารถรับชมเนื้อหาได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่ตอ้ งรับชมโฆษณา แต่ถา้ หากสมัครบริ การเสริ ม
ก็จะสามารถปลดล็อก บริ การต่าง ๆ เช่น ดูก่อน เนื้ อหาที่ ได้ดูก่อนใครเป็ น ที แรกและที่ เดียว การได้ชมเนื้ อหา
ที่อปั เดตรวดเร็ ว ได้ดูทนั ที เพราะหากเป็ นการดูแบบฟรี ตอ้ งรอ 1 สัปดาห์ แต่หากเป็ นสมาชิกไม่ตอ้ งรอย้อนหลัง
ได้ดูทนั ที หรื อพร้อมกับประเทศเกาหลี และไม่มีโฆษณาคัน่ ให้กวนใจอีกต่อไป
2. ประเภทเนื้อหาพิเศษฟรี ไม่ตอ้ งสมัครสมาชิก
สําหรั บผูใ้ ห้บริ การเนื้ อหาพิเศษแบบนี้ ได้แก่ LINE TV ที่ ผลิ ตเนื้ อพิเศษ Exclusive Content ของ
ตัวเองขึ้ นโดยเฉพาะ เช่ น ซี รีส์ โลกโซเชี่ ยล SOCIAL SYNDROME หรื อรายแข่งเต้น Reality ที่ ชื่อว่า Dance
Dance Dance Thailand นอกจากนี้ ยงั มีเว็บ C Channel นิ ตยสารแฟชัน่ วิดีโอออนไลน์ ที่ ให้บริ การที่ เจาะเฉพาะ
กลุ่ม สําหรับผูห้ ญิง ที่ผลิตเนื้อหาเฉพาะดึงดูดผูช้ มที่เป็ นผูห้ ญิงโดยตรง นอกจากนี้ยงั มีผใู ้ ห้บริ การสื่ อดั้งเด่มอย่าง
ช่อง3 ที่เปิ ดบริ การเนื้อหาออนไลน์ mello.me ที่ก็มีเนื้ อหาพิเศษเอาไว้บริ การเฉพาะของตัวเองเหมือนเช่น รายการ
Wrong Say Do ที่มีการใช้ผดู ้ าํ เนินรายการที่มีชื่ออย่างเจนนี่ ปาหนัน ดึงความสนใจของผูช้ ม
3. ประเภทเนื้อหาพิเศษฟรี เฉพาะคนที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ
เนื้ อหาพิเศษที่ ทาํ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในเนื้ อหาที่ พิเศษกว่าคนอื่นแต่มีขอ้ กําหนดว่า
จะต้องใช้สินค้าหรื อบริ การของแบรนด์ที่เป็ นผูส้ นับสนุนเนื้อหาพิเศษนั้น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือซัมซุงกาแลคซี่ เจ
8 ที่ ดึงเอา ไอดอลเกิ ร์ลกรุ๊ ปยอดนิ ยม วง “BNK48” มาเป็ น เนื้ อหาพิเศษที่มีเฉพาะ รุ่ นเจ8 เท่านั้น ที่ ผูใ้ ช้สามารถ
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โหลดธีมของระบบเครื่ อง รู ปภาพเฉพาะ วอลเปเปอร์หน้าจอ และเสี ยงเรี ยกเข้าเพลงยอดฮิต ของ BNK48 ทั้งหมด
เป็ นหนึ่งในคอนเทนต์ชุดพิเศษที่จะมีอยูใ่ นตัวเครื่ องของกาแลคซี่ เจ 8 โดยเฉพาะ

4. ช่ องทางการนําเสนอเนื้อหากับแนวคิดการเล่ าเรื่ องข้ ามสื่ อ (Transmedia Storytelling)

จากที่กล่าวข้างต้นคงทําให้เห็นถึงรู ปแบบ และลักษณะของเนื้ อหาพิเศษที่ปรากฏในโลกออนไลน์ แต่
แม้ Content จะเป็ นพระราชา ถ้าพระราชาขาดพระราชินีที่เรี ยกว่า Context หรื อบริ บท ซึ่ งในความหมายทางการ
สื่ อสารหมายถึง Channel (ช่องทาง) ที่เหมาะสมต่อรู ปแบบและลักษณะของเนื้อหานั้นๆ ก็ยอ่ มไม่อาจทําให้เนื้อหา
นั้นส่งต่อไปถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่มีขอ้ ความเป็ นจํานวนมากควรเลือก
นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ แต่ถา้ เป็ นข้อความกะทัดรัด เน้นการพูดคุยมีส่วนร่ วมก็ควรนําเสนอผ่าน Facebook หรื อ
Twitter ถ้าเป็ นรู ปภาพอาจจะนําเสนอในลักษณะของ Instagram แต่ถา้ เป็ นวีดีโอก็จะนําเสนอผ่าน YouTube เป็ น
ต้น ซึ่ งช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาพิเศษในปั จจุบนั มีลกั ษณะตามแนวคิดการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ หรื อ Transmedia
Storytelling โดยแนวคิดดังกล่าวมีหัวใจสําคัญคือการสร้างเนื้ อหาที่แข็งแรง หนึ่ ง แนวคิด (Concept) ที่สามารถ
ข้ามสื่ อ ข้ามสายพันธุ์ ไปยังสื่ อต่างๆ โดยไม่ใช่การผลิตซํ้า แต่เป็ นการตัดต่อ เติมแต่งเนื้อหาจากทั้งตัวผูผ้ ลิตหรื อผู ้
เสพสื่ อที่แตกต่าง แต่สอดคล้องในแก่นความคิด (Theme) เดียวกัน (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558: 59-87)
การสร้างเนื้อหาหลากหลายรู ปแบบก็เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั เรื่ องราว เพิ่มปริ มาณและช่องทางในการสร้าง
รายได้ให้แก่ผผู ้ ลิตสื่ อ นอกจากนี้ การสร้างเนื้ อหาให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่ องในหลากหลายแพลตฟอร์ ม ก็ช่วย
ขยายฐานกลุ่มแฟนคลับให้เพิ่มขึ้นอย่างเหนียวแน่น ทําให้เกิดเป็ นลักษณะของการสื่ อสารในรู ปแบบของ 3 Way
Communication ผูผ้ ลิต ผูร้ ับสาร และ ชุมชนแฟน ซึ่ งมีความแตกต่างจากลักษณะของการกระจายสื่ อแบบเดิมใน
ลักษณะแบบ Multiplatform ที่มีรูปแบบการกระจายแบบเล่าเรื่ องเดียวผ่านหลายสื่ อแต่ไม่ได้สร้างเนื้อหาขึ้นใหม่
แต่นาํ สื่ อในเรื่ องเดิมมาทําซํ้าเท่านั้น เช่น หากมีคลิปวิดีโอ 1 คลิปก็โพสต์ลง YouTube Facebook Instagram โดย
ใช้เนื้อหาเดียวกันทั้งหมด (Multiplatform)
แต่การผลิตเนื้ อหาแบบข้ามสื่ อนั้นคือการเล่าเรื่ องด้วยเนื้ อหาที่ แตกต่างกันในสื่ อหลากหลายประเภท
โดยเนื้ อหาที่แตกต่างกันก็ข้ ึนอยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละสื่ อ หรื อแต่ละแพลตฟอร์ ม อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นกล
ยุทธ์ของผูส้ ร้ างสรรค์สื่อที่ ตอ้ งการสร้ า งเนื้ อหาในลักษณะของจิ๊ กซอว์ที่ กระจัด กระจาย ไม่สมบู รณ์ หรื อ จบ
บริ บูรณ์ภายในสื่ อเดียว มีการกักเก็บเนื้ อหาส่ วนสําคัญเอาไว้ เพื่อนําเสนอเนื้ อหาที่มีเรื่ องราวสําคัญในสื่ ออื่นๆ
ต่อไป จนเกิดเป็ นความสนุกในการติดตามแสวงหาของกลุ่มผูเ้ สพสื่ อ โดยเฉพาะแฟนคลับที่ตอ้ งคอยเก็บเล็ก ผสม
น้อยเนื้ อหาที่เปรี ยบเหมือนจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาประกอบต่อกันให้กลายเป็ นเรื่ องราวที่สมบูรณ์ดว้ ยตนเอง ซึ่ งการ
“สร้ างประสบการณ์ ร่วม” นอกจอให้กับผูช้ มได้สนุ กสนานกับการไล่ล่าประกอบจิ๊ กซอว์นี่เองที่ เรี ยกว่าเป็ น
ช่องทางที่ 3 (3 Way Communication) ที่ผสู ้ ร้างเนื้อหาในปั จจุบนั ควรให้ความสําคัญมากขึ้น
การผลิต Exclusive Content โดยนําแนวคิดเรื่ องของการผลิตเนื้ อหาข้ามสื่ อจึ งอาจทําได้โดยการสร้าง
เป็ นเนื้ อเรื่ องขึ้น ประกอบด้วยเนื้ อเรื่ องหลักที่ให้ดูฟรี จากนั้นหากต้องการอ่านเนื้ อหาซับซ้อนหรื อเนื้ อหาเสริ ม
เรื่ อง ก็สามารถที่จะทําเป็ นเนื้ อหาพิเศษให้ผบู ้ ริ โภคจ่ายค่าบริ การในการอ่านเนื้อนั้นได้ เป็ นตอน ๆนอกจากนี้ หาก
ต้องการจะสร้างเนื้ อเรื่ องก่อนหน้าเรื่ องราวหลักในลักษณะ Back Story ของตัวละคร ก็อาจสร้างแอพพลิเคชัน่
(Application) ให้ดาวน์โหลดได้แบบเสี ยเงิน รวมทั้งหากต้องการขยายเนื้อเรื่ องตัวละครให้เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถ
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สร้างเว็บไซต์ข้ ึนมาเพื่อให้คนสามารถอ่านภูมิหลังหรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่เป็ นรายละเอียดปลีกย่อยจากเนื้ อหาหลัก
ได้โดยไม่ตอ้ งเก็บเงินเป็ นการสร้างฐานแฟนเพื่อที่จะให้สามารถนําไปซื้อเนื้อหาพิเศษอื่นๆได้ ตัวอย่างเช่นบริ การ
เสริ ม CH+ HD ของวีไลฟ์ ที่เปิ ดให้ดูฟรี ก่อนในช่วงแรก จากนั้นถ้าต้องการดู เนื้ อหาพิเศษของศิลปิ นจะต้องเสี ย
เงินเพิ่มเติม

5. สรุ ป

จากรู ปแบบของ Exclusive Content ข้างต้นอาจสรุ ปเป็ นรู ปแบบหลักได้ 2 กลุ่ม คือ
1. Exclusive Content ประเภทข่าว สาระและเรื่ องจริ ง (News and Non-Fiction)
ลัก ษณะของเนื้ อ หาประเภทนี้ ม ัก มี ล ัก ษณะสํา คัญคื อ ต้อ งมี ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากผูส้ ร้ า งสรรค์เนื้ อหา
(Creator) เน้นผูส้ ร้างเนื้อหาเป็ นบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยน่าสังเกตว่าผูน้ าํ เสนอเนื้อหาในปั จจุบนั มีความ
แตกต่างจากเนื้อหาประเภทข่าวในอดีตที่ผเู ้ สพสื่ อให้ความสําคัญและเชื่อถือตัวผูส้ ื่ อข่าว แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้เฉพาะด้านที่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูส้ ื่ อข่าว
2. Exclusive Content ประเภทความบันเทิง และเรื่ องแต่ง (Entertainment and Fiction)
ลักษณะของเนื้อหาด้านบันเทิง และเรื่ องแต่ง มีลกั ษณะเจาะกลุ่มเฉพาะ (Niche) มากขึ้น เพราะลักษณะ
ของคนในปั จจุบนั ที่มีความแตกต่างหลากหลายด้านอัตลักษณ์ที่ยอ่ มต้องการเสพเนื้ อหาเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องกับ
ตัว เอง และพูด ภาษาเดี ย วกัน ได้อ ย่า งถู ก คอ ซึ่ ง หากผูผ้ ลิ ต สื่ อ สามารถสร้ า งเนื้ อ หาให้เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม เฉพาะที่ มี
วัฒนธรรมย่อยๆ จํานวนมากได้ก็ยอ่ มสามารถสร้างรายได้ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งก็ตรงตามงานวิจยั ของสุ รกิตต์ สิ งห์
แก้ว (2556) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความเป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม แฟนคลับ ของกลุ่ ม 48 กรุ๊ ป ในกระแส
วัฒนธรรมย่อย J-pop และพบว่าความเป็ นแฟนคลับอันเหนียวแน่นทําให้เกิดความจงรักภักดีต่อตัวศิลปิ น และยอม
ลงทุนในการซื้อเนื้อหาพิเศษรู ปแบบต่างๆ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของตน
นอกจากนี้การจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั Exclusive Content และนําเสนอไปยังกลุ่มผูเ้ สพได้อย่างต่อเนื่ อง
ต้องอาศัยการสร้างเรื่ องราวที่แข็งแรงเพื่อยอดยอดในหลากหลายสื่ อ ที่เรี ยกว่าการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อนัน่ เอง
จากแนวคิ ดเรื่ อง Exclusive Content ข้างต้นยังส่ งผลกระทบต่อลักษณะของตัวผูผ้ ลิ ตสื่ อจากเดิ ม ที่ มี
ลักษณะเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ให้กลายเป็ นผูผ้ ลิตสื่ อรายย่อยมากขึ้น เพราะในยุคปั จจุบนั ผูเ้ สพสื่ อเปลี่ยนสถานะมา
เป็ นผูส้ ร้างสื่ อ หรื อผลิตเนื้ อหาด้วยตนเอง ผ่านการตีความใหม่จากประสบการณ์ของผูเ้ สพที่กลายมาเป็ นผูส้ ร้าง
เนื้ อหาที่ต่อยอดแตกต่างกันออกไป เกิดนักสร้างเนื้ อหา (Creator Content) ที่เรี ยกว่าเป็ นผูร้ ับสาร หรื อผูเ้ สพสื่ อ
แบบ UGC (User generated content หรื อ User generated experience) ซึ่ ง หมายถึ ง การที่ ผูใ้ ช้ง านสื่ อ เป็ นผูผ้ ลิ ต
เนื้ อหาด้วยวิธีการเล่าเรื่ องตามแบบของตนเองในแบบที่ เขาจะสามารถมี ประสบการณ์ กับเรื่ องราวนั้นได้ใ น
ลักษณะของกิจวัตรและวิถีชีวิตประจําวัน ที่สอดคล้องกับพื้นที่ของเขา ตัวตนของเขา (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558:
86) เช่นการเลือกนํานิยายจีนของกิมย้ง การ์ ตูนวอลท์ดิสนี ย ์ Harry Potter รามเกียรติ์ หรื อเทพเจ้าต่างๆ มาตีความ
ใหม่ โดยเนื้ อหาเน้นไปที่เกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากในสื่ อกระแสหลักแต่เป็ นการวิเคราะห์
เจาะลึกและเนื้ อหาจากต่างประเทศหรื อเขียนขึ้นเองจากความคิดส่ วนตัวโดยใช้เทคนิ คทางด้านการสื่ อสารทาง
นิ เทศศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นการตัดต่อวิดีโอที่แล้วพากย์เสี ยงทับด้วยภาษาลีลานํ้าเสี ยงหรื อท่าทางต่างๆ ที่ สามารถ
สร้างขึ้นเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองได้
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เนื้ อ หาพิ เ ศษแบบข้า งต้น ช่ ว ยสร้ า งโอกาสให้กับผูร้ ั บ สารในปั จจุ บันสามารถผลิ ต ชิ้ นงานที่ มี ความ
แตกต่างโดดเด่นและมีคุณภาพ นอกจากนี้หากนําเสนอเรื่ องราวที่สะท้อนกลุ่มเฉพาะที่ไม่ค่อยมีใครนําเสนอจึงทํา
ให้เกิ ดเนื้ อหาในแบบลักษณะ “วงใน” ที่ ทาํ ให้ผูผ้ ลิตสื่ อรายย่อย มีโอกาสประสบความสําเร็ จมากกว่าผูผ้ ลิตสื่ อ
กระแสลัก เพราะกลายเป็ นผูม้ ีอิทธิ พล (Influencers) หรื อผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion Leader) ในเรื่ องนั้นๆ และ
สามารถสร้างความจงรักภักดีหรื อ Loyalty อันเหนี ยวแน่นจากกลุ่มแฟนคลับและส่ งผลให้สามารถผลิตสื่ อได้ใน
ระยะยาว เหมือนเช่น คุณ แป๋ ว กาญจนา พันธุ เตชะ อายุ 64 ปี เจ้าของ เพจ facebook.com/hipsterpaew/ ซึ่ งเป็ น
นักท่ องเที่ ยวแบบแบกกระเป๋ า ใบเดี ยวเดิ นทางไปท่องเที่ ยวทั่วโลก โดยมี จุดเด่นด้านเนื้ อหาที่ อายุและความ
แข็งแรง ซึ่งการเล่าประสบการณ์ในการเดินทางของเธอก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั คนวัยเดียวกันและอายุ
น้อยกว่าให้ทาํ ตามความฝันและดูแลสุขภาพตัวเอง และก็ส่งผลให้เธอกลายเป็ น Influencers ที่สามารถสร้างเนื้อหา
อื่นๆ ต่อยอดออกมาแล้วประสบความสําเร็ จได้
ดังนั้นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตสื่ อควรให้ความสําคัญมากที่สุดจึงเป็ น “เนื้ อหา” เพราะหากเนื้ อหาเข้าถึงกลุ่มผูเ้ สพที่
มีอตั ลักษณ์ย่อยๆ และกลุ่มย่อยจํานวนมากได้ ผูบ้ ริ โภคย่อมพร้อมทุ่มเงิ นจ่ายเพื่อซื้ อเนื้ อหาที่ “พิเศษ” สําหรับ
พวกเขา

6. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิ คการผลิตเนื้ อหาที่เป็ นที่นิยมในออนไลน์ ที่จะสามารถพัฒนามาเป็ น
แนวทางในผลิตเนื้อหาพิเศษให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
7.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเนื้ อหา และบริ บทของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆ ให้
มากขึ้น ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการผลิตสื่ อให้เข้าถึงแต่ละกลุ่มโดยตรงสร้างความพิเศษให้กบั เนื้อหาได้มากยิง่ ขึ้น
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การสื่ อสารในภาวะวิกฤติ : กรณีศึกษาปฏิบัติการกู้ภัยถํา้ หลวง
A CRISIS COMMUNICATION PROCESS: A CASE STUDY ON THAM
LUANG CAVE RESUE OPERATION
ตรัยรัตน์ ปลืม้ ปิ ติชัยกุล
อาจารย์ ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่ น
E-mail: Trirath.pl@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

นับตั้งแต่เกิ ดเหตุการณ์ ปฏิ บตั ิการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเยาวชนที มหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง 13
ชีวิต ณ พื้นที่วนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สื่ อมวลชนยุคใหม่อย่างสื่ อสังคม
ออนไลน์ได้กลายเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญ ซึ่ งคอยให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อดั้งเดิ มอย่างสื่ อ
โทรทัศน์ วิท ยุก ระจายเสี ยง หนังสื อ พิ ม พ์ รวมไปจนถึ งสื่ อ ใหม่ ที่ ได้เข้ามามี บ ทบาทสําคัญ ในเรื่ อ งของการ
แพร่ กระจายข้อ มู ล ข่ าวสารต่าง ๆ เนื่ อ งจากเป็ นสื่ อ ที่ ให้ ค วามรวดเร็ วและมี ก ารนําเสนอข้อ มู ล ข่ าวสารแบบ
ทันท่วงที ตามเหตุการณ์ ด้วยเหตุน้ ี พลังของสื่ อมวลชนยังได้ส่งผลกระทบให้เกิ ดการตื่นตัวในการคิดค้นวิธีการ
แก้ไขปั ญหาสถานการณ์ที่ตกอยูใ่ นภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมิติทางด้านการสื่ อสาร ซึ่งจะเห็นได้ค่อนข้าง
ชัดเจนว่าในปฏิบตั ิการประเด็นทางด้านการสื่ อสารในภาวะวิกฤติถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญและจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ต่อการจัดการข้อมูลข่าวสารและการบริ หารทิศทางของการวางแผนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ : การสื่ อสาร, ภาวะวิกฤติ, สื่ อมวลชน

ABSTRACT

Since the Than Liang rescue operation to save 12 youth footballers and a coach of Wild Boar Academy
Football Team at Tham Luang-Khun Nam Nang Non Park in Chiang Rai Province began, Mass media were
important tools to inform people, including traditional media like television, radio, newspaper, and new media,
which have played important role effectively and rapidly to respond to the situations. Also, power of mass
media affects people to cause attention to solve problems in emergency situation. It is obvious that in this
operation, communication in emergency is necessary to manage information and planning for most
effectiveness.
KEYWORDS: Communication, Crisis, Mass media
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1. บทนํา

ในยุคปั จจุบนั นวัตกรรมการสื่ อสารมีความเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกของ
การสื่ อสาร จะเห็นได้วา่ การติดต่อสื่ อสารมีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ในแง่น้ ี แล้วสื่ อสารมวลชนทั้งสื่ อ
ดั้ง เดิ ม และสื่ อ ใหม่ ไ ด้เข้า มามี บ ทบาทต่ อ ชี วิ ต ของผู ้ค นในหลายมิ ติ เช่ น มิ ติ ก ารศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลที่สําคัญในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเนื่ องจากความต้องการ ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการตัดสิ นใจประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้เกิดการแสวงหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเป็ นจํานวนมาก (ศรี หญิง ศรี ค
ชา, 2554)
จากเหตุการณ์การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี ส่ งผลกระทบให้เกิดความตื่นตัวใน
ประเด็นการจัดการทางด้านการสื่ อสารในภาวะวิกฤติอย่างกว้างขว้างมากยิง่ ขึ้นในสังคม จะเห็นว่าเหตุการณ์น้ ีได้
สะท้อนให้เห็นถึงบทเรี ยนต่อการจัดการเพื่อช่วยชีวิต ซึ่ งในอนาคตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงเป็ นที่มาของการถอด
บท เรี ยน เพื่ อศึ กษาและพั ฒ น าเตรี ยมพ ร้ อ มรั บ มื ออย่ า งทั น ท่ วงที (สื บ ค้ น เมื่ อ วัน ที่ 1 ต.ค. 2561,
https://www.posttoday.com/politic/report/558363) โดยการสื่ อสารในภาวะวิก ฤติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเหตุ ก ารณ์ ค รั้ งนี้
สะท้อนให้เห็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภยั การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย กล่าวคือ การสร้างแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติอย่างหลากหลายระดับทั้งในเชิงนโยบาย
และเชิงการจัดการ รวมไปถึงการมีโครงสร้างองค์กรตามสายการบังคับบัญชาแบบหลายลําดับชั้น อีกทั้งมีลกั ษณะ
ทางการสื่ อสารหลายรู ปแบบ และใช้การสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ตลอดจน
การสื่ อสารภายนอกองค์กรเพื่อแสวงหาความร่ วมมือในตัวข้อมูลข่าวสารจากสื่ อมวลชนและภาคส่ วนอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในปฏิบตั ิการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทั้ง 13 ชีวติ
ในแง่น้ ี แล้วในสภาวะที่ ประสบปั ญหาภาวะวิกฤติจาํ เป็ นอย่างยิ่งที่ จะตองหาหนทางจัดการ กับภาวะ
วิกฤติท้ งั นี้ เพื่อคงสภาพเดิม ยับยั้ง หรื อชะลอเพื่อผ่อนคลายผลจากภาวะวิกฤติน้ นั สิ่ งสําคัญ ที่ สุดในการจดการ
ภาวะวิกฤติ คือการควบคุมความเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลในทางลบต่อความรู ้สึกและภาพลักษณ์ของ
สาธารณะชนที่มีต่อองค์กรหรื อสถาบัน ดังนั้นงานที่ตอ้ งกระทําอย่างเร่ งด่วน คือการแสดงให้ประชาชนประจักษ์
ว่าองค์กรหรื อสถาบันรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤติที่เกิ ดขึ้นทั้งหมด และมีวิธีแกไขภาวะวิกฤติที่เกิ ดขึ้นนั้นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพฉับไว (วิลชั ลภิรัตนกุล, 2549, หน้า 122-124)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ กรณี ศึกษาการช่วยเหลือเยาวชน ณ วน
อุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน
(2) เพื่อศึกษารู ปแบบและวิธีการการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนยุคใหม่ต่อสาธารณชน

3. แนวทางการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ

จากเหตุการณ์อุบตั ิภยั หลายครั้งที่เกิดขึ้นมาทัว่ โลก ได้สร้างประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ไว้มากมาย แต่หลายครั้งที่ สถานการณ์ บางสถานการณ์ไม่อาจสามารถแก้ไขโดยเครื่ องมือหรื อประสบการณ์ได้
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อย่างฉับ พลัน ทว่าต้องอาศัยทักษะและกระบวนการจัดการอย่างเป็ นระบบ ดังเช่ น กรณี ป ฏิ บัติการกู้ภยั และ
ช่วยเหลือเยาวชนทั้ง 13 ชีวติ ที่เกิดขึ้น ณ ถํ้าหลวง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
ในแง่น้ ี แล้วหากศึกษาปรากฏการณ์จะพบว่า “ภาวะวิกฤติ” หมายถึง ภาวะที่มีกรณี หรื อเหตุการณ์เกิดขึ้น
ทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรื อของรัฐอย่างกว้างขวางรุ นแรง หรื อทําให้เกิ ด
ความเสี ย หายต่ อ ภาพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งของประเทศชาติ รั ฐบาลในภาพรวม หรื อ บุ ค คลในรั ฐ บาลรวมถึ ง
เหตุการณ์ ท่ี ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิ จอย่างรุ นแรงด้วย ทั้งนี้ คาร์ ลเอ. สไลคิว (Slaikeu,
1984, p. 53) ได้อธิบายถึงลักษณะที่จะบ่งชี้วา่ สถานการณ์ใดกําลังอยูใ่ นภาวะวิกฤติ ดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปั จจุบนั ทันด่วน ทันทีทนั ใด แตกต่างไปจากเหตุการณ์ปกติ
2. เหตุการณ์ ซ่ ึ งมี ลกั ษณะฉุ กเฉิ น มี ผลกระทบกระเทื อนต่อสภาพร่ างกายและจิ ตใจจําเป็ นที่ จะต้อง
มาตรการแก้ไขอย่างเฉี ยบพลันอย่างเป็ นขั้นตอน
3. เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชน อันเนื่องจากเป็ นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเป็ นจํานวนมากจึง
จําเป็ นต้องดําเนิ นการแก้ไข หรื อดําเนินการต่อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เมื่อเกิดภาวะวิกฤติข้ ึนจะส่ งผล
โดยตรงต่อครอบครัวของผูเ้ สี ยหายสูงหรื อตํ่าลงได้
4. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อผูเ้ สี ยหายในระดับสูงหรื อตํ่าได้
5. เป็ นภาวะที่ผิดหวังรุ นแรงชัว่ ขณะและไม่สามารถจัดระเบียบใด ๆ ได้
จะเห็ น ได้ชัด ว่าปรากฏการณ์ ข องสถานการณ์ วิก ฤติ ม ัก เชื่ อ มโยงกับ คําอธิ บ ายดัง กล่ าวข้า งต้น ใน
หลากหลายประเด็น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสอดคล้องกับภาวการณ์ที่ผปู ้ ระสบภัยกําลังเผชิญปั ญหานั้นๆ
นอกจากนี้ สภาวะวิกฤติมกั จะสร้างความตื่นกลัวให้แก่ผูค้ นมากกว่าปั ญหาปกติทว่ั ไป ซึ่ งความตื่นกลัว
มักจะเป็ นสิ่ งที่สร้างผลกระทบต่อองค์กรหรื อสถาบันในด้านทั้งความมัน่ คัง่ การเงิน ความเชื่อมัน่ หรื อผูค้ นที่อาศัย
อยู่ ใกล้กบั บริ เวณองค์กรที่เกิดภาวะวิกฤติหรื อสถานที่ ที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติข้ ึน ทั้งนี้ พัชนี เชยจรรยา (พัชรี เชย
จรรยา, 2541, น.131-133) ได้อธิบายถึงสภาพความตื่นตระหนักของผูร้ ับข่าวสารไว้ 3 ระดับ คือ
1. ความตื่นตระหนักอย่างรุ นแรง (High Collective Excitement) เมื่อสังคมประสบหายนะเช่น เหตุการณ์
นํ้าท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหว พายุเป็ นต้น สภาพการณ์เช่นนี้ ทาํ ให้ประชาชนเกิดความ ตระหนก ตึงเครี ยด และทํา
ให้มีความต้องการข้อมูลข่าวสารอย่างมาก ทั้งอย่างทางการและไม่เป็ นทางการซึ่งเรี ยกว่า “ข่าวลือ” เมื่อประชาชน
มีความตองการข้อมูลข่าวสารมากความเร็ วของการแพร่ กระจายของข่าวสารมีมากการกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารจะ
มีนอ้ ย
2. ความตื่ น ตระหนั ก ระดับ กลาง (Moderate Collective Excitement) เมื่ อ สั ง คมประสบปั ญ หา เช่ น
เศรษฐกิ จการเมื อง เป็ นต้น ก่ อให้เกิ ด สภาพการตื่ น ตระหนักระดับ กลาง การตัดสิ น ใจของรั ฐบาลจึ งมี ผ ลต่ อ
ประชาชนซึ่ งสภาพดังกล่าวมี ผลกระทบต่อการรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการสาร และการกลัน่ กรองสารใน
ระดับปานกลาง
3. ความตื่ น ตระหนกในระดับ ตํ่า (Low Collective Excitement) เป็ นสภาพความ ตื่ น ตระหนกเล็ก ๆ
น้อยๆ ในชีวิตประจําวันทัว่ ไป ซึ่ งมีผลต่อการรับข้อมูลข่าวสารความต้องการสารและการกลัน่ กรองสารในระดับ
ตํ่า
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จากภาวการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาปฏิบตั ิการการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ก่อเกิดแนวโน้มการสร้าง
ข่าวลือต่างๆมากมาย เช่น เชื่อว่าเยาวชนผูป้ ระสบภัยเสี ยชีวิต เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลต่อการสร้างความตื่นตระหนักต่อ
สังคมวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่ การสื่ อสารในภาวะวิกฤติ เป็ นการดําเนิ นการสื่ อสารขณะเกิ ดวิกฤติการณ์ โดยยึดหลักของการ
ระดมทรัพยากรบุคคล การใช้สื่อ การใช้รูปแบบสื่ อมวลชนสัมพันธ์ การแถลงข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อกับผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ ( ศิรินทร มหามนตรี , 2547, น.24)
ด้วยเหตุน้ ี ประเด็ นปั ญ หาด้านการสื่ อสารในสถานการณ์ วิกฤติ ถื อเป็ นปั จจัยที่ มีความสําคัญ อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะเมื่อผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ ช่วยเหลือหรื อแม้แต่ผูป้ ระภัยที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์น้ นั ๆต้องการที่จะส่ ง
ข้อมูลข่าวสาร ขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการกระจายข้อมูลและคําแนะนําต่างๆ เพื่อต้องการให้สังคมได้รู้ว่า
สถานการณ์ ในแต่ ละพื้ น ที่ เหตุ ก ารณ์ เป็ นไปอย่างไร อย่างไรก็ต ามหน่ วยงานที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งในภารกิ จ มัก
ตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นการสื่ อสารที่มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเฉพาะหน้า ทั้งนี้แม้วา่ ผู ้
ปฏิบตั ิจะวางและยึดถือนโยบาย (Policy) มาตรการใดๆเป็ นประเด็นหลักก็ตาม หากแต่การใคร่ ครวญและแสวงหา
แนวทางการจัดการรู ปแบบการสื่ อสารที่ ถูกต้อง และสอดคล้องกับห้วงเวลาที่ เหมาะสมก็จะส่ งผลเชิ งบวกต่อ
มาตรการที่ จะใช้รับมื อกับสถานการณ์ และลดความวิตกกังวลของผูป้ ระสบภัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น
(วนิดา ติรภาส, 2552, น.3)
ทั้ง นี้ การสื่ อ สารในภาวะวิก ฤตยัง เป็ นกิ จ กรรมสําคัญ ในการจัด การสาธารณภัย ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ
ประสานงาน สัง่ การ รายงานการปฏิบตั ิและสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่ อง รวดเร็ ว
และเชื่อถือได้ตามแนวทางดังนี้ (คณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ , 2552, น.74)
1. จัดตั้งระบบสื่ อสารหลัก ระบบสื่ อสารรอง และระบบสื่ อสารอื่ นๆที่ จาํ เป็ นให้ใช้งานได้ตลอด 24
ชัว่ โมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่ อสารดังกล่าวได้อย่างทัว่ ถึงทุกพื้นที่
2. จัดเตรี ยมและจัดการอุปกรณ์และเครื่ องมือสื่ อสารสําหรับระบบสื่ อสารที่จดั ตั้งไว้ให้เพียงพอและใช้
การได้ตลอดเวลา
3. จัดตั้งศูนย์การสื่ อสารและจัดทําเครื อข่ายด้านการสื่ อสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการได้จดั ตั้งศูนย์อาํ นวยการ
ร่ วมค้นหาผูส้ ู ญหายในวนอุทยานถํ้าหลวง ขุนนํ้านางนอน โดยมี นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เชียงรายในขณะนั้น ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ ซึ่ งมีบทบาทและหน้าที่สาํ คัญสําหรับการจัดเตรี ยมระบบการการปฏิบตั ิใน
การช่วยเหลือ รวมไปถึงการวางแผนในการจัดการด้านการสื่ อสารอย่างเป็ นรู ปธรรม นับเป็ นก้าวสําคัญในการ
พัฒนารู ปแบบการสื่ อสารในภาวะวิกฤติอย่างครอบคลุมรอบด้าน
นอกจากนี้ กลยุทธ์การสื่ อสารในภาวะวิกฤติที่องค์กรหรื อสถาบันต่างๆนิ ยมใช้ในการตอบโต้กบั ภาวะ
วิกฤติที่เกิดขึ้น มีดงั นี้ (วิลชั ลภิรัตนกุล, 2549)
1. กลยุทธ์การโจมตีกลับผูก้ ล่าวหา เป็ นวิธีการที่หากเมื่อองค์กรหรื อสถาบันหาข้อพิสูจน์ ความจริ งแน่
ชัดว่าการกล่าวหานั้นเป็ นการกล่าวหาเลื่อนลอยไม่เป็ นความจริ งไม่มีหลักฐานยืนยัน หรื อการบิ ดเบื อนเพื่อให้
องค์กรหรื อสถาบันเกิดความเสี ยหาย บางครั้งอาจมีการพึ่งพากฎหมายเช่น การฟ้องร้อง เป็ นต้น
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2. กลยุทธ์การปฏิเสธเป็ นวิธีการที่องค์กรหรื อสถาบันปฏิเสธว่าไม่มีภาวะวิกฤติเกิดขึ้น แต่กลยุทธ์น้ ี พึง
ระวังการงดเว้นให้ข่าวที่ไม่สอดคล้องหรื อตรงกับความเป็ นจริ งเพราะจะทําให้องค์กรหรื อสถาบันพบกับภาวะ
วิกฤติที่ใหญ่กว่าเดิม
3. กลยุทธ์การขออภัยเป็ นวิธีการที่องค์กรหรื อสถาบันใช้ขออภัยเมื่อองค์กรหรื อสถาบัน นั้นเกิ ดความ
ผิดพลาดขึ้นจริ งจนเกิ ดภาวะวิกฤติซ่ ึ งไม่สามารถหนี ความรับผิดชอบได้การใช้วิธีน้ ี ควรใช้เมื่อเกิ ดภาวะวิกฤติที่
สุดวิสยั จริ งๆ
4. กลยุท ธ์การอ้างเหตุ ผลแก้ตวั เป็ นวิธีการที่ องค์กรหรื อสถาบัน ใช้ในการอธิ บ ายอ้าง เหตุผลว่าเกิ ด
เหตุการณ์ภาวะวิกฤติมีความเสี ยหายไม่มาก หรื อในบางกรณี ใช้ในการอ้างเหตุผลโยนความผิดแก่ ผู ้ เสี ยหายใน
เหตุการณ์
5. กลยุทธ์ประจบเอาใจเป็ นวิธีการที่ องค์กรหรื อสถาบันใช้เอาใจลูกค้าหรื อผูเ้ สี ยหายเช่ น การให้เงิ น
ปลอบใจ หรื อการบริ จาคเงินให้กบั องค์กรและมูลนิธิที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึนในภาวะวิกฤติ
6. กลยุทธ์กระทําการแก้ไขเป็ นวิธีการที่ องค์กรหรื อสถาบันใช้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติ
ในขณะเดี ยวกันก็หามาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์วิกฤติเกิ ดขึ้นซํ้าอีกเป็ นวิธีที่องค์กรหรื อสถาบันควรใช้
เพราะเป็ นการแก้ไข้ปัญหาที่ตรงจุด และเป็ นการแสดงความรับผิดชอบโดยตรง
7. กลยุทธ์การขอโทษอย่างเต็มรู ปแบบ เป็ นวิธีการที่องค์กรหรื อสถาบันใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและขอโทษต่อสาธารณะชน ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นที่นิยมในการแก้ไขปั ญหาวิกฤติขององค์การและสถาบัน
อย่างไรก็ดียงั มีเทคนิ คในการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพื่อใช้สาํ หรับการสร้างแนว
ทางการสื่ อสารในภาวะวิ ก ฤติ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพไว้ 10 ประเด็ น ดั ง นี้ (สื บค้น เมื่ อ 4 ตุ ล าคม 2561, จาก
http://www.prd.go.th/download/article/article_20171224103649.pdf )
1. Differentiation คื อการสร้างความแตกต่างให้เกิ ดขึ้ นในองค์กรผ่านสิ่ งต่างๆได้แก่ Product Service
Personal Image ด้วยนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ นําเสนอข้อมูลในทางบวกที่ เป็ นจุดแข็งหรื อข้อ ได้เปรี ยบของ
องค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีเอกลักษณ์ และโดดเด่นจนเป็ นที่ จดจําได้ถึงสิ่ งที่ องค์กรนั้นๆ
กําลังอธิบายหรื อให้ขอ้ มูลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2. IMC (Integrated Marketing Communication) คื อ การผสมผสานแนวคิ ด การสื่ อ สาร การตลาดทุ ก
รู ปแบบเพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ได้แก่Promotions MixและMarketing Mix ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการบูรณาการ
สื่ อให้เสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันแต่ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายได้หลายกลุ่มอย่างมี ประสิ ทธิภาพ
3. No Free Media คื อ กรอบแนวคิ ด การประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเป็ นจริ ง ทางด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคทุนนิ ยมที่การให้บริ การแบบฟรี หรื อข่าวประชาสัมพันธ์จะลดน้อยลง ดังนั้นองค์กรไม่วา่
จะ เป็ นเอกชนหรื อส่ วนราชการต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า การดําเนิ นงานด้านการประชาสัมพันธ์น้ นั ต้องมีค่าใช้จ่าย
แน่ นอน ถึงแม้วา่ บางครั้งเราอาจจะขอลงข่าวได้ฟรี แต่ในความเป็ นจริ งคือ ของดีไม่มีที่ไหนถูก ของถูกไม่มีที่
ไหน ดีและของฟรี ไม่มีในโลก
4. Social Marketing หรื อ การทําตลาดเพื่อสังคม ที่มองว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กยังจะต้องมีมุมมอง
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคม เพราะการนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ใน การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กจะช่วยให้การสื่ อสารและการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนในสังคมทําได้อย่างตรง เป้ าหมาย
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ช่วยปลุกจิตสํานึ กที่ ดีและเพิ่มความยั้งคิดให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรได้ในอีกมุมหนึ่ งด้วย ใน ปั จจุบนั
ส่วนขององค์กรธุรกิจก็หนั มาให้ ความสนใจในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
: CSR) กัน มากขึ้ นเรื่ อย ๆ ซึ่ งการแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมก็มีอยู่ห ลายวิธี เช่ น การดู แล แหล่งนํ้า การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่ าและช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส เป็ นต้น
5. Creativity การใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ถื อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ มี ค วามสํ า คัญ ในทุ ก ภาคส่ ว นของการ
บริ ห ารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพัน ธ์เชิ งรุ กที่ เป็ นประตู เปิ ดทางสู่ ส าธารณะชนที่ มีห ลากหลาย
ความรู ้สึกนึ กคิ ด ความคิ ดสร้างสรรค์จึงเป็ นกลยุท ธ์ที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็ นโอกาส ดังนั้นการ
พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์จึงควรเริ่ มจากการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู ้และ
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในองค์กร
6. Marketing Mind การมีแนวความคิ ดด้านการตลาดสมัยใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าในบาง
องค์กรอาจจะมีขอ้ จํากัดในการบริ หารจัดการ ทั้งปั ญหาจากวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร อย่างเช่นส่ วน
ราชการที่มองว่าการท าหน้าที่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําตามหน้าที่ แต่หากใช้มุมมองทางการตลาดเข้ามาใช้มากขึ้น ก็จะทํา
ให้องค์กรเกิดทิศทางและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ในการดําเนินการไปสู่ การแข่งขันเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับทุกคนขององค์กร
7. High Technology คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในงานด้านการประชาสัมพันธ์สามารถ
สร้างจุดได้เปรี ยบให้กบั องค์กร เพราะการน าเทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูลมาใช้ในองค์กรจะเป็ นการนํา ความรู ้
จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาสร้างทางเลือกในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานต่างๆ ส่ งผลให้องค์กรสามารถลด
ต้นทุน ลดเวลาในการติดต่อสื่ อสารส่งเสริ มให้เกิดการใช้งานทรัพยากรร่ วมกัน ซึ่งเหมาะกับสภาพ ขององค์กร ที่
ในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานที่ตอ้ งอาศัยความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูลเพื่อรายงาน
หรื อ อธิ บ ายชี้ แจง ปั ญ หาหรื อ ข่ า วสารที่ เกิ ด ขึ้ นขององค์ ก รไปยัง ผู ้เกี่ ย วข้อ งได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที และตรง
กลุ่มเป้ าหมาย
8. Database การมีฐานข้อมูลที่ ทนั สมัยและคล่องตัวในการเรี ยกใช้ ถือเป็ นอีกกลยุทธ์ที่มีความสําคัญ
อย่างมากในงานด้านประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจะต้องมีศูนย์เก็บ และบัญชาการข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถดึ ง
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกัน ทําให้เกิดความแม่นยํ้าและรวดเร็ ว อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการจัดการ
ความรู ้ หรื อใช้ขอ้ มูลเพื่อกําหนดทิศทางการบริ หารงานการสื่ อสารองค์กรในวาระต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. International PR คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยึดหลักความเป็ นสากล เนื่ องจากองค์กรทั้ง ภาครัฐ
และเอกชนในปั จจุบนั ล้วนตกอยูใ่ นฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดับประเทศและระดับโลกทั้งสิ้น การ ดําเนิ น
กิจกรรมใดๆขององค์กรย่อมถูกจับตามองจากสังคมทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีขอ้ กฎหมาย สนธิสัญญา หรื อความ เชื่อใน
แต่ละวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆมากมาย ทําให้การดําเนิ นงานจําเป็ นจะต้องให้ความสําคัญกับหลักสากล ที่ขอ้ มูล
ข่าวสารต้องถูกเผยแพร่ ไปสู่ ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็ นภาษา เนื้ อหา ภาพต่างๆ ที่ ตอ้ งคํานึ งถึ งผลสะท้อน จาก
ประชาคมโลกด้วยเช่น สิ ทธิมนุษยชน สิ่ งแวดล้อม ศาสนา การเมืองต่างๆ เป็ นต้น
10. Lobbying คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่อาศัยสายสัมพันธ์ในทางที่ถูกต้องทั้งด้านกฎหมาย และ
จริ ยธรรม หรื อหากมองในแง่มุมการสื่ อสารจะอธิ บายได้ว่า การLobbying ดังกล่าวเป็ นการสื่ อสารเพื่อ สร้าง
ความร่ วมมือ หรื อลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการหรื อใช้การสื่ อสารระหว่างบุคคล เพื่อสร้าง
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ฐานเครื อข่ายในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ ยังสามารถ
สร้างความร่ วมมือ และลดความขัดแย้งของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรได้เป็ นอย่างดีดว้ ย
ด้วยเหตุน้ ี การจัดการแนวทางด้านการสื่ อสารในภาวะวิกฤติจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบตั ิการ
ช่ ว ยเหลื อ และยัง เป็ นการสร้ างเสริ ม ให้ เกิ ด การพัฒ นาความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานต่ างๆที่ เกี่ ย วข้อ งอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

4. สื่ อมวลชนยุคใหม่ กบั การนําเสนอข้ อมูลข่ าวสารต่ อสาธารณชน

สื่ อ มวลชน (Mass Media) คื อ สื่ อ หรื อ ช่ อ งทางในการนําสารไปสู่ ม วลชน สื่ อ มวลชนเป็ นสื่ อ ที่ มี
ศักยภาพในการส่ งสาร ไปสู่ มวลชนเป็ นผลผลิตทางเทคโนโลยีที่เกิดจากการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่
หนังสื อ หนังสื่ อพิมพ์ นิ ตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่ งจะทําหน้าที่ถ่ายทอด
สารไปสู่ ผรู ้ ับสารที่เป็ นมวลชน จึงทําให้การสื่ อสารมวลชน แม้วา่ จะเป็ นการสื่ อสารประเภทหนึ่ งระหว่างมนุษย์
ในสังคม แต่ก็มีความสําคัญและมีลกั ษณะพิเศษ (Characteristic) ซึ่งแตกต่างจากการสื่ อสารประเภทอื่น (จิราภรณ์
สุวรรณวาจกกสิ กิจ, 2547, น. 4)
โดยเหตุการณ์ปฏิบตั ิการการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทั้ง 13 ชี วิต ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
สื่ อมวลชนอย่างมาก ทั้งในเชิ งแนวทางและทิ ศ ทางการเชื่ อ มโยงกับ ผูท้ าํ จํานวนมากในสังคม ทั้งนี้ สามารถ
พิจารณาได้จากแนวคิดเรื่ องการสื่ อสารในสังคมยุคปั จจุบนั ของ ทอฟเลอร์ (Toffler, 1980, pp. 324-328) กล่าววา
ต้องมีความสามารถในการรองรับข้อมูลข่าวสารได้ในปริ มาณที่ มากและส่ งผ่านหรื อแปรรู ปในอัตราความเร็ วสู ง
โดยอาศยโครงสร้างลักษณะพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อโครงสร้างระบบ โทรคมนาคม ซึ่ งสามารถจําแนกได้
6 ประการคือ
1. มีคุ ณ สมบัติการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) คือการที่ ผูร้ ั บ สารมี ป ฏิ สัมพัน ธ์กับ
ข่าวสารที่ได้รับ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ผรู ้ ับสารสามารถโต้ตอบรับข้อมูล ข่าวสาร หรื อเป็ นผูส้ ่งสารได้ในคราว
เดียวกัน
2. มี ค วามสามารถเคลื่ อ น ที่ ได้ ซ่ ึ งเป็ น ลั ก ษ ณ ะเด่ น ของระบ บการสื่ อสารแบ บให ม่ เช่ น
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ คอมพิ วเตอร์ พ กพา ที่ สามารถทาให้ผูใ้ ช้สามารถติ ด ต่อสื่ อ สารจากที่ ไหนก็ได้ แม้ว่ากําลัง
เคลื่อนที่อยู่
3. สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรู ปได้คือการที่จะส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากสื่ อหนึ่ งไปยังอีกสื่ อหนึ่งได้เล่น
เทคโนโลยีการเปลี่ยนเสี ยงพูดให้เป็ นตัวหนังสื่ อ
4. สามารถเชื่อมต่อได้คือความสามารถเชื่อมต่อกันระหว่างสื่ อหรื อเครื่ องมือสื่อสารชนิด ต่างๆ โดยไม่
มีขอ้ จํากัดในด้านผูผ้ ลิต
5. สามารถหาได้ในทุกที่เนื่องจากระบบสื่ อใหม่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วไปยังทัว่ โลก และแผ่ไปยัง
ทุกระดับทําให้ไม่วา่ ใครก็สามารถเป็ นเจ้าของเครื่ องมือสื่ อสารได้
6. มีลกั ษณะเป็ นโลกาภิวตั น์คือเป็ นระบบสื่ อที่ ก่อให้เกิดลักษณะเหมือนๆ กันและมีผลกระทบทัว่ ถึง
กันทัว่ โลก
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จะเห็ นว่าเมื่ อสื่ อมวลชนปรั บเปลี่ ยนไปทิ ศทางการนําเสนอข้อมูลข่าวสารล้วนส่ งผลต่อสาธารณชนก็
เปลี่ยนตามนวัตกรรมทางการสื่ อสารที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีการนําเสนอของสื่ อมวลชนยุคใหม่
ที่ควรยึดถือในการสื่ อสารสู่ สาธารณะให้ลึกซึ้ งชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยต้องตระหนักถึงหลักพื้นฐานทางจริ ยธรรม
(Day, 2006, pp.26-29) โดยเฉพาะการมีศรัทธาต่อเสรี ภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือ สื่ อยุค
ใหม่ตอ้ งตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของความเป็ นสื่ อที่ ตอ้ งไม่ถูกครอบงําจากอํานาจอันไม่ชอบธรรมใดๆ
หากแต่ตอ้ งทําหน้าที่ ของสื่ อให้เต็มศักยภาพบนพื้น ฐานของเสรี ภาพทางความคิ ด ตลอดจนการผลิตผลงานที่
รังสรรค์ข้ ึนมาโดยสุ จริ ต ซึ่ งจะไม่มีการหลอกลวงให้คนในสังคมหลงเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากการสื่ อสารที่สื่อ
ความออกไป ด้วยเหตุน้ ี สื่อเองจะสามารถปฏิเสธการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ช่องทางการสื่ อสารของตน
ได้ ในทางกลับกัน สื่ อเองจะมี อิสระจากอํานาจมื ด และมี แนวโน้มเชิ งบวกอย่างสู งที่ สื่อมวลชนยุคใหม่เองจะ
พัฒนาผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่ วนรวมได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ตลอดจนการเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นเพื่อนมนุษย์ จะ
เห็นได้วา่ การนําเสนอประเด็นข่าวการกูภ้ ยั เยาวชนทั้ง 13 ชีวติ ในหลายครั้งมักละเมิดสิ ทธิ พ้ืนฐาน กล่าวในอีกแง่
หนึ่ งการเคารพในศักดิ์ศรี ของมนุษย์ถือเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างยิง่ ที่มนุษย์ทุกคนควรยึดถือเป็ นแบบแผนในการดํารง
อยูร่ ่ วมกันในสังคม ในแง่น้ ีแล้วสื่ อยุคใหม่จาํ เป็ นต้องน้อมนําเอาประเด็นดังกล่าวบรรจุเป็ นแนวทางระดับนโยบาย
ในการสื่ อ สารเรื่ อ งราวต่างๆต่อ ผูร้ ั บ สารในฐานะประชาชน โดยการนําเสนอผลงานต้องสํานึ กเสมอว่าผูค้ น
เหล่านั้นเปรี ยบเสมือนเป็ นเพื่อนมิตรที่ ดี ซึ่ งจะเป็ นหลักการพื้นฐานให้สื่อมวลชนยุคใหม่สามารถผลิตงานด้วย
ความใส่ใจและประณี ตในเรื่ องการเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

5. สรุ ป

จากการศึ กษาและวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ การสื่ อสารในภาวะวิกฤติขา้ งต้นทําให้เห็ นถึ งแนวทางการ
จัดการที่เป็ นกระบวนการอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิการ อีกทั้งยังสัมพันธ์สอดคล้องกับ
รู ปแบบวิธีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากสื่ อมวลชนในยุคใหม่ที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่ จะเกิ ดขึ้นจากการสื่ อสาร ด้วยเหตุน้ ี สื่อมวลชนภายใต้สื่อสารในภาวะวิกฤติตอ้ งคํานึ งถึงการสื่ อสารผ่านการ
รายงานข้อ มู ล ข่ า วสารด้ว ยความจริ ง เป็ นหลัก โดยปราศจากซึ่ งอคติ แ ละผลประโยชน์ ต่ า งๆ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้
สาธารณชนผูร้ ับสารได้รับประโยชน์ในข้อมูลข่าวสารนั้นๆ และต้องมีความรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสารที่จะ
นํามาถ่ายทอดสู่มวลชนในวงกว้าง โดยสื่ อมวลชนในยุคใหม่จึงต้องคอยหมัน่ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลอยูเ่ สมอ ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสื่ อมวลชนในยุคใหม่เองด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

บทความชิ้นนี้ ใคร่ ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการการสื่ อสารในภาวะวิกฤติผ่านภาคส่ วนต่างๆทาง
สังคมไว้ดงั นี้
- ภาคส่ วนสื่ อมวลชน : สื่ อมวลชนต้องคํานึ งถึงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อสังคมใน
วงกว้าง ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักการของความรับผิดชอบต่อสาธารณชนเป็ นสําคัญ
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- ภาคส่ ว นรั ฐบาล : รั ฐ บาลจําเป็ นต้อ งให้ การสนับ สนุ น ทั้งในเชิ งบุ ค ลากรและทรั พ ยากรทางด้าน
งบประมาณในการเอื้ออํานวยให้เกิดการสร้างความร่ วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูลศักยภาพใน
การปฏิบตั ิงานของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
- ภาคส่ ว นประชาชน :ในส่ ว นของสาธารณชนต้อ งมี วิ จ ารณญาณในการรั บ สาร และต้อ งคอย
วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสื่ อมวลชนในยุคใหม่เสมอ รวมถึงต้องหมัน่ คอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกผลิตออกทางช่องทางของสื่ อมวลชน

7. เอกสารอ้ างอิง
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วิท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “ปั จ จัย ความสํา เร็ จของวิดีโ อความรู ้ ภ าษาอัง กฤษทางยูทูบ ” มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
1) ศึ กษาคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ 2) ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการ
เลื อกรั บชมวิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบ และ 3) ศึ กษาความต้องการของผูช้ มในการเลื อกรับชมวิดีโอ
ความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ทั้งนี้ ทาํ การศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
การศึ กษาคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาของ
วิดีโอ จํานวน 5 วิดีโอ การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกรั บชมวิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผูช้ มวิดีโอที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน และการศึกษาความต้องการของผูช้ มที่
มี ต่อวิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบ โดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก กับกลุ่มผูช้ มวิดีโอที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 25 คน
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ ประกอบด้วย
การมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนา(Conversation) คําศัพท์ (Vocabulary) หรื อ การแนะนําวิธีการ (How to) โดยเป็ น
เนื้ อหาในระดับพื้นฐาน เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันหรื อการสอบ มีคุณภาพของภาพที่ชดั เจนสมํ่าเสมอ นอกจากนี้
บทบาทของผูส้ อนในการดึงดูดใจและการสร้างความกระจ่างเป็ นคุณลักษณะที่สามารถสังเกตพบได้จากวิดีโอ
ทั้งหมดที่ทาํ การศึกษา ส่ วนปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกของผูร้ ับสารเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกรับชม
วิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ผูช้ มมีความต้องการที่หลากหลายในการใช้งานวิดีโอ
ความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ส่วนความต้องการที่ผชู ้ มมีต่อคุณลักษณะของวิดีโอพบว่า ความต้องการส่วนใหญ่มี
ความสอดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะของวิดี โ อความรู ้ ภ าษาอัง กฤษทางยูทู บ ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ยกเว้น ในแง่
ปฏิสมั พันธ์ (Reaction) ที่ผชู ้ มต้องการให้ผสู ้ อนพูดคุยหรื อตอบคําถามในช่องแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
คําสําคัญ: ยูทูบ การเลือกรับชม ความต้องการ วิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษ

ABSTRACT

This thesis, "The Success Factors of English learning Videos on YouTube”, was intended to study the
features of the successful YouTube educational videos on learning English. The study would look at the factors
influencing the choice of the videos and the motivation of the audience to learn English through videos. The
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qualitative research was divided into three parts: the study of the characteristics of successful English language
learning videos by the content analysis of 5 YouTube videos, the factors affecting the choice of the video through
in-depth interviews with a group of 25 video viewers, and the intent of the audience in English learning videos
through YouTube through in-depth interviews of 25 video viewers.
The research found that Successful YouTube video content features include conversational content,
vocabulary, or how-to content to use in daily life or exam. In addition, the role of the instructor in attracting and
clarifying was a feature that can be observed from all the videos studied. Internal factors and external factors of
the audience were the factors influencing the choice of watching English video on YouTube. The research also
found that viewers had a variety of needs for using YouTube videos. The research on audience requirements for
the video found that most of the requirements were consistent with the features of the successful YouTube video.
Except for the interaction that the viewer wants the instructor to talk to or answer questions in the comment box
KEYWORDS: YouTube, Selective exposure, Need, Educational videos on learning English

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความรู ้ ภาษาอังกฤษเป็ นองค์ความรู ้ที่มีความสําคัญยิ่งสําหรั บการดําเนิ นชี วิตในยุคปั จจุบนั แต่จาก
การศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่ องการศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลายประการ ซึ่ งส่ งผลให้
คนไทยมีระดับความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า (บุษบา กนกศิลปะธรรม, 2559, หน้า 1-3)
แต่ในปั จจุบนั มีการนําเว็บไซต์แบ่งปั นวิดีโออย่างยูทูบ (YouTube) มาใช้เป็ นสื่ อในการส่ งเสริ มความรู ้
ภาษาอังกฤษ เพราะยูทูบเป็ นแหล่งข้อมูลในรู ปแบบวิดีโอออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซ่ ึ งเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาผ่านวิดีโอต่าง ๆ ในบริ บทการใช้ภาษาที่เป็ นจริ ง
ในบริ บทของประเทศไทย ยูทูบเป็ นเว็บไซต์ที่ผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตชาวไทยมากกว่า 90% เคยใช้งาน ทั้งยัง
เป็ นช่องทางการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนการสอนของครู ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน และเป็ นช่องทาง
สําหรับผูเ้ รี ยนทุกวัยในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต โดยมีช่องยูทูบที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู ้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 30
ช่อง และมีวิดีโอภาษาอังกฤษที่มุ่งให้ความรู ้ต้ งั แต่ข้ นั พื้นฐาน ทั้งในด้านไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การสื่ อสาร
การเตรี ย มสอบ รวมทั้ง ความรู ้ ภ าษาอัง กฤษในระดับ สู ง ที่ ผู ้ส นใจสามารถเลื อ กชมได้โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้จ่ า ย
นอกจากนี้ ยังมี วิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษจํานวนหนึ่ งที่ มียอดการรั บชมมากกว่า 1,000,000 ครั้ ง (views) ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึง ความสนใจของผูช้ มที่มีต่อวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษในยูทูบ และความเป็ นไปได้ที่จะพัฒนา
วิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษในยูทูบให้กลายเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษสําหรับผูท้ ี่สนใจ
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ และปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกรับชม และความต้องการของผูช้ ม จึ งเกิ ดขึ้น โดยมุ่งวิเคราะห์คุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษที่
ประสบความสําเร็ จในด้านยอดการรับชม และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทาง
ยูทูบของผูช้ ม ที่ไม่ใช่ผคู ้ อยรับสารข่าวสาร แต่เป็ นผูเ้ ลือกสรรข่าวสารด้วยตัวเอง (พีระ จิรโสภณ, 2558, หน้า 250251) ซึ่ งสอดคล้องกับ ลักษณะเด่นประการหนึ่ งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทลั คือ “การตัดตัวกลาง” ทั้งในทางบทบาท
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และหน้าที่ ซึ่ งทําให้ผูค้ นใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถมุ่งตรงไปยังข้อมูลข่าวสารที่ ตนเองสนใจได้ตลอด 24
ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งรอให้สื่อแบบดั้งเดิมเป็ นผูค้ ดั เลือกข้อมูลข่าวสารหรื อกําหนดวาระข่าวสารให้ ซึ่ งการวิจยั ใน
ครั้งนี้ น่าจะทําให้ผผู ้ ลิตวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบมีความเข้าใจในความต้องการและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบของผูช้ มเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทําให้ผผู ้ ลิตวิดีโอวางแผนการผลิตได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และช่วยยกระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของคนไทยให้สูงขึ้นได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

(1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
(3) เพื่อศึกษาความต้องการของผูช้ มในการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

ยูทูบได้รับการยอมรับว่าเป็ นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีบทบาทสําคัญในด้านการเรี ยนการสอน ทั้งยัง
เป็ นช่ องทางในการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษแนวทางใหม่ที่มีความแตกต่างจากการใช้วิดีโอในการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างที่เคยมีมา (Terantino, 2011, pp. 10-16) นอกจากการใช้ยทู ูบเป็ นสื่ อในการสนับสนุนการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษในห้องเรี ยนแล้ว การที่ ผูค้ นสามารถเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ตได้สะดวกขึ้ นและมี การใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้น ทําให้การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษสามารถเกิ ดขึ้นได้ในรู ปแบบของการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์อย่างไม่เป็ นทางการ (the Online Informal Learning of English) (Arndt, 2014, pp. 4-8)
มูนาสซี ร์ อัลฮามามี (Munassir Alhamami) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง Observation of YouTube language learning
videos โดยศึกษาคลิปวีดิโอสอนภาษาในยูทูบในแง่การสอนและในแง่เทคโนโลยี เพื่อสร้างแบบประเมินวีดิโอ
สอนภาษาอังกฤษในยูทูบ ภายใต้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา ซึ่งระบุวา่ การสังเกตการสอนภาษา มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาการสอน เพราะการสังเกตจะทําให้เห็นสภาพความเป็ นจริ งว่า องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเหมาะสม
หรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งแนวทางการประเมินดังกล่าวได้แบ่งเกณฑ์ในการประเมินวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
ได้เป็ น 5 หมวด คือ ด้านเนื้ อหา (Content) ด้านลักษณะของวิดีโอ (Video characteristic) ด้านความน่ าดึ งดูดใจ
(Attractiveness) ด้านความกระจ่าง (Clarity) และด้านปฏิสมั พันธ์ (Reaction) (Alhamami, 2013, pp. 3-17)
ในส่วนของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผรู ้ ับสารพบว่า แนวคิดของการวิเคราะห์การใช้และความ
พึงพอใจเชื่อว่า มนุษย์แสวงหาข่าวสารเพื่อประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง การใช้สื่อจึงเป็ นกิจกรรมที่มีเป้ าหมาย
ชัดเจน (Goal-oriented activity) เป็ นการเลือกแสวงหาข่าวสารและสื่ อจากทางเลือกที่มีอยูม่ ากมาย โดยมีจุดเริ่ มต้น
จากความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งความต้องการจะพัฒนาเป็ นแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะผลักดันให้บุคคลใช้
สื่ อประเภทต่าง ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556, หน้า 273-286)
แคทซ์และคณะ (Katz et al) ได้อธิ บายเรื่ องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อของผูร้ ับสารว่า
สื่ อมวลชนไม่ใช่ตวั การที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารโดยตรง แต่กลุ่มผูร้ ับสารเป็ นผูท้ ี่บทบาทในการใช้สื่อมวลชนเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตน ซึ่ งกล่าวโดยสรุ ปคือ ทฤษฎี การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อ เป็ น
ทฤษฎีที่เชื่อว่าผูร้ ับสารเป็ นผูเ้ ลือกเปิ ดรับสื่ อหรื อเปิ ดรับสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตนตามความเชื่ อ
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และความคาดหวังที่มีต่อสื่ อนั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อความพึงพอใจของตนเอง (พีระ จิรโสภณ,
2558, หน้า 255-256 อ้างอิงจาก Katz, et al., 1974)
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อ ได้พฒั นาเป็ นกลุ่มทฤษฎีใหม่อีกหลายทฤษฎี เช่น
ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information seeking Theory) ซึ่ งเชื่อว่า ผูร้ ับสารมีลกั ษณะกระตือรื อร้นอย่างสู งสุ ด
โดยจะเปลี่ยนสถานะจาก “ผูท้ ี่คอยรองรับข่าวสาร” มาเป็ น “ผูแ้ สวงหาข่าวสาร” (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัย
ขุนพล, 2556, หน้า 163)
ดัง ที่ ไ ด้ท ราบแล้ว ว่ า ผู ้รั บ สารมี ค วามกระตื อ รื อร้ น อย่ า งมากในการแสวงหาข่ า วสาร ดัง นั้ น
กระบวนการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของผูร้ ับสาร จึงเป็ นปั จจัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดความสําเร็ จและความ
ล้มเหลวของการสื่ อสารแต่ละครั้ง (พีระ จิรโสภณ, 2558, หน้า 252)
ทอดด์ฮนั ท์ และ เบรนท์ ดี รู เบน (Todd Hunt and Brent D.Ruben) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลว่าประกอบด้วยปั จจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ (Need) ทัศนคติและค่านิ ยม
(Attitude and Values) เป้ าหมาย (Goal) ความสามารถ (Capability) การใช้ประโยชน์ (Utility) ลี ลาในการ
สื่ อสาร (Communication Style) สภาวะ (Context) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) (Todd Hunt
and Brent D.Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,2541)
ในขณะเดียวกัน เดอเฟลอร์ (DeFleur M.L.) ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรแทรกที่มีผลต่อ
การสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของ
บุ ค คล โดยปั จ จัย ภายนอกที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ การเลื อ กเปิ ดรั บ ข่า วสาร ตามทฤษฎี ก ลุ่ มสัง คม (Social Categories
Theory) และทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relations Theory) ได้แก่ กลุ่มสังคมที่ผรู ้ ับสารเป็ นสมาชิก
อยู่ และ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูร้ ับสารกับบุคคลอื่นในสังคม (สุมน อยูส่ ิ น, 2559, หน้า11-37)
ในเรื่ องของความต้องการ เมอร์ เรย์ (Murray) ได้สร้างทฤษฎีความต้องการ โดยถือว่าความต้องการเป็ น
พื้ น ฐานที่ จะทํา ให้เ กิ ดแรงขับหรื อ แรงจู งใจ ซึ่ ง เป็ นผลให้ม นุ ษย์แ สดงพฤติ ก รรมไปในทิ ศทางที่ จะนําไปสู่
เป้ าหมาย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, หน้า 156)
เพอร์ ส และดันน์ (Perse and Dunn) ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ของมนุ ษย์ที่เชื่ อมโยงกับเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต และพบว่า ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ มีความต้องการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ ความต้องการในการเรี ยนรู ้
ความต้องการความบันเทิง ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการหลีกหนี ความจําเจ ความ
ต้องการฆ่าเวลา และการใช้โดยไม่มีเป้ าหมาย (พีระ จิรโสภณ, 2558, หน้า 257 อ้างอิงจาก Perse and Dunn, 1995)
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ในอดี ต ผูว้ ิจัย ได้ส ร้ า งกรอบแนวคิ ด ในการศึ กษา
คุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมและ
ความต้องการของผูช้ ม ด้วยการทําวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังต่อไปนี้
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หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์

คุณลักษณะของวิดโี อภาษาอังกฤษทางยูทูบ
1. เนื้อหา (Content)
2. ลักษณะของวิดีโอ (Video characteristic)
3. ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
4. ความกระจ่าง (Clarity)
5. การมีปฏิสมั พันธ์ (Reaction)

วิดโี อ
ความรู้
ภาษา
อังกฤษ
ทางยูทูบ

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกรับชม
1. ปัจจัยภายในของผูช้ ม
2. ปั จจัยภายนอกทีมีอิทธิ พลต่อผูช้ ม

ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่ อความสําเร็จ
ของวิดโี อความรู้
ภาษาอังกฤษ
ทางยูทูบ

ความต้ องการของผู้ชม

1. ความต้องการในการเปิ ดรับข่าวสารที่
เชื่อมโยงกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2. ความต้องการที่ ผูช้ มมี ต่อคุ ณลัก ษณะของ
วิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. คําถามการวิจัย

(1) วิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จมีคุณลักษณะอย่างไร
(2) ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบมีอะไรบ้าง
(3) ความต้องการของผูช้ มที่มีต่อวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบมีอะไรบ้าง

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
5.1.1 การวิจยั ส่ วนที่ 1 : การศึ กษาคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ ประสบ
ความสําเร็ จโดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา ประชากรคื อ วิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษทั้งหมดจากช่ องยูทูบที่ ประสบ
ความสํา เร็ จ จํา นวน 5 ช่ อ งในการศึ ก ษานี้ ส่ ว นกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ วิดี โ อที่ 1 : ฝึ กออกเสี ย ง 40 ประโยค
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิดีโอที่ 2 : 500 คําศัพท์ ภาษาอังกฤษ วิดีโอที่ 3 : พื้นฐานไม่มีเลย จะเรี ยนหรื อฝึ กพูด
อังกฤษได้อย่างไร วิดีโอที่ 4 : คําศัพท์ 300 คํา-จําเป็ นมาก [ตอน1/3] | เรี ยนภาษาอังกฤษกับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง
วิดีโอที่ 5 : ศัพท์เด็ด ท่องเสร็ จ สอบติดชัวร์ By ครู สมศรี Part 1
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5.1.2 การวิจยั ส่ วนที่ 2 : การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยู
ทูบ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประชากรคือผูช้ มทั้งหมดของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างของการศึกษานี้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างคือ ผูช้ มวิดีโอละ 5 คน รวม 25 คน
5.1.3 การวิจยั ส่ วนที่ 3 : การศึกษาความต้องการของผูช้ มที่มีต่อวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประชากรคือผูช้ มทั้งหมดของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างของการศึกษานี้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผูช้ มเดียวกันกับในการวิจยั ส่วนที่ 2
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
(1) คุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ
(2) ปั จจัยมีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
(3) ความต้องการของผูช้ มที่มีต่อวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
5.3.1 การวิจัย ส่ ว นที่ 1 : เครื่ อ งมื อ หลัก ที่ ผูว้ ิจัย ใช้ใ นการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาของวิดี โ อความรู ้
ภาษาอังกฤษทางยูทูบ คือ เกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์วิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบด้วยการสังเกต ซึ่ ง
อ้างอิงจากงานวิจยั เรื่ อง Observation of YouTube Language Learning Videos (YouTube LLVS) ของ มูนาสซี ร์
อัลฮามามี (Munassir Alhamami) จาก King Khalid University, Saudi Arabia; University of Hawaii, USA
5.3.2 การวิจยั ส่ วนที่ 2 : เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาคือชุดคําถามเพื่อการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
5.3.3 การวิจยั ส่ วนที่ 3 : เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาคือชุดคําถามเพื่อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก
เกี่ยวกับความต้องการของผูช้ มที่มีต่อวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาวิดีโอที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผูช้ มที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.5.1 การวิจยั ส่วนที่ 1 : ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ โดยนํา
ข้อมูลจากการสังเกตวิดีโอแต่ละวิดีโอมาประเมิน แบ่งกลุ่มข้อมูล แล้วนําเสนอด้วยวิธีการพรรณนาความ
5.5.2 การวิจยั ส่ วนที่ 2 : ผูว้ ิจยั นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาประเมิน แบ่งกลุ่มข้อมูล
แล้วนําเสนอด้วยวิธีการพรรณนาความ
5.5.3 การวิจยั ส่ วนที่ 3 : ผูว้ ิจยั นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาประเมิน แบ่งกลุ่มข้อมูล
แล้วนําเสนอด้วยวิธีการพรรณนาความ
6. สรุ ปผลการวิจัย
6.1 คุณลักษณะของวิดโี อความรู้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบทีป่ ระสบความสําเร็จ
ผลจากการศึกษาคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ สรุ ปได้วา่

1064

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

6.1.1 เนื้อหา (Content) :
เนื้ อหาความรู ้ ในวิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ ประสบความสําเร็ จเป็ นเรื่ องการสนทนา
ภาษาอังกฤษ (Conversation) คําศัพท์ (Vocabulary) และ การแนะนําวิธีการ (How to) โดยมีความลึกซึ้งของเนื้อหา
ในระดับพื้นฐาน หรื อ ในระดับที่สามารถนําความรู ้ไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจําวัน และใช้ในการสอบ
6.1.2 ลักษณะของวิดีโอ (Video characteristics)
คุ ณภาพของภาพในวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ ประสบความสําเร็ จมีความชัดเจนและ
สมํ่าเสมอตั้งแต่ตน้ จนจบ แต่คุณภาพเสี ยงของบางวิดีโอ มีความชัดเจนแต่ขาดความสมํ่าเสมอ
6.1.3 ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
เมื่อพิจารณาความน่าดึ งดูดใจผ่านบุคลิกลักษณะของผูส้ อน สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะของผูส้ อนใน
วิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ คือ ดูมีความรู ้ อารมณ์ดี มี
อารมณ์ขนั เป็ นมิตร มีความเป็ นกันเอง มีความมัน่ ใจในตัวเอง มีความกระตือรื อร้น มีความสุภาพ มีความสามารถ
ในการพูด คือพูดได้คล่องแคล่ว พรั่งพรู ไม่ติดขัด เสี ยงดังฟังชัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีน้ าํ เสี ยงชวนฟัง
6.1.4 ความกระจ่าง (Clarity)
เมื่อพิจารณาความกระจ่างผ่านคุณลักษณะของผูส้ อน สรุ ปได้ว่า คุณลักษณะของผูส้ อนในวิดีโอ
ความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ ประสบความสําเร็ จ ประกอบด้วย 1) การเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี ทั้งในส่ วน
เนื้อหาและการอธิบาย 2) การแปลคําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ทุกครั้งให้ผชู ้ มเข้าใจ 3) การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องให้ผชู ้ มฟังเป็ นตัวอย่างเสมอ 3) การเน้น ยํ้า ซํ้า ทวน เพื่อเสริ มความเข้าใจ 5) การยกตัวอย่างเพิม่ เติมเพื่อ
ทําให้ผูช้ มเข้าใจมากขึ้น 6) การใช้ตวั อักษรขึ้นที่หน้าจอในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริ มความเข้าใจ 7) การใช้สื่อการ
สอนเพื่อช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ 7) การควบคุมจังหวะการนําเสนอ (Pace) ไม่ให้เร็ วหรื อช้าจนเกินไป
6.1.5 ปฏิสมั พันธ์ (Reaction)
การที่ ผูส้ อนมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูช้ มด้วยการตอบสนองต่อความคิดเห็นของผูช้ มในช่องแสดงความ
คิดเห็นอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ใช่สูตรสําเร็ จของการประสบความสําเร็ จของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
6.2 ปัจจัยมีผลต่ อการเลือกรับชมวิดโี อความรู้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
ผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ สรุ ปได้วา่
6.2.1 ปั จจัยภายในเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ซึ่ งปั จจัย
ภายในที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ได้แก่ ความต้องการ (Need) ทัศนคติและ
ค่านิ ยม (Attitude and Values) เป้ าหมาย (Goal) ความสามารถ (Capability) การใช้ประโยชน์ (Utility) ลีลาใน
การสื่ อสาร (Communication Style) สภาวะ (Context) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit)
6.2.2 ปั จ จัยภายนอกเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกรั บชมวิดีโอความรู ้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ซึ่ ง
ปั จจัยภายนอกที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในบทที่ 2 ประกอบด้วย ลักษณะทางสังคมของผูร้ ับสาร และ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างผูร้ ับสารกับบุคคลอื่นในสังคม แต่ในการวิจยั นี้ พบว่า คําแนะนําจากบทความในอินเทอร์ เน็ต เป็ น
ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบเช่นกัน
6.3 ความต้ องการของผู้ชมทีม่ ตี ่ อวิดโี อความรู้ ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
ผลการวิจยั เรื่ อง ความต้องการของผูช้ มที่มีต่อวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ สรุ ปได้วา่
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6.3.1 ความต้องการในการเปิ ดรับข่าวสารที่เชื่อมโยงกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการใช้งานวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ผูช้ มมีความต้องการดังนี้ คือ ความต้องการในการ
เรี ยนรู ้ ความต้องการความบันเทิง ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการหลีกหนี ความจําเจ
ความต้องการฆ่าเวลา และการใช้โดยไม่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน
6.3.2 ความต้องการที่ผชู ้ มมีต่อคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
6.3.2.1 เนื้อหา (Content)
เนื้อหาความรู ้ภาษาอังกฤษที่ผชู ้ มต้องการ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนา คําศัพท์ ไวยากรณ์
การฟั ง และการแนะนํา (How to) โดยมี ความลึ กซึ้ งของเนื้ อหาในระดับพื้นฐานจนถึ งระดับปานกลางที่
สอดคล้องกับวิชาเรี ยนหรื อการนําไปใช้สอบได้ รวมทั้งเนื้ อหาความรู ้ในระดับที่ สามารถนําไปใช้ในการ
สื่ อสารได้จริ งในชีวติ ประจําวัน โดยไม่จาํ เป็ นถูกต้องตามหลักภาษาทั้งหมด
6.3.2.2 ลักษณะของวิดีโอ (Video characteristics)
ผูช้ มให้ความสําคัญกับเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการมากกว่าคุณภาพของภาพและเสี ยง
6.3.2.3 ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
บุคลิกลักษณะของผูส้ อนที่ผูช้ มต้องการ คือ ผูส้ อนที่มีความเป็ นมิตร สุ ภาพ น่าเชื่อถือ แต่ไม่
เคร่ งเครี ยด มีความสนุกสนานอย่างพอเหมาะและออกเสี ยงได้ชดั เจน โดยผูส้ อนควรปรากฏตัวในวิดีโอและควรมี
ความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ให้เกิดความกระจ่างในเวลาเดียวกัน
6.3.2.4 ความกระจ่าง (Clarity)
คุ ณลักษณะของผูส้ อนที่ ผูช้ มต้องการ คื อ ผูส้ อนที่ มีความสามารถในการพูดที่ ดี เข้าใจง่าย
ชวนฟั ง ไม่ไม่พูดเร็ วเกิ นไป มีการยํ้า มีน้ าํ เสี ยงที่ ดี และออกเสี ยงได้ชดั เจน ส่ วนตัวอักษรที่ ข้ ึนหน้าจอ ผูช้ ม
ต้องการตัวอักษรที่เห็นได้ชดั และอ่านได้ง่ายโดยไม่จาํ กัดรู ปแบบในการนําเสนอ แต่หากเป็ นลายมือ ควรเขียนด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่
6.3.2.5 ปฏิสมั พันธ์ (Reaction)
ผูช้ มต้องการให้ผสู ้ อนพูดคุยหรื อตอบคําถามในช่องแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

7. อภิปรายผล

7.1 ปั จจัยภายในของผูช้ ม เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ทอดด์ฮนั ท์ และเบรนท์. ดี รู เบน (Todd Hunt and Brent D.Ruben, 1993 อ้างถึ งใน
ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ที่ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล
7.2 ปั จจัยภายนอก อันได้แก่ ลักษณะทางสังคมของผูร้ ับสาร และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูร้ ับ
สารกับบุคคลอื่นในสังคม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ซึ่งผลจาก
การศึ กษามีความสอดคล้องกับ ทฤษฎี กลุ่มสังคม (Social Categories Theory) และ ทฤษฎี เรื่ องอิทธิ พลของตัว
แปรแทรกที่มีผลต่อการสื่ อสารระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร (สุมน อยูส่ ิ น, 2559, หน้า11-37)
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7.3 นอกจากลักษณะทางสังคมของผูร้ ับสาร และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูร้ ับสารกับบุคคลอื่น
ในสังคม ผลการวิจยั ยังชี้ให้เห็นว่า คําแนะนําจากบทความในอินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ซึ่งผลการวิจยั นี้เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้
7.4 ในเรื่ องความต้องการพบว่า ความต้องการของผูช้ มที่มีต่อการใช้งานวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยู
ทูบ ประกอบด้วย ความต้องการในการเรี ยนรู ้ ความต้องการความบันเทิง ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ความต้องการหลี กหนี ความจําเจ ความต้องการฆ่ าเวลา และการใช้โดยไม่มีเป้ าหมายที่ ชัดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเพอร์ส และดันน์ (Perse and Dunn) เรื่ องความต้องการในการเปิ ดรับข่าวสารที่เชื่อมโยง
กับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (พีระ จิรโสภณ, 2558, หน้า 257 อ้างอิงจาก Perse and Dunn, 1995)

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 ผูท้ ี่ตอ้ งการผลิตวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบให้ประสบความสําเร็ จ ควรนําผลจากการ
วิจัยครั้ งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์วิดีโอ โดยผลิ ตวิดีโอให้สอดคล้องกับปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกของผูร้ ับสาร ในขณะเดียวกัน ก็ควรผลิตวิดีโอให้มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับคุณลักษณะของวิดีโอความรู ้
ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ประสบความสําเร็ จ เนื่องจากเป็ นคุณลักษณะที่ผชู ้ มไม่ปฏิเสธในการเลือกรับชม และหาก
ผูผ้ ลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มในการให้ผสู ้ อนพูดคุยหรื อตอบคําถามในช่องแสดงความคิดเห็น
มากขึ้นได้ ก็จะช่วยทําให้วดิ ีโอที่ผลิตขึ้นใหม่มีโอกาสประสบความสําเร็ จเพิ่มมากขึ้น
8.1.2 เมื่อข้อสรุ ปจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยภายนอกเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้
ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ดังนั้น หากผูผ้ ลิตวิดีโออาศัยอิทธิ พลของปั จจัยภายนอก เช่น บุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดกับผูช้ มที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นปั จจัยในการดึงดูดให้ผชู ้ มเกิดความสนใจในวิดีโอ โอกาสที่วิดีโอจะประสบความสําเร็ จก็
จะมีเพิ่มมากขึ้น
8.1.3 ในส่วนของปั จจัยภายใน หากผูผ้ ลิตมุ่งผลิตวิดีโอเพื่อตอบสนองปั จจัยภายในต่าง ๆ เช่น ผลิต
วิดีโอที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายของผูช้ ม หรื อ มี ลีลาการสื่ อสารในแบบที่ ผูช้ มต้องการ โอกาสที่ วิดีโอความรู ้
ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ผลิตขึ้นใหม่จะประสบความสําเร็ จก็จะมีเพิม่ มากขึ้น
8.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
8.2.1 ในการวิจัย นี้ พบว่า การประเมิ น วิดี โ อความรู ้ ภ าษาอัง กฤษทางยูทู บด้ว ยการสัง เกตเป็ น
แนวทางที่น่าสนใจ แต่แบบประเมินวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ ซึ่งจําแนกเป็ น 5 หมวด และประกอบด้วย
คําถามรวม 44 คําถาม ไม่สามารถใช้ประเมินด้วยการสังเกตได้อย่างชัดเจน ดังนั้น สิ่ งที่ การวิจยั ครั้งต่อไปควร
ศึกษาคือ การสร้างแบบประเมินวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
8.2.2 การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิจยั ไม่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ใน
วงกว้างได้ ดังนั้น หากมีการทําวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยนําหลักสถิติมาใช้ในการวิจยั ก็น่าจะทําให้ได้ผลการวิจยั ที่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์เรื่ องการเลือกรับชมวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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สถานภาพการจัดการการสื่ อสารภาวะวิกฤตอุทกภัยกรุงเทพมหานคร ปี 2554
The status of Flood Crisis Communication Management of State Sector
in Bangkok 2011
ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ 1
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ
Email: chonlathip@hotmail.com
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บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ อง “สถานภาพการจัดการการสื่ อสารภาวะวิกฤตของรัฐในกรณี อุทกภัยกรุ งเทพมหานคร”
ใช้วิ ธี วิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Method) ประกอบไปด้ว ยการศึ ก ษาเอกสารทางการวิ จัย (Documentary
Research) และสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อตอบคําถามนําวิจยั เรื่ องสถานภาพการจัดการการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตอุทกภัยในเขตกรุ งเทพมหานครในปี 2554 ผลการศึ กษาสถานภาพการจัดการการ
สื่ อสารในภาวะวิกฤตกรณี อุทกภัย 2554 พบว่า องค์กรรัฐมีผูท้ าํ หน้าที่ฐานะผูส้ ่ งสารจํานวนมาก และขัดกันเอง
เป็ นข้อมูลข่าวสารมากกว่าความรู ้ มีปัญหาด้านการสื่ อสารที่ สับสน มีปัญหาการสั่งการ การทับซ้อนของงานที่
รับผิดชอบของหน่ วยงานต่างๆ รวมถึงการมีหน่ วยงานด้านการกูภ้ ยั มากเกิ นไป และ สื่ อบุคคลที่เป็ นกลไกการ
สื่ อสารระหว่างรัฐระดับท้องถิ่นและประชาชน ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ส่ วนทางด้านแม่แบบการสื่ อสารพบว่าเป็ นการ
สื่ อสารทางเดียว กล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารจากบนลงล่าง ส่วนการสื่ อสารจากหน่วยงานรัฐสู่ประชาชน จะผ่านทาง
ผูน้ าํ ชุมชน เท่านั้น
คําสําคัญ: การสื่ อสารภาวะวิกฤต การจัดการภาวะวิกฤต อุทกภัย

ABSTRACT

The study of “The status of Flood Crisis Communication Management of State Sector in Bangkok in
2011" aims to study the status of crisis communication and management of State Sector in Bangkok. The research
mainly uses qualitative methods of Documentary Research, including the method of content analyzing news on
print media and also the method of In-depth interview. The results showed that state sector was not show their
role of responsible. There are too many sources, distorting, and not helpful. The communication channel was
inadequate in quality and quantity. In the internal agency itself, there is no channel for effective communication.
Moreover, there are too many rescue agencies but lack of central agency for coordinating. There is a need for a

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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clear duty on information management. For communication model, result showed that one way asymmetric
communication which is press agentry was used in this crisis.
KEYWORDS: Crisis communication management, Crisis Management, Flood crisis

1.ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเกิดนํ้าท่วมในพื้นที่กรุ งเทพซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นนับว่าเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปี
ตามฤดูกาลและไม่ได้เป็ นเหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อการประเมินความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ จากรายงานของหน่วยงาน
พัฒนาประเทศได้รายงานว่าประเทศไทยประสบกับภัยพิบตั ิต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอและเกิ ดขึ้ นต่อเนื่ องมาทุกปี อี กทั้งในแต่ละปี ก็มิได้มีเพียงครั้ งเดี ยว หากย้อนประวัติศาสตร์ อุทกภัยของ
ประเทศไทย รวมถึงกรุ งเทพมหานครก็มีบนั ทึกเหตุการณ์อุทกภัยมาทุกรัชสมัย หากแต่ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในปี
2554 นั้นมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่ องจากการบริ หารจัดการที่ไม่เป็ นไปตามที่ควรจะเป็ น (กรมการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวง มหาดไทย, 2554) และเมื่อเกิ ดเหตุเดื อดร้อนขึ้นรัฐบาลไม่สื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ตามแนวทางสื่ อสารประชาสัมพันธ์จากภาครัฐสู่ประชาชนในภาวะวิกฤต ดังนั้นไม่เพียงแต่การทํางานที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงานราชการแล้ว ประชาชนก็ยงั ไม่ได้รับการสื่ อสารถึงวิธีในการรับมือได้อย่างทันท่วงที
อีกทั้งการเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการ ซึ่ งมาจากความไม่ชดั เจนของบทบาทและหน้าที่ของแต่ละ
หน่ วยงานตามระเบียบการบริ หารราชการการบริ หารส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่น กลับยิ่งทําให้สถานการณ์และ
ความเดือดร้อนเลวร้ายลง การศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการศึกษาถึง สถานภาพการจัดการการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
ของรัฐในภาวะวิกฤตกรณี อุทกภัยกรุ งเทพมหานคร 2554 ว่าเป็ นอย่างไร เพื่อหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องจะได้นาํ
ผลการวิจยั ไปสู่ การสร้างหลักการที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภาวะวิกฤตในครั้ง
ต่อๆไปได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย/ คําถามนําวิจัย

สถานภาพการจัดการการสื่ อสารภาวะวิกฤตอุทกภัยกรุ งเทพมหานครปี 2554 เป็ นอย่างไร

3. ขอบเขตการวิจัย

การศึกษานี้ มีขอบเขตของภาวะวิกฤตเฉพาะกรณี อุทกภัยโดยจะทําการศึกษาบริ บทเหตุการณ์น้ าํ ท่วมปี
2554 เท่านั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดใช้รายงานสถานการณ์น้ าํ ท่วมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดระยะเวลาของสถานการณ์น้ าํ ท่วม กล่าวคือ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ดังนั้น
ในการกําหนดเกณฑ์สภาวะวิกฤตอุทกภัย ระยะก่อนวิกฤต คือ ก่อนเดื อนกรกฎาคม 2554 ระยะวิกฤต คือ ช่วง
ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555 และ ระยะหลังวิกฤต คือ หลังเดือนมกราคม 2555

1070

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4. คํานิยามศัพท์ ทสี่ ํ าคัญ

1. สถานภาพการจัดการการสื่ อสาร หมายถึง สถานการณ์การจัดการการสื่ อสารภายใต้ 3 กรอบแนวคิด
คือ โครงสร้างและองค์ประกอบการสื่ อสาร การดําเนินการจัดการ และ แม่แบบการสื่ อสาร
2. ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทนั ตั้งตัวเป็ นสถานการณ์พิเศษ ที่ทาํ ให้เกิดการสื่ อสาร
ชนิดพิเศษกว่าปกติ ประชาชนเกิดความตระหนกและสับสน ในที่น้ ี หมายถึง วิกฤตอุทกภัย
3.รัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการที่ ได้แก่ ส่ วนกลาง คือ รัฐบาล ศปภ. และจังหวัดกรุ งเทพมหานคร คือ
กรุ งเทพมหานคร และสํานักการระบายนํ้า
4. กรุงเทพมหานคร หมายถึง กรุ งเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการบริ หารส่วนท้องถิ่น

5. ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสาร
5.2 แนวคิดการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
5.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤต
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่ อสารในภาวะวิกฤต (Communication for Crisis Management: CCM)

6. วิธีดําเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 2 วิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis)
ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐในภาวะวิกฤตอุทกภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มละ
2 ท่ าน รวม 6 ท่ าน เพื่อศึ กษาสถานภาพการจัด การการสื่ อสารประชาสัมพัน ธ์ในภาวะวิก ฤตอุท กภัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกการวิเคราะห์ (Recording sheet) และแบบ
สัมภาษณ์ซ่ ึงเป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open-ended questions)

7. อภิปรายผลการวิจัย

เพื่อตอบคําถามนําวิจยั “สถานภาพการจัดการการสื่ อสารภาวะวิกฤตอุทกภัยกรุ งเทพมหานครปี 2554
เป็ นอย่า งไร” ผู ้วิ จัย ได้อ ภิ ป รายผลการวิ จัย ภายใต้ 3 กรอบแนวคิ ด คื อ กรอบแนวคิ ด เรื่ อ งโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบในการสื่ อสาร, การดําเนิ นการจัดการการสื่ อสารในภาวะวิกฤต และแม่แบบการสื่ อสารในภาวะ
วิกฤต
1. กรอบแนวคิดเรื่ องโครงสร้ างและองค์ ประกอบในการสื่ อสาร
1.1 โครงสร้ าง แม้กรุ งเทพมหานครจะเป็ นเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ แต่ตามระเบียบการ
บริ หารราชการแผ่นดินหลังการปฏิรูปราชการ พ.ศ.2540 นั้น ได้ระบุรายละเอียดภารกิจหน้าที่ ของส่ วนราชการ
ต่างๆ การแบ่ งกระจายอํานาจสู่ ท้องถิ่ น จึ งเกิ ดเป็ นความขัดแย้งกันเองของหน่ วยงานรั ฐระหว่างการบริ ห าร
ส่วนกลางโดยนายกรัฐมนตรี และบริ หารส่วนท้องถิ่นคือผูว้ า่ ราชการจังหวัด กล่าวคือ กรมการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถือเป็ นองค์กรหลักในรับผิดชอบในการจัดการเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในประเทศ
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ไทยระบุบทบาทหน้าที่ ในการจัดการภัยพิบตั ิที่เป็ นสาธารณภัยด้านการเตรี ยมการรับมือ การป้ องกัน และการ
บรรเทาทุกข์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา กรมธรณี วิทยา และ ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่ งชาติ
อย่างไรก็ตาม กรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กลับไม่ใช่หน่ วยงานหลักของการ
จัดการภัยพิบตั ิของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร หากแต่เป็ นสํานักระบายนํ้า ที่เป็ นหน่วยงานจัดการสาธารณภัยของ
กรุ งเทพมหานคร จึ งยิ่งเป็ นปั ญหาด้านการบริ หารจัดการที่ ซ้อนวิกฤตอุทุกภัยที่ กาํ ลังเผชิ ญอยู่ จากผลการวิจยั
ดัง กล่ า วสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาของมหาอุ ท กภัย ในกรุ ง เทพในปี 2554 ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ภ าวะวิก ฤตจากภัย
ธรรมชาติที่ประชาชนต้องเผชิญเท่านั้น หากแต่เป็ นวิกฤตทางการปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ตาม องค์กร
บริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับ นํ้า ท่ ว มนั้น มิ ใ ช่ อ งค์ก รบริ ห ารราชการส่ ว นกลางเพี ย งเท่ า นั้น หากแต่ มี ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบต่างหากในเขตพื้นที่ นัน่ ก็คือ กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทั้งนีห้ น่ วยงานหลักของทาง
กรุงเทพมหานคร คือ สํานักระบายนํา้ ทีม่ หี น้ าทีโ่ ดยตรงเกีย่ วกับอุทกภัยในพื้นทีเ่ ขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดของ W.Timothy Coombs (อ้างอิงใน รุ่ งนภา พิตรปรี ชา, 2552) ระบุไว้วา่
ความเสี ยหายของภาวะวิกฤตมักจะเกิดขึ้นทั้ง 3 ส่วนด้วยกันคือความปลอดภัยของสาธารณะความเสี ยหายทางการ
เงินความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง

ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบความเสียหายของภาวะวิกฤต
ดังนั้น กรณี อุทกภัยในกรุ งเทพมหานคร จะถือว่าเป็ นประเภท The Preventable Cluster คือ ความ
ผิดพลาดหรื อความผิดที่เกิดจากรัฐ และเป็ นผลด้านลบ เกิดความเสี ยหายได้มากทั้งชื่อเสี ยงและการบริ หารจัดการ
เนื่องจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแม้จะเป็ นเหตุจากภัยธรรมชาติส่วนหนึ่ง หากแต่เกิดจากการดําเนินงานที่ผดิ พลาด
การไม่มีนโยบายที่ดี และ บุคลากรทํางานผิดพลาด ซึ่งรัฐจึงต้องรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤตชนิดนี้สูงมาก ทั้งนี้เมื่อ
เกิดวิกฤตแล้ว การจัดการสถานการณ์วกิ ฤติมีความสําคัญ เนื่องจากหากสามารถจัดการสถานการณ์วิกฤติได้ จะเกิด
ประโยชน์ข้ ึนอย่างน้อย 3 ประการคือ 1. เป็ นการป้ องกัน (Prevention) 2. เป็ นการให้ความช่วยเหลือ (Survival) และ
3. เป็ นการหวังให้บรรลุผลสําเร็ จจากสถานการณ์วกิ ฤติ (Successful outcomes)แต่ในกรณี อุทกภัยกรุ งเทพมหานคร
รัฐไม่สามารถจัดการให้เกิดการป้องกัน หนําซํ้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนยังล้มเหลว จึงเรี ยกได้วา่ เป็ นการ
จัดการสถานการณ์วกิ ฤตที่ลม้ เหลว จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยงานรัฐมิได้มีการใช้การจัดการการสื่ อสารที่ดี
จึงทําให้เกิดผลกระทบและภัยคุกคามทวีคูณทั้งในระดับประเทศ องค์กร และบุคคล นําไปสู่ปัญหาต่ อเนื่องสู่ การ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ สู่ ภาคประชาชน
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1.2 องค์ ประกอบในการสื่ อสาร
จากการศึกษาพบว่า ในภาวะวิกฤตที่มีความสับสน แต่ละองค์กรต่างมีบทบาทในการเป็ นผูส้ ่งสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี อุทกภัยในกรุ งเทพมหานคร 2554 มีผูท้ าํ หน้าที่เป็ นผูส้ ่ งสารจํานวนมากโดยเฉพาะการ
พูด คนละอย่า ง และขัดกันเองของหน่ ว ยงานรั ฐ เป็ นสาเหตุของความสับสนข้อมู ล ต่า งๆของประชาชน ตาม
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ช่ องทางการสื่ อสารที่ ไม่เพียงพอทางด้านคุณภาพและปริ มาณ ในส่ วนหน่ วยงานภายในเองไม่มี
ช่องทางในการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ การประชุมรายวันที่เป็ นการรายงานสถานการณ์ จํานวน การสัง่
การเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏการตอบกลับหรื อการประเมินวิธีการแก้ไขสถานการณ์ให้หน่ วยควบคุมรับทราบได้
ส่ วนประชาชนภายนอก ไม่สามารถติดตามสถานการณ์ ให้ความรู ้เชิงป้ องกันภัย ดูแลตัวเองและชุมชน เฝ้าระวัง
รวมถึ งการพยายามสื่ อสารถึ งวิธีแก้ไข เหตุผลของการผันนํ้าเพื่อสร้ างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่
ประสบภัยอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพื่อลดความรู ้สึกไม่เป็ นธรรมในการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
สาร ในขณะที่ขอ้ มูลที่ถูกนําเสนอผ่านสื่ อระหว่างวิกฤตอุทกภัย พบว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารที่สื่อจะถูก
มากกว่าข้อมูลความรู ้ ซึ่ งนําเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ รายงานความคืบหน้าของภาวะนํ้าท่วม อ้างอิงหน่วยงานที่
มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหา ตลอดจนมาตรการที่รัฐประกาศ ในส่ วนของข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้ของการ
เกิดอุทกภัย แนวทางการดูแลตนเอง ครอบครัว ที่พบว่ามีนอ้ ยกว่าการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ผู้รับสาร คือ ประชาชนในภาวะวิกฤต คือเป้ าหมายสําคัญในการสื่ อสารที่รัฐบาลต้องคํานึง แม้วา่ จะ
เรี ยกกลุ่มกรุ งเทพชั้นใน ฝั่งตะวันตก ตะวันออก หรื อแม้แต่จะเป็ นการเรี ยกกลุ่ม ภาคการเกษตร หรื อกลุ่มภาคการ
ผลิต ก็ไม่คลอบคลุมเพียงพอต่อการสื่ อสารในภาวะวิกฤต
2. กรอบแนวคิดเรื่ องการดําเนินการจัดการการสื่ อสารในภาวะวิกฤต
จากการพิ จ ารณาโครงสร้ า งการทํา งานของหน่ ว ยงานด้ า นการสื่ อ สารประชาสั ม พัน ธ์ ข องรั ฐ จึ ง
พบว่า ระยะก่ อ นวิก ฤต และหลัง วิก ฤต มี ห น่ ว ยงานที่ สื่ อ สารเหมื อ นกัน คื อ กรมประชาสัม พัน ธ์ สื่ อ สารใน
ระดับประเทศ ขณะที่ กรุ งเทพมหานคร คือ กองสารสนเทศระบายนํ้า และ สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบาย
นํ้าและกองประชาสัมพันธ์และสถานีวทิ ยุกรุ งเทพมหานคร สํานักปลัดกรุ งเทพมหานคร
ในขณะที่ ระยะวิกฤต ได้เกิ ดความขัดแย้งในการบริ หารจัดการภาวะวิกฤตขึ้นระหว่างองค์กรบริ หาร
ระดับประเทศและองค์กรบริ หารระดับท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร จึ งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หารที่
ส่ งผลต่อกลไกการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐ กล่าวคือ วิกฤตช่วงที่ 1 กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยสารสนเทศ
และโฆษก ศปภ. สํานักงานปลัดสํานัก นายกรั ฐ มนตรี เป็ นองค์กรบริ หารส่ วนกลางที่ สื่ อสารระดับประเทศ
ในขณะที่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มีกองสารสนเทศระบายนํ้า และ สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายนํ้าและ
กองประชาสัมพันธ์และสถานี วิทยุกรุ งเทพมหานคร สํานักปลัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นหน่ วยงานสื่ อสาร ส่ วน
วิกฤตช่วงที่ 2 องค์กรบริ หารส่ วนกลาง และกรุ งเทพมหานคร มีหน่ วยงานเดียวคือ กรมประชาสัมพันธ์ หน่ วย
สารสนเทศและโฆษก ศปภ. สํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี เป็ นหน่ วยงานสื่ อสารทั้งระดับประเทศและ
ท้องถิ่น
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3. กรอบแนวคิดเรื่ องแม่ แบบการสื่ อสาร
แม่แบบการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานรัฐจะเป็ นแบบการสื่ อสารทางเดียว กล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารจาก
บนลงล่าง ตั้งแต่หน่วยงานกรุ งเทพมหานคร สํานักการระบายนํ้า สํานักงานเขต ประธานเขต ผูน้ าํ ชุมชน ลักษณะ
การสื่ อสารจะไม่ขา้ มขั้นตอน ส่วน การสื่ อสารจากหน่วยงานรัฐสู่ประชาชน พบว่า ผูน้ าํ ชุมชนจะเป็ นกลไกสําคัญ
ระหว่างข้อมูลที่ ได้มาจากสํานักงานเขตเพื่อนํามาประมวลผลกับข้อมูลพื้นที่ ชุมชนของตน ส่ วนรู ปแบบการ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน ศปภ.ภายใต้การบริ หารของรัฐบาลใช้น้ นั เป็ นการสื่ อสารในแม่แบบที่ 1 คือ
Press Agentry เนื่องจากเป็ นการสื่ อสารทางเดียวจาก ศปภ. มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเชื่อตามที่สื่อสาร และ
ใช้สื่อมวลชนกล่าวคือ กรมประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร ในขณะที่สาํ นักระบายนํ้า ใช้รูปแบบใน
การสื่ อสารแบบ Public Information คื อ ใช้รูปแบบในการสื่ อสารเพื่อแจ้งให้ทราบ เน้นความจริ งเสนอข้อมูล
องค์กรและภาพรวม ทําวิจยั เล็กน้อย และใช้สื่อบุคคลเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร คือ ผูน้ าํ ชุมชน
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อาจารย์ ประจําหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: kanchana.me@spu.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef
Thailand งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของผูช้ มรายการ
2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับชม 3) ศึกษาทัศนคติของผูช้ ม 4) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากการชมรายการของผูช้ ม
รายการ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนทัว่ ไปที่รับชมรายการ MasterChef Thailand จํานวน 400 คน ใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีบงั เอิญ เครื่ องมือในการวิจยั ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีท้ งั ลักษณะปลายปิ ด และปลายเปิ ด การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า ทัศ นคติ ของผูร้ ั บชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุด
ทัศนคติดา้ นรู ปแบบการดําเนิ นรายการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านรู ปแบบการนําเสนอรายในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และด้านเนื้อหารายการ อยูใ่ นระดับมาก
การใช้ป ระโยชน์ ข องผูร้ ั บ ชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ดา้ นมุมมองและแง่คิดที่เป็ นประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาความคิดของตัวเอง
ด้านความรู ้เพิ่มเติม ด้านสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านเรื่ องที่ได้รับไป
ทดลองและปฏิบตั ิตาม ตามลําดับ
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับชม
รายการของผูช้ มรายการในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ รายการ MasterChef Thailand แตกต่ า งกัน ทั้ง หมด และ
พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการที่แตกต่างกันมีผลต่อ ทัศนคติของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ
MasterChef Thailand แตกต่างกันทั้งหมด โดยมีนยั สําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ: ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ MasterChef Thailand
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ABSTRACT

The Attitude and utilization of the Bangkok audience towards MasterChef Thailand Research into the
Bangkok audience attitude and utilization towards MasterChef Thailand reality tv show.This is a quantitative
research, its purpose The objective of this research were to study 1) the demographic of the audience 2)
Consumer’s behavior 3) Attitudes of the audience and 4) Bene that the audience will gained from watching it.
The population of the study is the general public who viewed MasterChef Thailand, the overall number
of MasterChef Thailand viewers is unknown, however the cohort group is 400 people based on W.G. Cochran
Accidental sampling data tools used in the questionnaires. frequency, percentage, standard deviation, t-test

and one way analysis of variance.
As a result, the attitude of the audience of MasterChef Thailand was at its overall highest level; the
overall presentation and contents was also at its highest level. The audience of ‘MasterChef Thailand’ was
generally rated at a moderate level. However, the level of optimism and usefulness was high. The audience
thoughts on development, increase knowledge and adaptation to everyday life are lower down. The lowest
average mean score related to transferring the knowledge into real life experiences.
Different demographic characteristics have different impact on the audience and consumer behavior in
Bangkok. The attitude of the audience in Bangkok towards MasterChef Thailand is statistically significance of
0.05
KEYWORDS: Attitude Utilization MasterChef Thailand

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อแนวโน้มด้านทัศนคติของผูร้ ับชมรายการที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิ มเช่นกันโดยเฉพาะผูช้ มที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีความรู ้ ความเข้าใจ และความรู ้สึกต่อการ
รับชมรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มที่จะให้ผชู ้ ม
รายการแสดงปฏิกิริยาในทางสนับสนุน หรื อปฏิเสธการรับชมรายการ เนื่ องจากสังคมที่เร่ งรี บมีแต่ความกดดัน
ทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม และการทํางาน ทําให้ผคู ้ นส่ วนใหญ่เลือกรับชมรายการเพื่อผ่อนคลายความเครี ยด แสวงหา
ความสุ ข สนุ กสนานในการรับชมรายการทางสื่ อโทรทัศน์ สื่ ออินเทอร์ เน็ต และส่ วนของทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ ไม่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การที่จะรู ้ถึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้ตอ้ งใช้วิธีแปลความหมายของ
การแสดงออก ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบการรับชมสื่ อต่าง ๆ เป็ นพฤติกรรมที่สาํ คัญที่สามารถแสดงทัศนคติได้อีกช่องทาง
ในปั จ จุ บันรายการเรี ย ลลิ ต้ ี โ ชว์ที่มี ค นสนใจมากเป็ นอันดับ ต้น ๆ ของโลก คื อ รายการ MasterChef
ซึ่ งเป็ นรายการแข่งขันทําอาหารที่ออกอากาศทางช่องบีบีซีวนั เพื่อเฟ้ นหาผูท้ ี่มีทกั ษะสู งสุ ดที่จะได้รับตําแหน่ง
MasterChef โดยการแข่งขันครั้งแรกมีข้ ึนเมื่อปี 1990 และได้พฒั นารู ปแบบรายการเรื่ อยมา ซึ่ งต้นกําเนิ ดเกิดขึ้น
ที่ สหราชอาณาจักร โดยรายการ MasterChef ไม่ได้รับความนิ ยมเฉพาะในอังกฤษเท่านั้น แต่ได้รับความนิ ยม
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ไปทัว่ โลกกว่า 58 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยซื้ อลิขสิ ทธิ์ ต้นแบบรายการ MasterChef มาผลิตเป็ นรายการ
MasterChef Thailand
การวิ จัย เรื่ อ ง ทัศ นคติ แ ละการใช้ป ระโยชน์ ข องผู ้ช มรายการในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ รายการ
MasterChef Thailand ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ แ ละการใช้ป ระโยชน์ ข องผูช้ มรายการ
ซึ่งในปั จจุบนั รู ปแบบรายการถือเป็ นส่วนหนึ่งในการเกิดพฤติกรรมการเปิ ดรับของผูช้ ม เพื่อพัฒนารู ปแบบรายการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผรู ้ ับชม สามารถนําไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างทัศนคติและการนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. ศึกษาทัศคติของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand
2. ศึ ก ษาการใช้ป ระโยชน์ จ ากการชมรายการของผูช้ มรายการในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ รายการ
MasterChef Thailand
3. ศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand
4. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ชมของผูช้ มรายการในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ รายการ MasterChef
Thailand

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา - อาชีพ
-รายได้

การใช้ ประโยชน์ จากการชมรายการ MasterChef
Thailand
-ความรู ้เพิ่มเติม
-การพัฒนาความคิดของตัวเอง
-สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
-เรื่ องที่ได้ชมไปทดลองและปฏิบตั ิตาม
-มุมมองและแง่คิดที่เป็ นประโยชน์

พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการ
MasterChef Thailand
- ความถี่ในการรับปิ ดรับชมรายการ
- ระยะเวลาในการเปิ ดรับชมแต่ละครั้ง
- ลักษณะในการรับชม
ทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand
- ด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการ
- ผูด้ าํ เนินรายการ
- ผูเ้ ข้าแข่งขันและแขกรับเชิญ - บรรยากาศในรายการ
- รู ปแบบการนําเสนอรายการ
- ด้านเนื้อหารายการ
- ช่วง Mystery Box Challenge + Elimination Test
- ช่วง Team Challenge + Pressure Test
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4.1 แบบแผนการวิจยั
วิทยานิพนธ์เรื่ อง “ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef
Thailand” เป็ นการใช้ วิ ธี การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้ วิ ธี การวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ
(Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากร (Population) ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่ รับชมรายการ
MasterChef Thailand
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทัว่ ไปที่รับชมรายการ MasterChef Thailand ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยเลือกสุ่ มจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการกําหนดสู ตรในการคิดจํานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 กําหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้จาํ นวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการ MasterChef Thailand ได้แก่ ความถี่ในการรับปิ ดรับชมรายการ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับชมแต่ละครั้ง ลักษณะในการรับชม
3. ทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand ได้แก่ ด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการ
ด้านเนื้อหารายการ
ตัวแปรตาม
1. การใช้ป ระโยชน์ จ ากการชมรายการ MasterChef Thailand ได้แ ก่ ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม การพัฒ นา
ความคิดของตัวเอง สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ เรื่ องที่ได้ชมไปทดลองและปฏิบตั ิตาม ได้มุมมองและแง่
คิดที่เป็ นประโยชน์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ สร้างขึ้นเองจากการ
รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาประยุกต์ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องและการให้
คําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการ MasterChef Thailand (เป็ นคําถามแบบ
มีตวั เลือกตอบ)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากการชมรายการ MasterChef Thailand ความรู ้
เพิ่มเติม การพัฒนาความคิดของตัวเอง สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เรื่ องที่ได้ชมไปทดลองและปฏิบตั ิตาม
มุมมองและแง่คิดที่เป็ นประโยชน์
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบไลเคริ์ ท (Likert Rating Scale)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ ตัว อย่า งโดยวิธี บัง เอิ ญ (Accidental Sampling) จากกลุ่ ม ประชาชนที่ รั บ ชมรายการ MasterChef
Thailand ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในวันเสาร์ และวันอาทิ ตย์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. –18.00 น. เพราะ เป็ น
วันหยุดจะมีคนมากกว่าปกติและอยู่ในช่วงเวลาที่พกั ผ่อนหรื อเดินทางมาพักผ่อนเป็ นจํานวนมาก ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561 โดยเก็บที่ BTS สยาม อนุสาวรี ย ์ อารี อ่อนนุช และจตุจกั ร เพราะ เป็ นสถานที่ที่
ผูค้ นใช้บริ การคมนาคมเป็ นจํานวนมากจึงมี
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เกณฑ์ในการวิเคราะห์แบบสอบถามส่ วนที่ 1 สามารถจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1 - 5 คะแนนโดย
กําหนดในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็ นช่วง
1. รวบรวมแบบสอบถามที่ทาํ การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ประกอบ
กิจการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเ คราะห์ ขอ้ มูล ด้ว ยสถิ ติเชิ งอนุ มานได้แก่ t-test การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว เพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและกรณี ที่มีนยั สําคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Secheffe Method)

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูร้ ับชมรายการ ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงจํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67 ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26 -35 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 48.5 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 53 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.5
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการ MasterChef Thailand
ผูร้ ับชมรายการส่ วนใหญ่เคยรับชมรายการแข่งขันทําอาหาร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยโดย คิดเป็ น
ร้อยละ 70.5 รู ้จกั รายการจากสื่ ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.5 โดยรับชมนาน ๆครั้ง (น้อยกว่า 2 ครั้ง
ต่อเดือน) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50 ส่ วนใหญ่รับชมมา 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30 และรับชมเฉพาะบาง
ช่วง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
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ตารางที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand
ทัศนคติมีต่อการรับชม
รายการ MasterChef
Thailand
ด้านรู ปแบบการนําเสนอ
รายการ
ด้านเนื้อหารายการ

จํานวน (ร้ อยละ)
ระดับความคิดเห็น
น้ อยที่สุด น้ อย
ปาน
มาก
กลาง
0
0
0
120
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(30)
0
0
100
100
(0)
(0)
(25)
(25)

มากที่สุด
280
(70)
200
(50)

รวม

x�

S.D

4.35

0.44

4.09

0.74

4.22

0.57

ผล

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด

จากตารางที่1 ผูร้ ับชมรายการ มีระดับทัศนคติมีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีระดับทัศนคติในระดับมากที่สุด คือ
ด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการ (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาได้แก่ ด้านเนื้อหารายการ (ค่าเฉลี่ย = 4.09 )
ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand
การใช้ ประโยชน์ จากการชม
รายการ MasterChef Thailand
ความรู ้เพิ่มเติม
การพัฒนาความคิดของ
ตัวเอง
สามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
เรื่ องที่ได้รับไปทดลองและ
ปฏิบตั ิตาม
มุมมองและแง่คิดที่เป็ น
ประโยชน์

จํานวน (ร้ อยละ)
น้ อย
ที่สุด
20
(5)
20
(5)
40
(10)
40
(10)
40
(10)

น้ อย
56
(14)
38
(9.5)
38
(9.5)
80
(20)
18
(4.5)

ปาน
กลาง
166
(41.5)
202
(50.5)
222
(55.5)
180
(45)
80
(20

รวม

1080

มาก
98
(24.5)
60
(15)
60
(15)
60
(15)
100
(25)

มาก
ที่สุด
60
(15)
60
(15)
40
(10)
40
(10)
162
(40.5)

x�

S.D

ผล

3.24

0.88

3.28

0.84

3.05

0.82

2.88

0.85

3.86

1.02

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.26

0.80

ปาน
กลาง
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จากตารางที่2 ผูร้ ับชมรายการมีระดับการใช้ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวม
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นที่ มี ร ะดับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากการชมรายการ
MasterChef Thailand ในระดับปานกลาง เรื่ องที่อยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่เรื่ องมุมมองและแง่คิดที่เป็ นประโยชน์
รองลงมาได้แก่ เรื่ องการพัฒนาความคิดของตัวเองด้านความรู ้เพิ่มเติมเรื่ องสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และ
ส่วนเรื่ องที่อยูใ่ นระดับน้อยที่สุดคือด้านเรื่ องที่ได้รับไปทดลองและปฏิบตั ิตาม
ตารางที่ 3 สรุ ปทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน

แตกต่ างกัน
ไม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการของผูช้ มรายการใน
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการ MasterChef Thailand
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการที่แตกต่างกันมีผลต่อ ทัศนคติของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน
ความถี่ในการรับปิ ดรับชมรายการ ระยะเวลาในการเปิ ดรับชมแต่ละครั้ง
และ ลักษณะในการรับชม ที่แตกต่างกันมีมีผลต่อทัศนคติของผูช้ มรายการ

MasterChef Thailand
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการใน
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน

เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการ
MasterChef Thailand
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

การนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการ MasterChef Thailand
สมมติฐานที่ 4. พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการที่แตกต่างกันมีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการใน
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน
ความถี่ในการรับปิ ดรับชมรายการ ระยะเวลาในการเปิ ดรับชมแต่ละครั้ง
และ ลักษณะในการรับชม ที่แตกต่างกันมีมีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์

ของผูช้ มรายการ MasterChef Thailand
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการใน

กรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่ อ)
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการ
ในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน
สั มพันธ์
ไม่ สัมพันธ์
ทัศนคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้

ประโยชน์ในการหาความรู ้เพิ่มเติม
ทัศนคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดของตัวเอง
ทัศนคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้

ประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ทัศนคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้

ประโยชน์ในการทดลองและไปปฏิบตั ิตาม
ทัศนคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้

ประโยชน์ในด้านมุมมองและแง่คิด

จากตารางที่3 สรุ ปทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการของ
ผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ชมรายการที่ แ ตกต่า งกัน มี ผลต่ อ ทัศ นคติ ข องผูช้ มรายการใน
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 3 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ ม
รายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand แตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4. พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการที่แตกต่างกันมีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ ม
รายการในกรุ งเทพมหานครที่ มีต่อรายการ MasterChef Thailand แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติที่มีต่อการรับชมรายการที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการนําไปใช้ประโยชน์
ของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 และไปในทิ ศทางบวก นั่นคื อ หากทัศนคติ ที่มีต่อการรั บชมรายการมี ค่ามาก การนําไปใช้
ประโยชน์ของผูช้ มรายการ ก็จะมีค่ามากเช่นเดียวกัน

6. อภิปรายผล

1. ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 -35 ปี ระดับวุฒิการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิยดา เกียวกุล (2538)
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ที่ วิจยั เรื่ อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิ ดรับรายการโทรทัศน์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุมากที่ สุดอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปี ระดับการศึ กษามากที่ สุด
คือ ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับชมของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand
โดยรวมคื อ รั บ ชมนาน ๆ ครั้ ง (น้ อ ยกว่ า 2 ครั้ งต่ อ เดื อ น) และรองลงมาคื อ ชมบ่ อ ย (2-3 ครั้ งต่ อ เดื อ น)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุขหทัย ปิ โยบล (2556 :หน้า 43) ที่ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้และทัศนคติผชู ้ มรายการ
กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน ผลการศึกษาพบว่า ผูช้ มส่ วนใหญ่ที่รับชมรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน มีความถี่
ในการรับชมอยูท่ ี่ 1-2 ครั้งต่อเดือน อยูใ่ นอันดับมากที่สุด รองลงมาเป็ น การติดตามชมรายการทุกสัปดาห์
3. ทัศคติของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านความเห็นด้วยของรายการอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ดา้ นรู ปแบบการนําเสนอรายการในหัวข้อ ผูเ้ ข้าแข่งขันและแขกรับเชิญ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พัชริ นทร์ เศวตสุ ทธิ พนั ธ์ (2557) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการ
ข่าวโทรทัศน์ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในตัว
แขกรับเชิญ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand ของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
คือด้านมุมมองและแง่คิดที่เป็ นประโยชน์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชยุตม์ เหมจักร (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง
ลักษณะของข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพในทัศนะผูส้ ื่ อข่าวและผูร้ ับสาร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมข่าวโทรทัศน์
ที่ มีคุณภาพในทัศนะของผูส้ ื่ อข่าวและผูร้ ับสารสอดคล้องใกล้เคียงกันมาก คือ ต้องเป็ นข่าวที่ มีผลกระทบ เป็ น
ประโยชน์ และสร้างแง่คิดให้กบั ประชาชน อยูใ่ นระดับที่มากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ด้านรู ปแบบการนําเสนอรายการ จากการศึ กษา พบว่า ผูร้ ั บชมรายการความคิดเห็ นด้านผูเ้ ข้า
แข่งขันและแขกรับเชิญเป็ นอันดับแรก ซึ่ งทาง ผูจ้ ดั ทํารายการ ควรเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีบทบาทในสังคม หรื อมี
ความสามารถที่พิเศษน่าสนใจกว่าเดิม เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผรู ้ ับชมรายการตัดสิ นใจที่จะชมรายการต่อมากยิง่ ขึ้น
2. ด้านเนื้อหารายการ จากการศึกษา พบว่า ผูร้ ับชมรายการ มีความคิดเห็นด้านเนื้อหารายการในส่วน
ของ เมนูที่นาํ มาแข่งขันมีหลากหลาย ควรเพิ่มเมนูที่เป็ นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด สามารถให้ผู ้
รั บชมรายการนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิติประจําวัน และอาจจะทําธุ รกิ จต่อยอดได้ในอนาคต จะทําให้ผูร้ ั บชม
รายการเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
3. ด้า นการใช้ป ระโยชน์ จ ากการชมรายการ จากการศึ ก ษาพบว่า เรื่ อ งมุ ม มองและแง่ คิ ด ที่ เ ป็ น
ประโยชน์เป็ นอันดับแรกที่ผรู ้ ับชมรายการเลือกในการชมรายการ ในด้านทําให้มองเห็นความสามัคคี และความมี
นํ้าใจในผูเ้ ข้าแข่งขัน ทางผูจ้ ดั ทํารายการจึงควรปลูกฝัง ในเรื่ องคุณธรรมในการแข่งขันให้เพิม่ มากยิง่ ขึ้น เพื่อเพิม่
ผูช้ มรายการให้ควบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรการเปิ ดรั บ และความพึ ง พอใจต่ อ รายการ MasterChef Thailand ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนําผลจาการศึกษาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งให้ผูจ้ ดั ทํารายการ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและ
เป็ นแนวทางในการพัฒนารายการต่าง ๆในประเทศไทยด้วย
2. ศึ ก ษาถึ ง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเปิ ดรั บ ชมรายการ MasterChef Thailand ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนําผลจากการศึกษาเพิม่ การตัดสิ นใจในการรับชมรายการมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้
คํา แนะนํา ให้ ค าํ ปรึ ก ษา ตลอดจนตรวจแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ด้ว ยความเอาใจใส่ เ ป็ นอย่า งยิ่ง ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิ พย์ เย็นจะบก ประธานกรรมการประเมินวิทยานิ พนธ์ และขอกราบ
ขอบพระคุณ ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และคณาจารย์ทุก ๆท่านที่
ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ต่าง ๆ ให้แก่ ผูศ้ ึ กษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ ดูแลเอาใจใส่ จนการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเองสําเร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ดว้ ย

9. เอกสารอ้ างอิง
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การวิจัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ การติ ด ตาม และการใช้
ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter และ 2) ศึ กษาความสัมพันธ์ระห่ างการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
The Matter กับการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูต้ ิดตามเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสุ่ ม แบบสะดวก การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค่ าความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน ค่ า t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า การเปิ ดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อ่านเพจ
ทุกวัน ติดตามอ่านไม่เป็ นช่วงเวลา ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรื อว่างจากการทํางาน ใช้ระยะเวลาในการเข้า
มาอ่านไม่แน่ นอน ติดตามน้อยกว่า 1 ปี ใช้สมาร์ ทโฟน เลือกอ่านจากเนื้ อหาข่าวหรื อบทความน่ าสนใจ กระชับ
เข้าใจง่าย มีคอลัมน์ประจําที่ติดตาม คือ คอลัมน์Pulse (บทความเกี่ยวกับกระแสความสนใจของผูค้ นในปั จจุบนั )
เป็ นอับดับ 1
การติ ด ตามเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ The Matter กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ติ ด ตามด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับ มาก
เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลายและมีประโยชน์ รองลงมาเป็ นด้านรู ปแบบเกี่ยวกับการนําเสนอแบบบทความ และ
ด้านการเผยแพร่ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
การใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้เป็ นคลังข้อมูลอยู่ใน
ระดับมาก ใช้ประโยชน์เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม เพื่อดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล และเพื่อลดความ
ตึงเครี ยดของตนเองภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
สมมติฐานการวิจยั การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จากเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ The Matter อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การติดตาม การใช้ประโยชน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
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ABSTRACT

Research into ‘Reader’s Following and Utilization of Facebook Fan page: The Matter’. Purpose of
this study is to understand the characteristics of the cohort that use the Facebook fan page ‘The Matter’. The
cohort is made up of 400 individuals which routinely use The Facebook fan page. The data was collected using
a validated online data collection tools, using randomly selected data. Data was analyzed using the frequency,
percentage, median, Standard Deviation, F-test, T-test and Pearson’s Correlation Coefficient.
The study determined that the cohort used the Facebook page ‘The Matter’ everyday however, the
time the is read varied depending the time of the day and the availability of the user based on work or other
commitments. The user’s spending times on the Facebook page was also inconsistent, most of the user from the
study group have used the page for less than a year. There was preference for a compact, easily understood and
digested information, this was evident in the column called ‘Pulse’ (article relating to the current trends and
interest), this column is ranked number 1.
The majority of the cohort found that ‘The Matter’ Facebook page is rich in content and the variety of
the content useful, secondly the format of the article and the dissemination of information was high.
The use of Facebook Fanpage ‘The Matter’ by most users was seen as a data storage facility which
utilized the link between social information and the user which maintains the identity of the individuals and
reduces their tension when using the page. The overall synopsis of the fan page was of high respect.
The research hypothesis of the ‘The Matter’ users behavior found that the use of ‘The Matter useful
and informative, the data analyses shows the statistical significant of 0.01
KEYWORDS: Following Utilization Facebook Fanpage “The Matter”

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เป็ นสํานักข่าวออนไลน์เชิง Data Journalism หรื อ วารสารศาสตร์ เชิงข้อมูล
ก่อตั้งขึ้ นเมื่ อปี 2559 โดยมี คุณ แชมป์ -ที ปกร วุฒิ พิทยามงคล เป็ นบรรณาธิ การใหญ่ ของสํานักข่าว โดยมี การ
นําเสนอข่าวและบทความเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการรวบรวมข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์
ที่ผคู ้ นกําลังให้ความสนใจมาวิเคราะห์ โดยใช้วธิ ีการนําเสนอที่แตกต่าง ทําให้ผอู ้ ่านเกิดมุมมองและเข้าถึงข่าวหรื อ
เหตุการณ์น้ นั ได้มากกว่าการอ่านข่าวทัว่ ไป มีรูปแบบของเขียนที่ เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในยุคดิจิตลั
โดยมี นิ ย ามว่า “เป็ นข่ า วที่ เราอยากอ่ า น” (ที ป กร วุฒิ พิ ท ยามงคล, 2559) โดยมี นัก ข่ าวเชิ ง ข้อ มู ล หรื อ Data
Journalist ,นักเขียน และนักวิชาการด้านต่างๆ เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล และนําเสนอข่าวหรื อบทความนั้นในมุมมอง
ใหม่ๆ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของสํานักข่าวออนไลน์ The Matter
เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีรูปแบบการนําเสนอที่เน้นสี สันความสดใส สะดุดตาแก่ผพู ้ บเห็น ทําให้
ผูอ้ ่านเกิดการจดจําได้ง่าย รวมถึงเป็ นการเชิญชวนให้ผทู ้ ี่ใช้ Facebook สนใจอยากเข้ามาเยีย่ มชมแฟนเพจของ สํา
ข่าวออนไลน์ The Matter มากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
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ภาพที่ 1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
ผูศ้ ึกษาเล็งเห็นว่าปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่สนใจติดตามข่าวทางออนไลน์มากยิง่ ขึ้น อีกทั้งการเติบโต
อย่างรวดเร็ วของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ซึ่งเป็ นเพจเชิงวารสารศาสตร์ขอ้ มูล ได้รับความสนใจจากผูอ้ ่านเป็ น
อย่างมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูอ้ ่านเพิ่มมากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจว่าผูอ้ ่านมีการติดตามและ
การนําข่าวสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง จึ งมี ความสนใจเป็ นอย่างยิ่งที่ จะ
ศึกษาเรื่ อง “การติดตามและการใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter“ เพื่อศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
เปิ ดรับข่าวสารทางสื่ อออนไลน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีการเลือกเปิ ดรับข่าวสารและมีการติดตามแฟน
เพจข่าวในยุคดิจิตลั อย่างไร ไปจนถึงการนําไปข่าวสารหรื อความรู ้ที่ได้จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ไปปรับ
ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง นําผลการศึกษามาเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการสื่ อออนไลน์พฒั นารู ปแบบการนําเสนอ
ข่าวสารในแง่มุมใหม่ๆ ที่น่าสนใจและทันสมัยมากกว่าเดิม เพื่อให้ทนั ต่อโลกยุคดิจิตอลในอนาคต

ภาพที่ 2 ภาพเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจThe Matter
(2) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจThe Matter
(3) เพื่อศึกษาการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูอ้ ่าน The Matter
(4) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูอ้ ่านThe Matter
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

-

การเปิ ดรับข่ าวสารผ่ านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
The Matter
ความถี่ในการอ่าน
ช่วงเวลาในการอ่าน
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ามาอ่าน
ระยะเวลาการติดตามเพจ
อุปกรณ์ที่ใช้อ่าน
สาเหตุที่เลือกอ่าน
คอลัมน์ประจําที่ติดตาม

-

การใช้ ประโยชน์ ของผู้อ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
The Matter
การใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อเป็ นข้อมูล
การใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม
การใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อดํารง
เอกลักษณ์ของบุคคล
การใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อลดความตึง
เครี ยดทางอารมณ์

การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
- ด้านเนื้อหา
- ด้านรู ปแบบ
- ด้านการเผยแพร่

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของสํานักข่าวออนไลน์ The Matter จํานวน
400 คน และนําเสนอการวิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูต้ ิดตามและเป็ นผูท้ ี่เคยอ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของสํานักข่าวออนไลน์ The Matter ทั้งหมด 388,320 คน (ข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจสํานักข่าวออนไลน์ The
Matter วันที่ 3 สิ งหาคม 2560)
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2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทั้งชายและหญิง ที่ติดตามและเป็ นผูท้ ี่เคยอ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
สํานัก ข่าวออนไลน์ The Matter โดยใช้สู ต รคํานวนกลุ่ ม ตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ
4.3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดือน
4.3.2 การเปิ ดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ประกอบด้วย ความถี่ในการอ่าน ช่วงเวลา
ในการอ่ าน ระยะเวลาเฉลี่ ยในการเข้ามาอ่าน ระยะเวลาการติ ดตามเพจ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้อ่ าน สาเหตุที่ เลื อ กอ่าน
คอลัมน์ประจําที่ติดตาม
4.3.3 การติ ด ตามเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ The Matter ประกอบด้ว ย ด้านเนื้ อ หา ด้านรู ป แบบ ด้านการ
เผยแพร่
ตัวแปรตาม
4.3.4 การใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ของ
ข่าวสารเพื่อเป็ นข้อมูล การใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม การใช้ประโยชน์
ของข่าวสารเพื่อดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล การใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อลดความตึงเครี ยดทางอารมณ์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Question) และ ปลายเปิ ด

(Open-ended Question) ครอบคลุมหัวข้อที่ตอ้ งการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
(Close-Ended Questionnaire) โดยให้ แบบเลื อกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งติดตามเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
The Matter มี ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) โดยให้เลื อ กตอบ (Checklist)
ได้แ ก่ ความถี่ ช่ ว งเวลา ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการเข้ามาอ่ านข่ าวและบทความจากเฟซบุ๊ ค แฟนเพจ The Matter
ระยะเวลาการติดตามเพจเฟซบุ๊ค The Matter อุปกรณ์ ที่ใช้ สาเหตุที่เลื อกอ่าน และคอลัมน์ประจําที่ ติดตามจาก
เฟซบุ๊คแฟนเพจ The Matter มากที่สุด
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการติดตามเพจของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
รู ปแบบ ด้านการเผยแพร่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) ชนิ ดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ด (Likert Scale)
ตอนที่ 4 คําถามเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์ของข่าวสารของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อเป็ นข้อมูล ด้านการใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูล
เกี่ยวกับสังคม ด้านการใช้ประโยชน์ของข่าวสารเพื่อดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล ด้านการใช้ประโยชน์ของข่าวสาร
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เพื่อลดความตึงเครี ยดทางอารมณ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) ชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ด (Likert Scale)
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อเฟซบุ๊กเพจ The Matter ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ผู ้วิจัย ได้จ ากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถาม ออนไลน์จาํ นวน 400 ชุดซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้การดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยการเก็บตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – พฤษภาคม 2561
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผูร้ วบรวมจากหนังสื อ
ตํารา บทความ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทัว่ ไป เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social Science : SPSS) ดังนี้
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
2. การวิเคราะห์เปิ ดรับข่าวสารของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
3. การวิเคราะห์การติดตาม และการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการติดตาม และการใช้
ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ที่แตกต่างกัน โดยใช้ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
5. การทดสอบสมมติฐาน การเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันมีผลต่อการติดตาม และการใช้ประโยชน์
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter แตกต่างกัน โดยใช้ ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
6. การทดสอบสมมติฐาน การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson ' s Correlation
Coefficient)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การติดตามและการใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter สรุ ปได้ 5
ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสํารวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 223 คน (ร้อยละ 56) มีอายุอยูใ่ นช่วง 2130 ปี จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.25 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า 188 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 52
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ส่ วนที่ 2 ด้ านการเปิ ดรับข่ าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
ผูอ้ ่านส่ วนใหญ่อ่านเพจThe Matter ทุกวัน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ติดตามอ่านไม่เป็ นช่วงเวลา
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรื อว่างจากการทํางาน จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 ใช้ระยะเวลาในการเข้ามา
อ่านไม่แน่นอน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 เลือกอ่านจากเนื้อหาข่าวหรื อบทความน่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย 189
คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75 มีคอลัมน์ประจําที่ ติดตาม คือ คอลัมน์Pulse (บทความเกี่ ยวกับกระแสความสนใจของ
ผูค้ นในปั จจุบนั ) เป็ นอับดับ 1 จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50
ส่ วนที่ 3 ด้ านการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.46 ด้านเนื้อหาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 มีเนื้ อหา
ที่มีประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านรู ปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 เกี่ยวกับ
การนําเสนอแบบบทความ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.57 ด้านการเผยแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.39 เกี่ยวกับการเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55
ส่ วนที่ 4 ด้ านการใช้ ประโยชน์ ของผู้อ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.56 ใช้เพื่ อ เป็ นคลังข้อ มูล อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.63 เพื่ อ
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคมในอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 เกี่ยวกับการได้นาํ ข่าวสารไปส่งต่อ (Share)
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.58 เพื่อดํารงเอกลักษณ์ของบุคคลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 การ
ติดตามเพจเป็ นการบ่งบอกถึงความชื่นชอบข่าวสารของตนเองอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.72 เพื่อลดความตึง
เครี ยดทางอารมณ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 ทําให้ได้ลดความตึงเครี ยดของตนเองอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.62
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการติ ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The
Matter ที่แตกต่างกันพบว่า มีเพียงลักษณะทางประชากรด้านเพศที่ไม่แตกต่าง แต่ช่วงอายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการติดตามเฟซบุ๊กแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
The Matter ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับการ
ใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ช่วงอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อระดับการใช้
ประโยชน์เฟซบุ๊กแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The
Matter ที่ แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ช่ วงเวลาในการอ่าน ระยะเวลาเฉลี่ ยในการเข้ามาอ่าน
ระยะเวลาการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ต่างกันมีผลต่อระดับการติดตามเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ความถี่ใน
การอ่าน อุปกรณ์ที่ใช้อ่าน สาเหตุที่เลือกอ่านที่ต่างกันมีผลต่อระดับการติดตามเฟซบุ๊กแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 การเปิ ดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟน
เพจ The Matter ที่ แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ในการอ่าน ช่วงเวลาในการอ่าน สาเหตุที่
เลือกอ่านที่ต่างกันมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ามาอ่าน
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ระยะเวลาการติดตามเพจ และอุปกรณ์ที่ใช้อ่านที่ต่างกันมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊กแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 5 การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ The Matter ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การติดตาม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทุกด้านของการ
ใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจมีนยั สําคัญทางสถิติ

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ อง การติดตามและการใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter พบว่า
การเปิ ดรับข่าวสารกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อ่านเพจ The Matter ทุกวัน และติดตามอ่านไม่เป็ นช่วงเวลา
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรื อว่างจากการทํางาน ผูอ้ ่านจะใช้ระยะเวลาในการเข้ามาอ่านไม่แน่นอน เลือกอ่าน
จากเนื้ อหาข่าวหรื อบทความน่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกคอลัมน์ Pulse บทความ
เกี่ยวกับกระแสความสนใจของผูค้ นในปั จจุบนั เป็ นอันดับแรก เนื่ องจากมีความสะดวกการรับรู ้ข่าวสารที่เกิดขึ้น
จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อิศเรศ คําแหง (2553) การเปิ ดรับข่าวสาร ถือเป็ น องค์ประกอบหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
ชี วิตคนเรา แต่อย่างก็ตามการที่ จะทําให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของ “การเปิ ดรับข่าวสาร” ได้อย่างชัดเจน ก็
จะต้องอาศัยการศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเปิ ดรับข่าวสาร ตลอดจน ความหมาย หรื อ คํา
นิยามต่างๆ ที่นาํ มาใช้เป็ นแนวทางในการสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จากการวิจยั พบว่าผูอ้ ่านมีความสนใจในด้านเนื้ อหาอยูใ่ นระดับ
มาก โดยให้ความเห็นว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีเนื้ อหาที่หลากหลายและมีประโยชน์ เนื่ องจากเนื้ อหาของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จะประกอบไปด้วยข่าวและบทความที่ หลากหลาย เช่น บทความเชิ งวิทยาศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม สิ ทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์ รวมไปถึงประเด็นการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ทําให้ผูอ้ ่าน
ได้รับ รู ้ ข่าวสารหลากหลายประเภท จึ งทําให้ผูอ้ ่ านเกิ ดการติ ดตามเฟซบุ๊ กแฟนเพจ The Matter ที่ เพิ่ มมากขึ้ น
เนื่ องจากได้รับความพึงพอใจจากการติดตามข่าวของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter สอดคล้องกับแนวคิดของเกล
โลเวย์ และมีค (Galloway & Meek, 1981, pp. 435-449) ที่กล่าวไว้วา่ ผูร้ ับสารจะเกิดการติดตามสื่ อ และเนื้อหาสื่ อ
เพื่อผลลัพธ์ คือความพึงพอใจที่ผรู ้ ับสารต้องการจะได้รับ
การใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จากการวิจยั พบว่าผูอ้ ่านส่ วนใหญ่ใช้ข่าวและ
บทความจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เพื่อเป็ นคลังข้อมูลสําหรับนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่ออยูใ่ นระดับ
มาก การได้นาํ ข่าวสารที่ได้อ่านไปพูดคุยกับกลุ่มเพื่อน ตลอดจนการได้นาํ ข่าวสารไปส่ งต่อ (Share) และทั้งนี้ ยงั
ใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เพื่อลดความตึงเครี ยดทางอารมณ์ มีความสนุ กสนานที่ ได้อ่าน จึ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดของวิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชี วะสาธน์และชาญ เดชอัศวนง (2554) พฤติกรรมการ
สื่ อสารในเฟซบุ๊คของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. พบว่า การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก
ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้น มี การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสู ง ซึ่ งเป็ นการใช้
ประโยชน์ดา้ นความบันเทิ งและความสนุ กสนานที่หลากหลาย การใช้เพื่อสนทนากับเพื่อนและคนอื่นๆ ใช้เป็ น
ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย ใช้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ การใช้เวลาว่าง และการแสดงออกด้านความคิดของตนเอง
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั พบว่าผูอ้ ่านติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เพราะเนื้ อหาที่ มีหลากหลายประเภท และ
พบว่าผูอ้ ่านมี การใช้ประโยชน์ ของเนื้ อหาเพื่อเป็ นคลังข้อมูลมากที่ สุ ด ดังนั้น ควรมี การปรับ ปรุ งเรื่ องการทํา
Infographic ภายในบทความเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ผอู ้ ่านเข้าใจสารที่ตอ้ งการจะสื่ อได้ง่ายยิง่ ขึ้น และเพื่อให้ผูอ้ ่าน
นําไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวกและทันต่อความต้องการมากที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอว่าควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ งานในด้านสื่ อสารมวลชน เช่น นักข่าว
หรื อผูส้ ื่ อข่าวโดยเฉพาะ เพื่อเป็ นการวัดผลที่เจาะจงในการนําข้อมูลและบทความของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
ไปใช้เป็ นข้อมูลให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อพัฒนาธุ รกิ จด้านสื่ อสารมวลชนให้กา้ วหน้ามากยิ่งขึ้น และตรงต่อ
ความต้องการของการรายงานข่าวให้มากที่สุด
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การสร้ างคอนเทนต์ ใน “เน็ตฟลิกซ์ ” ตามแนวคิดการเล่าเรื่ อง
Netflix’s Content Design according to Narrative Theory
นับทอง ทองใบ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Nubthong.th@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความเรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอลักษณะคอนเทนต์ (Content) ประเภทซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์ ผู ้
ให้บริ การวิดีโอ สตรี มมิ่งของสหรัฐอเมริ กา ตามแนวคิดการเล่าเรื่ อง และเพื่อนําเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่ แนว
เรื่ อง (Genre) คอนเทนต์ในเน็ตฟลิกซ์ โดยพบว่าคอนเทนต์ในเน็ตฟลิกซ์มีจุดเด่นที่ความสดใหม่ หลากหลาย
ทั้งเรื่ องราวเพื่อรองรั บผูช้ มกลุ่มใหญ่ระดับโลกที่ มกั สร้ างเรื่ องที่ คนทั้งโลกมี ประสบการณ์ ร่วมกัน ผ่านการ
นําเสนอตัวละครที่มีลกั ษณะมืดหม่น (Dark) มีขอ้ บกพร่ องสูง เพื่อเอื้อต่อการแต่งเติมเรื่ องราวต่อยอดให้ตวั ละคร
มีพฒั นาการ นอกจากนี้คอนเทนต์ยงั เน้นเจาะกลุ่มผูช้ มเฉพาะ (Niche) โดยสร้างตัวละครเอกให้เป็ นภาพแทนของ
กลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆ ที่แตกต่างกัน ในเน็ตฟลิกซ์ยงั มีวิธีการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์แตกย่อยออกไปจากการจัด
แนวเรื่ องแบบเก่าที่มีรากฐานจากแนวเรื่ องแบบภาพยนตร์ โดยคํานึ งถึงการจัดหมวดหมู่ตามอารมณ์ บรรยากาศ
ของเรื่ อง และลักษณะเฉพาะของตัวละครด้วย
คําสําคัญ: การสร้างคอนเทนต์ รายการโทรทัศน์ สตรี มมิ่ง เน็ตฟลิกซ์

ABSTRACT

This article aims to present the series content of Netflix, an American streaming media- services
provider, according to the narrative theory. And also to present the method of categorization in “Genre” of
Netflix’s content. We found that the distinctive designs in Netflix’s content are freshness, brand new and
diversified idea to serve the large viewer’s base worldwide which offers the content of experience shared by most
people in the world. And this is presented through the characters who have depressed and defective personalities
which could be more helpful to add up the new story in order to create the character development. Furthermore,
their content also especially penetrated to the “Nich” market by creating the main roles represented the diversely
Small group of culture. It is broken down into more sub-category than the common method which is more based
on the movie content, concerning the categorization by the mood and tone of story line and the character’s
identity.
KEYWORDS: Content Design, Television Show, Streaming, Netflix
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“Binge-Watch” หรื อภาวะยับยั้งใจตัวเองไม่ได้จนอดตาหลับขับตานอนเพื่อชมซี รีส์เรื่ องโปรดจนจบ
ภายในรวดเดียว เป็ นสิ่ งที่นกั เสพสื่ อเพื่อความบันเทิงหลายคนเริ่ มประสบกับตัวเอง เมื่อธุรกิจผูใ้ ห้บริ การเนื้ อหา
ความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตในรู ปแบบวิดีโอสตรี มมิ่ง (Video Streaming) เริ่ มเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนพฤติกรรม
การเสพสื่ อของคนในปั จจุบนั
ชื่อของเน็ตฟลิกซ์ คือตัวเลือกอันดับต้นๆ สําหรับผูใ้ ห้บริ การวิดีโอแบบบอกรับสมาชิกที่ให้เนื้อหาความ
บันเทิงหลากหลายรู ปแบบจากสื่ อภาพเคลื่อนไหว ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการโทรทัศน์ สารคดี ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตโดยไม่มีโฆษณา โดยรับชมได้แบบทั้งสตรี มมิ่งและดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ชมในขณะ
ออฟไลน์ (offline) หากมองในแง่ปริ มาณผูช้ ม เน็ตฟลิกซ์มีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ ว หลังจากบุกตลาด
สตรี มมิ่งในปี พ.ศ. 2550 ปั จจุบนั เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของเน็ตฟลิกซ์ ระบุวา่ มีฐานสมาชิกทัว่ โลกมากถึง
137 ล้านคนในกว่า 190 ประเทศ (“About Netflix”, 2018) กลายเป็ นผูใ้ ห้บริ การวิดีโอสตรี มมิ่งอันดับ 1 ของ
สหรัฐอเมริ กา แซงหน้ายอดสมาชิกแบบรายเดือนอย่างเอชบีโอ (HBO) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และหากมองใน
แง่คุณภาพของผลงานที่ เน็ตฟลิกซ์ ลงทุนผลิตเอง ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และสารคดี ก็เริ่ มได้รับการยอมรับมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าชิงเวทีประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง Academy Awards หรื อ ออสการ์ และ
เวทีสูงสุ ดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริ กาอย่าง Emmy Awards ซึ่ งในปี ค.ศ. 2017 เน็ตฟลิกซ์ มีซี
รี ส์ (ในสหรัฐอเมริ กาเรี ยกรวมว่ารายการโทรทัศน์หรื อ “TV Show”) เข้าชิงถึง 112 รางวัล เอาชนะ HBO ที่เข้าชิง
108 รางวัล สร้างปรากฏการณ์หยุดสถิติเข้าชิงมากที่สุดของ HBO ที่ยาวนานต่อเนื่ องถึง 17 ปี ลงได้ ทั้งๆ ที่ เน็ตฟ
ลิกซ์ เพิ่งสร้างคอนเทนต์ของตัวเองจนเข้าชิงรางวัลได้เพียง 5 ปี เท่านั้น (Stephen, 2018)
หันมาดูบา้ นเรา ฐานผูช้ มเน็ตฟลิกซ์ก็เริ่ มเติบโตไม่แพ้ฝั่งสหรัฐอเมริ กา เห็นได้จากการที่คนไทยสร้าง
ปรากฏการณ์ เ ป็ นประเทศที่ ดู ซี รี ส์ เ รื่ อ ง Stranger Things 2 ซึ่ ง เป็ นซี รี ส์ ที่ เ น็ ต ฟลิ ก ซ์ ล งทุ น ผลิ ต เอง (Netflix
Originals) จบรวดเดียวภายใน 24 ชัว่ โมงเป็ นอันดับ 1 ใน APAC และเป็ นอันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ในปลายปี
พ.ศ. 2561 เน็ตฟลิกซ์ก็ได้ประกาศสร้างซีรีส์ออริ จินลั กับผูก้ าํ กับไทยเป็ นครั้งแรกถึง 2 เรื่ อง
การเติบโตอย่างรวดเร็ วข้างต้น ทําให้ผผู ้ ลิตสื่ อร่ วมอาชีพ สื่ อมวลชน รวมทั้งนักวิชาการจํานวนมากต่าง
ต้องหันมาศึกษา เน็ตฟลิกซ์ ผูใ้ ห้บริ การวิดีโอสตรี มมิ่งในฐานะที่กลายเป็ นยักษ์ใหญ่ในวงการสื่ อผูเ้ ปลี่ยนวิถีการ
สร้าง-เสพสื่ อกันอย่างจริ งจัง ทั้งคุณภาพในด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ให้ภาพคมชัดแบบ 4K (Ultra HD) การทํา
ความเข้าใจกับระบบ (Algorithm) ที่สร้างลูกเล่นการใช้งานให้สะดวกสบายในการเลือกเสพสื่ อที่ตรงใจผูช้ มกันได้
ยาวๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่เข้าใจและเป็ นมิตรกับแต่ละท้องถิ่นเพือ่ เข้าถึงผูช้ มในแต่
ละภูมิภาคทัว่ โลก
แต่สิ่งที่เน็ตฟลิกซ์ ให้ความสําคัญสู งสุ ดกลับเห็นตรงกันกับ บิล เกตส์ (Bill Gates) เจ้า
พ่อแห่งวงการไอทีที่กล่าวไว้ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1996 ว่า “Content is King” (Bailey, 2010) เมื่อ Anne Wallin หัวหน้า
ฝ่ ายการสื่ อสารผูบ้ ริ โภคประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเน็ตฟลิกซ์ ยืนยันว่าสิ่ งที่พวกเขาใส่ใจมากที่สุดก็คือ “การ
สร้ างคอนเทนต์ ท่ีดีขึน้ ทุกๆ ปี โดยเฉพาะการเน้ นสร้ างคอนเทนต์ ของตัวเองหรื อ Netflix Originals” (“จับเข่าคุย
กับผูบ้ ริ หาร Netflix “James Rothwell และ Anne Wallin”.”, 2560)
บทความนี้ จึงต้องการนําเสนอคอนเทนต์ในเน็ตฟลิกซ์ โดยเฉพาะซี รีส์ Netflix Originals ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร จากการวิเคราะห์เนื้อหาในเน็ตฟลิกซ์ รวมทั้งการรวบรวมงานวิชาการและบทวิเคราะห์จากสื่ อต่างๆ โดย
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นําเอาแนวคิดการเล่าเรื่ อง (Narrative) ในสื่ อภาพเคลื่อนไหวของ Giannetti (2014: 327-367) ที่ ประกอบสร้าง
ความหมายผ่านองค์ประกอบสําคัญคือ โครงสร้างการเล่าเรื่ อง (Plot) การสร้างตัวละคร (Character) การกําหนด
แนวเรื่ อง หรื อประเภท ในการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์ซ่ ึ งเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการวางตําแหน่ง (Positioning) ของ
คอนเทนต์เพื่อสื่ อสารให้ตรงไปยังผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ เพื่อให้ผผู ้ ลิตสื่ อ และ
นักเล่าเรื่ องในสายงานนิ เทศศาสตร์ เห็นแนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ประเภทซี รีส์ของเน็ตฟลิกซ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย และเข้าถึงนักเสพสื่ อเพื่อความบันเทิงทั้งโลกได้ในปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอลักษณะคอนเทนต์ประเภทซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์ ตามแนวคิดการเล่าเรื่ อง
(2) เพื่อนําเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่ รู ปแบบ ประเภท แนวเรื่ อง (Genre) คอนเทนต์ในเน็ตฟลิกซ์

3. คอนเทนต์ ในเน็ตฟลิกซ์

ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกับลักษณะคอนเทนต์ในเน็ตฟลิกซ์ซ่ ึ งแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มแรก
คอนเทนต์ที่เคยฉายที่อื่นมาก่อน กลุ่มที่ 2 คอนเทนต์ที่ฉายทางเน็ตฟลิกซ์ เป็ นครั้งแรกแต่ไม่ได้ผลิต และกลุ่มที่
3 คอนเทนต์ที่เน็ ตฟลิ กซ์ ออกทุ นสร้ างและผลิ ตเองที่ เรี ยกว่า Netflix Originals โดยเริ่ มสร้ างซี รีส์ที่เป็ นของ
ตัวเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 หลังจากเริ่ มขยายฐานคนดูไปนอกสหรัฐอเมริ กา เพื่อพยายามสร้างสรรค์คอนเทนต์
ใหม่ๆ ที่ เข้าถึงกลุ่มผูช้ มในแต่ละภูมิภาคทัว่ โลกให้ได้ ซึ่ งเน็ตฟลิกซ์ให้ความสําคัญกับการทุ่มเงินลงทุนผลิต
คอนเทนต์ที่สร้างเองมากขึ้นทุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ ยงการต้องพึ่งพาคอนเทนต์จากผูอ้ ื่น และการมีคอน
เทนต์ตวั เองนอกจากจะช่วยให้หาสิ ทธิ ประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วยังเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งของ
แบรนด์ (Brand) ให้น่าจดจํามากขึ้นด้วย โดยบทความนี้ จะเน้นไปที่การวิเคราะห์คอนเทนต์ในกลุ่มที่ 3 ที่เน็ตฟ
ลิกซ์ลงทุนผลิตเองและได้รับการกล่าวขวัญถึงในเชิงบวกจากนักวิจารณ์ และเวทีประกาศผลรางวัลต่างๆ ซึ่ งอาจ
สรุ ปประเด็นที่น่าสนใจได้ดงั นี้
3.1 Creative Freedom : คอนเทนต์ สร้ างสรรค์ สดใหม่
การมีผผู ้ ลิตคอนเทนต์จาํ นวนมาก ย่อมทําให้เกิดความแตกต่างทั้งแนวเรื่ อง บุคลิกลักษณะของตัวละคร
ที่มีหลากเพศ วัย ภาษา และชนชาติ ดังนั้นการที่คนไทยสามารถรับชมซี รีส์ภาษาสเปนเรื่ อง Narcos หรื อคน
อเมริ กนั ได้ชมคุณหนูนา หนึ่งธิดา โสภณ พูดภาษาไทยจากซีรีส์ที่ผลิตซํ้า (Remake) จากเกาหลีเรื่ อง Oh my Ghost
ย่อมส่ งผลให้เรื่ องบางเรื่ องที่เป็ นคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นดูเหมือนไม่มีความแตกต่างสําหรับคนในประเทศผูผ้ ลิตคอน
เทนต์น้ ันๆ กลับกลายเป็ นเรื่ องสดใหม่ในอี ก ซี กโลก (from local to global) ขณะเดี ยวกันในความแตกต่ า ง
หลากหลายนั้นเน็ตฟลิกซ์ก็สามารถเชื่อมให้คอนเทนต์เข้าถึงผูช้ มในแต่ละท้องถิ่นได้ง่ายด้วยการจัดทํา Subtitle
คําบรรยายแปลเป็ นภาษาท้องถิ่นต่างๆ ไว้แทบทุกเรื่ อง ดังนั้นความมีอิสระของผูช้ มที่สามารถเลือกดูคอนเทนต์
ที่ มาจากทัว่ ทุ กมุมโลก แถมยังได้แรงเสริ มจากคุณภาพของภาพที่ ให้ความคมชัดสู งแบบ Ultra HD ย่อมสร้ าง
ความรู ้สึกใกล้ชิดกับเรื่ องราวได้ง่าย และเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่ของผูช้ มที่ อาจเปรี ยบได้กบั การได้ออก
เดินทางท่องโลกผ่านคอนเทนต์แบบวิดีโอสตรี มมิ่ง ซึ่งรู ปแบบของคอนเทนต์ที่มีลกั ษณะ Creative Freedom ใน
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เน็ตฟลิกซ์เช่นนี้นี่เองที่สามารถเข้าถึงคนเจนเนอเรชันใหม่ในปั จจุบนั ที่ชื่นชอบความคิดสร้างสรรค์ และต้องการ
สัมผัสกับประสบการณ์สดใหม่อยูเ่ สมอได้ดี

ภาพที่ 1 ลักษณะคอนเทนต์ Netflix Originals (Crozier, 2016)
ที่มา: https://depauliaonline.com/23834/focus/netflix-success-rooted-originals/
3.2 เรื่ องราวเด่ น: สร้ างโลก (World) สดใหม่
คอนเทนต์ที่มีเป้ าหมายเป็ นผูช้ มระดับ โลกส่ งผลให้ซีรี ส์ที่เน็ ต ฟลิ ก ซ์ ออกทุ น สร้ างและผลิ ตเองให้
ความสําคัญกับการเลือกสร้างโลก (World) ของเรื่ องราวที่แม้ไม่ได้เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ถือว่าสดใหม่สาํ หรับ
แวดวงซีรีส์เพราะยังไม่มีใครหยิบจับสร้างอย่างจริ งจังในเชิงลึกมาก่อน แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นเรื่ องราวที่แทบทุก
ประเทศมีประสบการณ์ร่วมกัน เหมือนเช่นซี รีส์ที่ตีแผ่การหักเหลี่ยมเฉื อนคมกันของคนในแวดวงการเมืองที่
ไขว่คว้าหาอํานาจใน House of Cards (2556) โลกของราชายาเสพติดชาวโคลัมเบี ยอย่าง Pablo Escobar ใน
Narcos (2558) ที่มีเรื่ องราวชี วิตจริ งยิ่งกว่านิ ยาย เพราะสร้างเครื อข่ายค้ายาเสพติดขนาดใหญ่จนเคยติดอันดับ 7
มหาเศรษฐี ของโลกจากการจัดอันดับของนิ ตยสาร Forbes แถมเกื อบจะกลายเป็ นประธานาธิ บดี ของประเทศ
มาแล้ว หรื อใน The Crown (2559) ซี รีส์ว่าด้วยชี วประวัติของ Queen Elizabeth ที่ 2 ในฉบับที่ ลบภาพความ
สู งส่ งของเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์องั กฤษให้กลายเป็ นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ตอ้ งเจอบททดสอบกับปั ญหารุ มเร้าทั้ง
ครอบครัวและหน้าที่การงาน ผ่านฉากสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ส่ วนเรื่ องของตัวละครกับโลกของ “คุก”
ที่ ไม่ใช่ของใหม่เพราะเคยทําให้ซีรีส์ Prison Break (2548-2560) ทางช่อง Fox โด่งดังมายาวนานแต่เน็ตฟลิกซ์ก็
นํามาสร้างให้ต่างออกไปเป็ นโลกของ “คุกหญิง” แทนใน Orange is the new black (2556) หรื อกระทัง่ โลกของ
นักมวยปลํ้าหญิงใน Glow (2560) ที่วา่ ด้วยความหวัง ความฝันของนักแสดงสาวที่ไม่เคยได้รับบทเด่นในเวทีไหน
มาก่อนจนกระทัง่ มาพบกับเวทีมวยปลํ้าที่ได้ผกู ้ าํ กับหนังสยองขวัญสุ ดคัลต์ (cult) มาช่วยเรี ยกเรทติ้งให้รายการ
มวยปลํ้าหญิง
แต่การสร้างคอนเทนต์ให้โดดเด่นไม่ใช่แค่การมองหาโลกใหม่ หรื อสถานการณ์ใหม่ให้ผชู ้ มรู ้สึกแปลก
ใจชัว่ ครั้งคราวเท่านั้น เพราะการจะมัดใจคนดูให้อยูก่ บั ซีรีส์กนั อย่างยาวนาน โดยเฉพาะซีรีส์จากสหรัฐอเมริ กาที่
1097

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

มักนิ ยมผลิตออกมาหลายหลายฤดูกาล (season) ย่อมมีหัวใจขับเคลื่อนสําคัญอยูท่ ี่การสร้างตัวละคร (Character)
(รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2558)
3.3 ลักษณะร่ วมของตัวละครในเน็ตฟลิกซ์
-ตัวละครเอกสายดาร์ ค (Dark)
หลัก การสร้ า งตัว ละครซี รี ส์ทางโทรทัศน์ที่ผลิ ตกันหลายตอน (Episode) จํา เป็ นต้องสร้ า งตัวละคร
ประเภทที่ไม่ดีเกินไปจนไร้ขอ้ บกพร่ องหรื อไม่มีความลับอะไรให้น่าค้นหา เพราะคนดูจะขาดแรงจูงใจในการ
ลุน้ เอาใจช่วยอย่างรวดเร็ ว (Mcclain, 2017) ดังนั้นตัวละครซี รีส์ในเน็ตฟลิกซ์ก็เช่นกัน แต่น่าสังเกตว่าหากเป็ น
ตัวละครเอก (Protagonist) แบบเดี่ยวซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเส้นเรื่ องไปเล่าถึงตัวละครหลักตัวอื่นๆ เหมือนเช่นเรื่ อง
ที่เน้นตัวละครแบบกลุ่มได้ จึงมักต้องทุ่มสร้างตัวละครเอกให้มีมิติเชิงลึกเหมือนเช่นตัวละครในภาพยนตร์ ซึ่ ง
หากแบ่งตามประเภทการสร้างตัวละครแบบสามมิติ Lajos Egri (1988 อ้างถึงในรักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2558:
208-209) ที่ ประกอบด้วยการสร้างตัวละครด้านสรี รวิทยา (Phychology) ด้านสังคมวิทยา (Sociology) และด้าน
จิตวิทยา (Psychology) จะพบว่าตัวละครในซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์จะใส่ ใจแง่มุมด้านด้านจิตวิทยาของตัวละครเอก
และมักตั้งคําถามถึงมาตรฐานทางศีลธรรมของมนุษย์มากเป็ นพิเศษ โดยสร้างให้ตวั ละครเอกมักมีขอ้ บกพร่ อง
เคยผิดพลาด และเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวอาชญากรรม เพศ ความรุ นแรง หรื อที่ในหมู่ผชู ้ มทัว่ ไปอาจเรี ยกกันให้เข้าใจ
ง่ายๆ ว่าตัวละคร “สายดาร์ค” เหมือนเช่นตัวละครเอกอย่าง Frank Underwood ในซีรีส์ “House of Cards” ที่ถูก
อํานาจเข้าครอบงําจนถึงกับยอมลงมือฆ่าคนเพื่อเป้ าหมายการไต่เต้าสู่ ตาํ แหน่งประธานาธิ บดี หรื อกระทัง่ ตัว
ละครแนวซูเปอร์ ฮีโร่ ที่สร้างจากการ์ ตูนของมาร์ เวล (Marvel) อย่าง Jessica Jones (2015) ที่เมื่อซี รีส์ไม่สามารถ
ลงทุนกับงานซีจี (CG หรื อ Computer Generated) ได้เทียบเท่าภาพยนตร์ที่ฉายในโรง จึงต้องหันมาชดเชยกับการ
เลือกสร้างตัวละครฮีโร่ ในซีรีส์ที่ต่างออกไป โดยไม่ได้เป็ นฮีโร่ ที่มาพร้อมภาพจําในการทําภารกิจอันยิง่ ใหญ่อย่าง
การกูโ้ ลกแบบ The Avengers ในภาพยนตร์ แต่เป็ นฮีโร่ ที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่ องที่ไม่ได้ลงมือทําภารกิจเพื่อเชิดชู
ความดี แถมนิสยั ก็ยงั ไม่น่าคบหา เช่น Jessica Jones สาวจอมพลังที่ผนั ตัวมาเป็ นนักสื บ เธอตกตํ่าสุดขีดเพราะทั้ง
ติดเหล้า ขี้โมโห ชีวติ พังในเกือบทุกด้าน เรี ยกว่าเป็ นตัวละครสายดาร์ คอย่างแท้จริ ง แต่ตวั ละครอย่าง Frank และ
Jessica กลับสร้างรสชาติแปลกใหม่ให้กบั ผูช้ มจนทําให้เป็ นตัวละครที่ได้รับคําชมจากทั้งผูช้ มและนักวิจารณ์ไป
ไม่นอ้ ย
จะเห็นได้วา่ ตัวละครที่อยูใ่ นซอกหลืบของมุมมืดเช่นนี้มีมากขึ้นเรื่ อยๆ นับตั้งแต่มีซีรีส์อย่าง Dexter
ที่มีตวั เอกเป็ นตํารวจแต่กลับมาเป็ นฆาตกรต่อเนื่ องเสี ยเอง หรื อ Breaking Bad ที่กวาดคําชมไปทัว่ โลกว่าเป็ นซี
รี ส์แนวชีวิต (Drama) ที่ดีที่สุดเรื่ องหนึ่งของโลกว่าด้วยครู สอนเคมีที่หนั เหเข้าสู่ การเป็ นเจ้าพ่อค้ายาไอซ์รายใหญ่
ตัวละครเหล่านี้ นี่เองที่ตรงกับลักษณะนิ สัยของคนในเจนเนอเรชันปั จจุบนั ที่ชื่นชอบ “ความจริ งใจ” การยืดอก
ยอมรั บในข้อบกพร่ องของตนเอง และตรงกับลักษณะความเชื่ อ ความศรั ทธา ของคนในยุคโพสต์โมเดิ ร์น
(Postmodern) ที่มีเส้นแบ่งทางศีลธรรม ความดี-ความชัว่ เลือนลางลงทุกขณะ
ขณะเดียวกันด้วยปั จจัยเรื่ องความยาวของซี รีส์ที่มีจาํ นวนหลายตอน หลายฤดูกาล การเปิ ดเรื่ องด้วยตัว
ละครที่ยงั เต็มไปด้วยข้อบกพร่ องนั้นย่อมเอื้อให้นกั เขียนบทสร้างเรื่ องราว สถานการณ์ และโยนปมปั ญหา หรื อ
อุปสรรค (Conflict) ให้ตอ้ งฟันฝ่ าเพื่อให้คนดูลุน้ เอาใจช่วยว่าตัวละครจะพัฒนาตัวเองในทางที่ดีข้ ึนเรื่ อยๆ แบบ
ค่อยเป็ นค่อยไปได้ง่าย ขณะเดียวกันยังเปิ ดโอกาสให้สามารถขยายเรื่ องราวในอดีต (Back story) ที่มาที่ไปของตัว
ละครต่อยอดให้คนดู “เข้าใจ” ตัวละครเอกที่เลวร้ายมากขึ้นได้ดว้ ย ซึ่งความพยายามที่จะมัดใจผูช้ มให้อยูก่ บั ซีรีส์
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ไปจนปลายทางนี่ เองที่ทาํ ให้เกิดแนวทางการสร้างตัวละครเอกที่มกั “ดาร์ คไว้ก่อน” จนทําให้เส้นแบ่งระหว่าง
ตัวเอก และตัวร้ายในซีรีส์น้ นั ไม่ใช่ขาวกับดํา แต่เป็ นสี เทาที่ต่างก็มีความเป็ นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีขอ้ ผิดพลาด
พอๆ กัน ซึ่งก็เป็ นลักษณะตัวละครที่สร้างความสมจริ ง ทําให้ผชู ้ มรู ้สึกใกล้ชิด เป็ นตัวละครที่จบั ต้องและเข้าถึงได้
มากกว่าตัวละครที่แสนดี
-ตัวละครกลุ่ม: ภาพแทนชาติพนั ธุ์แสนแตกต่ างหลากหลายบนโลก
ด้วยกลุ่มเป้ าหมายผูช้ มคือ 190 ประเทศจากทุกมุมโลก การสร้างตัวละครเอกแบบกลุ่มจึงเป็ นอีกรู ปแบบ
หนึ่ งของการสร้างตัวละครในเน็ตฟลิกซ์ เพื่อให้ตวั ละครเหล่านั้นเป็ นภาพแทนความแตกต่างของผูค้ นในแต่ละ
สังคมที่หลากชนชาติ สี ผิว ศาสนา หรื อรสนิยมทางเพศ เช่น ตัวละครกลุ่มนักมวยปลํ้าหญิงใน Glow ที่มีตวั ละคร
เอกเป็ นที มนักมวยปลํ้าหญิ งที่ มีท้ งั สาวร่ างยักษ์แต่ต่ื นเวที สาวแสบต่อต้านสังคม หรื อกระทั่งคุ ณแม่ลูกอ่อน
ส่ วนกลุ่มมนุษย์พิเศษในซี รีส์ไซไฟ Sense8 (2015) ก็เต็มไปด้วยตัวละครที่มาจากหลากหลายแหล่งที่มา ทั้งหนุ่ม
ผิวสี จากทวีปแอฟริ กาที่มีแม่ติดเอดส์ เกย์หนุ่มเชื้อสายเม็กซิกนั ที่ตอ้ งปกปิ ดตัวเอง ลูกชายอดีตเจ้าพ่อจากเยอรมัน
รวมทั้งสาวๆ จากฝั่งเอเชียจากเกาหลี และอินเดียก็ได้เป็ นตัวเอกเช่นกัน
-ตัวละครสวยหล่ อหลบไป ตัวละครสายนิทช์ (Niche) มาแทน
คงต้องยอมรับว่าซี รีส์ที่เน้นตัวละครสวยหล่อ มีรูปร่ างหน้าตาดึ งดูดผูช้ มนั้นเข้าถึงผูช้ มกลุ่มวัยรุ่ นไป
จนถึงวัยทํางานตอนต้นที่เป็ นผูห้ ญิงได้ไม่ยาก ซึ่ งคงไม่มีใครปฏิเสธว่าซี รีส์จากเกาหลีโดยเฉพาะแนวโรแมนติค
คอมิด้ ี (Romantic Comedy) ยึดครองใจผูช้ มโดยเฉพาะในเอเชียด้วยกันอย่างเหนียวแน่น เน็ตฟลิกซ์จึงย่อมต้อง
หาจุดแตกต่างออกไปในการคว้าใจผูช้ มวัยรุ่ น โดยการสร้างตัวละครที่ เจาะตลาดกลุ่มเฉพาะตัวขนาดเล็ก หรื อ
Niche Market เพราะคนกลุ่มนี้ มีความชอบเฉพาะตัว มีความจงรักภักดี (Brand loyalty) ต่อสิ่ งที่ชอบ ไม่เปลี่ยน
ตามกระแสง่ายๆ การสร้างตัวละครแบบ Niche จึ งหมายถึงตัวละครที่ ไม่ใช่พิมพ์นิยมตามแบบฉบับของแนว
เรื่ อง หรื อประเภทของคอนเทนต์น้ นั ๆ ตัวละครเอกวัยรุ่ นในเน็ตฟลิกซ์จึงมีลกั ษณะขบถต่อต้านสังคม ตรงกัน
ข้ามกับลักษณะตัวละครเอกที่เป็ นภาพจําแบบเดิมๆ (Cliches) ประเภทพระเอกหล่อลํ่าแบบนักกีฬา หรื อนางเอก
ผมบลอนด์ยาว รวมทั้งมีตวั ละครเพศทางเลือกเป็ นตัวเอกจํานวนมาก เช่น ใน The end of the f***king world
(2017) สร้างเรื่ องราวของตัวเอก เด็กหนุ่มวัย 17 ปี ที่มนั่ ใจว่าตัวเองเป็ นโรคจิตและอยากลองฆ่าคน ซึ่ งเหยือ่ คน
แรกที่ เ ขาตั้งใจลงมื อ ก็ คือเพื่ อ นสาวโรงเรี ย นเดี ย วกันที่ เป็ นเด็ก สาวต่อ ต้า นสัง คมแสนปากจัด แต่ ไ ปๆ มาๆ
กลายเป็ นว่าเขากลับเปลี่ยนใจมาหลงรักสาวแสนขบถคนนี้แทน
หรื อใน American Vandal (2017) ซี รีส์ที่เล่าแบบสารคดีผ่านตัวละครเอกดีแลน เด็กหนุ่มที่ดูเหมือน
เป็ นนักเรี ยนมัธยมธรรมดาๆ ที่ ดูไม่ค่อยฉลาดนัก และใช้ชีวิตไร้สาระไปวันวัน เขาถูกเพื่อนๆ ตราหน้าว่าเป็ น
“ผูร้ ้าย” ในคดีสุดพิสดาร เมื่อเกิดการวาดภาพอวัยวะเพศชายบนรถถึง 27 คันที่จอดอยูภ่ ายในโรงเรี ยน คดีที่ดีแลน
ไม่ได้ลงมือทํากลับทําให้เขาถูกตัดสิ นให้ไล่ออกจากโรงเรี ยน และทําให้เกิดการไล่ล่าสื บหาความจริ งจากคดีสุด
ไร้สาระที่ กลับให้สาระเรื่ องมุมมองของการตัดสิ นคนจากภายนอก และการถูกตีตราจากคนอื่นได้อย่างลึกซึ้ ง
หรื อตัวละครสาวเอเชียผิวเหลืองที่มกั จะเป็ นแค่ตวั ประกอบ หรื อหนึ่งในตัวละครเอกแบบกลุ่มในซีรีส์ตะวันตก ก็
ได้กลายมาเป็ นตัวเอกแบบเดี่ยวๆ ในเรื่ อง To All the Boys I’ve Loved Before (2018) เรื่ องรักโรแมนติคของลาร่ า
จีน สาวมัธยมปลายที่ ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อจดหมายรักที่เธอเขียนถึงผูช้ ายทั้งหมด 5 คน ถูก
ส่ งออกไปหาเจ้าของ ตัวละครเรื่ องนี้ น่าสนใจตรงที่เรื่ องราวไม่ได้บอกผูช้ มชัดเจนว่าเธอเป็ นสาวจากชนชาติ
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ไหน ทั้งๆ ที่ หน้าตาส่ อเค้าไปทางเชื้อสายจีน แต่เป็ นคนอเมริ กนั ที่ สําคัญคือไม่ได้สวยเป็ นพิเศษ (แต่ก็ไม่ใช่ตวั
ละครประเภทต่อต้านตัวเอกสวยหล่อแบบกลุ่มตัวละครขี้แพ้ แบบ Looser หรื อคนชายขอบ) ตัวละครลาร่ าจึง
เปรี ยบเหมือนตัวแทนของคนธรรมดาจริ งๆ ที่อยูใ่ นสังคมอเมริ กนั ซึ่ งช่วยสะท้อนระยะห่างของช่องว่างด้านชาติ
พันธุ์ในสังคมอเมริ กนั ปั จจุบนั ที่ลดน้อยลง
แต่ไม่ใช่จะมีแต่ตวั ละครวัยรุ่ นที่ เอาใจกลุ่ม Niche เท่านั้น ตัวละครที่ อายุมากขึ้นในวัยทํางานก็มีกลุ่ม
Niche เช่นกัน เช่นใน Unbreakable Kimmy Schmidt (2015) ตัวเอกที่ถูกหลอกว่าโลกจะแตก เลยหนี ไปซ่อนตัว
ในอุโมงค์ใต้ดินเป็ นเวลา 15 ปี ก่อนจะมีคนช่วยออกมาได้พบกับโลกภายนอกท่ามกลางเมืองใหญ่อย่างนิ วยอร์ คที่
เธอพบว่าตัวเองกลายเป็ นคนแปลกหน้าไปแล้ว ซึ่ งเมื่อฟั งแค่เค้าโครงเรื่ องอาจคิดว่าเป็ นเรื่ องแนวชี วิต แต่ตวั
ละครเอกในเรื่ องอย่าง Kimmy กลับไม่ได้ทาํ ตัวหวาดหวัน่ ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นแม้แต่นอ้ ย แถม
ยังนําเอาทัศนคติมองโลกในแง่ดีของตัวเองช่วยเยียวยาคนอื่นรอบข้างอีกด้วย Kimmy จึงกลายเป็ นตัวละครที่ให้
กําลังใจคนยุคเก่าที่ดูเหมือนจะตกยุค ตามโลกไม่ทนั ซึ่ งมีอยูท่ วั่ ทุกหนแห่ งบนโลก แต่ก็ยงั ไม่ยอมแพ้ต่อการใช้
ชีวติ ต่อไป
นอกจากนี้ตวั ละครแบบ Niche ในเน็ตฟลิกซ์ยงั มีอีกจํานวนมาก ซึ่งที่โดดเด่นอาจสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะตัวละครแบบ Niche ในเน็ตฟลิกซ์
เรื่ อง
The Stranger Things

ลักษณะตัวละคร
ตัวละครกลุ่มแก๊งเด็กเนิร์ด

Master of none

ตัวละครหนุ่มอินเดียวัย 32 ปี ที่
เข้ามาใช้ชีวติ ในนิวยอร์ค

Alex Strange love

เด็กเนิร์ดวัยรุ่ นมัธยมปลายที่
สับสนกับรสนิยมทางเพศ
สาวผิวสี วยั 24 ปี ที่ยงั ถือ
พรหมจรรย์

ชีวติ ตลก

หนุ่มกี๊ก (Geek) ออฟฟิ ศ
ธรรมดาที่คลัง่ ไคล้การกินของ
หวานจนยอมทําทุกอย่างเพียง
เพื่อของหวานแสนอร่ อย

ตลก

Chewing Gum

Kantaro the Sweet
Tooth Salaryman

แนวเรื่ อง
ไซไฟ สยอง
ขวัญ
ความสัมพันธ์
ตลก ชีวติ
โรแมติค

ตลก ชีวติ

สถานการณ์ /ปมอุปสรรค
การตามหาเพื่อนที่หายตัวไปอีก
โลกหนึ่ง
จิกกัดสังคมของคนต่างเชื้อชาติ
ที่เข้ามาใช้ชีวติ แบบคนเมือง
ใหญ่ในอเมริ กา
สับสนกับรสนิยมทางเพศของ
ตัวเอง/การค้นหาตัวตน
ต้องการมีแฟนและมี
เพศสัมพันธ์กบั ชายหนุ่ ม
ท่ามกลางความขัดแย้งทาง
ความคิดกับแม่ผเู ้ คร่ งศาสนา
การต้องปกปิ ดความลับในการอู ้
งานจากเจ้านาย และเพื่อน
ร่ วมงาน เพื่อแอบไปกินของ
หวานในเวลาทํางาน

นอกเหนือจากการสร้างตัวละครที่เปรี ยบเหมือนหัวใจสําคัญของการเล่าเรื่ องในสื่ อแทบทุกรู ปแบบแล้ว
สิ่ งที่ทาํ ให้คอนเทนต์ ของตัวละครที่สร้างได้อย่างน่าสนใจเข้าถึงผูช้ มได้น้ นั มีปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ใช่
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เพียงแค่การสร้างฟั งก์ชันการใช้งานที่ สะดวกในการนําเสนอตอนต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่ องโดยไม่ตอ้ งกดปุ่ มใด
เท่านั้น แต่การจัดหมวดหมู่ หรื อแนวเรื่ องของเรื่ องราวให้อยูใ่ นหมวดที่เหมาะสม ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ จะ
ช่วยให้เรื่ องต่างๆ เหล่านั้น ได้รับการเลือกสรรจากผูช้ ม
3.4 การจัดหมวดหมู่ซีรีส์: อย่ ายึดติดกับ Genre แบบเก่ า
Genre หรื อ รู ป แบบ แนวเรื่ อ ง ที่ ช่ ว ยจัด ประเภท หมวดหมู่ ข องเรื่ อ งเล่ า โดยเฉพาะภาพยนตร์ ที่ มี
การศึ ก ษาว่า ด้ว ย Genre ตระกูล ต่ า งๆ กัน อย่า งจริ ง จัง (กฤษดา เกิ ด ดี , 2547) นั้น อาจใช้ไ ม่ไ ด้ผ ลกับการจัด
หมวดหมู่ของซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์ เพราะด้วยลักษณะคอนเทนต์ในปัจจุบนั ที่มีลกั ษณะผสมผสาน Genre ต่างๆ มาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ตามความยาวของซีรีส์ที่บางเรื่ องสร้างกันนานนับสิ บปี ดังนั้นกลยุทธ์แบบเดียวกับการแบ่ง Genre เพื่อ
ใช้โฆษณา หรื อสื่ อสารไปยังผูช้ มภาพยนตร์ เพื่อสร้างความคาดหวังในการเลือกรับชมนั้นจึงปรับเปลี่ยนไปเป็ น
การจัดหมวดหมู่ในรู ปแบบอื่นๆ ที่มากกว่าแค่การจัดตามแนวเรื่ อง เช่นแนวผี ตลก หรื อรักโรแมนติคเหมือนใน
อดีต โดยเน็ตฟลิกซ์ใช้วธิ ีจดั หมวดหมู่ใหม่ตามบรรยากาศ หรื ออารมณ์ที่ได้รับในการชมเหมือนการจัดหมวดหมู่
หรื อเพลย์ลิสต์ (Playlist) ในการฟั งแอปพลิเคชันเพลง เช่น หมวดหมู่แนวเรื่ องแบบมืดหม่น (Dark TV Show)
แนวเรื่ องแบบให้กาํ ลังใจ (Inspiration TV Show) นอกจากนี้ ยงั มี การจัดหมวดหมู่ตามที่ มาของการสร้ างเรื่ อ ง
เพราะคอนเทนต์ใ นปั จจุ บัน มี ล ัก ษณะเลื่ อ นไหล หยิบ ยืม มาผลิ ตซํ้า และต่ อ ยอดในหลากหลายแพลตฟอร์ ม
(Platform) ตามลักษณะของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ หรื อ Transmedia Storytelling (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558) เช่น
การจัดเป็ นหมวดหมู่ เรื่ องที่สร้างจากเกม การ์ตูน แอนิเมชัน หรื อหนังสื อ (Base on Comics/Anime/Book) ซึ่งการ
จัดหมวดหมู่เช่นนี้มีขอ้ ดีคือสามารถช่วยขยายฐานความสนใจของผูช้ มให้กว้างขึ้นจากเดิมที่อาจยึดติดแค่เพียงแนว
เรื่ องแบบเดิ ม และยังเป็ นการกระตุน้ ให้กลุ่ม แฟนคลับที่ เคยชื่ นชอบเรื่ องราวจากสื่ อ อื่ นมาก่ อนอยากเลื อ ก
รวมทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะตัวละคร ที่อาจแบ่งแยกย่อยไปตามผูช้ มเฉพาะกลุ่ม (Niche) เช่น การจัด
หมวดหมู่เรื่ องที่มีตวั ละครเอกเป็ นหญิงแกร่ ง (Strong Female Lead) ที่เริ่ มมีฐานผูช้ มมากขึ้นรวมตัวกันจนเป็ นกลุม่
ใหญ่ที่อาจเรี ยกว่าเป็ นกลุ่ม Niche ที่แปรสภาพเป็ น Mass เหมือนวัฒนธรรม ฮิพฮ็อพ (Hiphop) เป็ นต้น

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์ใน Netflix (“The Break with Michelle Wolf | Featuring a Strong
Female Lead | Netflix”, 2016) ที่มา: https://www.dailymotion.com/video/x6kecl3
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4. สรุ ป

จากลักษณะคอนเทนต์ซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์ขา้ งต้นคงพอช่วยให้เห็นถึงแนวทางการสร้างที่มาของเรื่ องราว
ที่ให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ วิจยั หาความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้ าหมาย หรื อผูช้ มเป็ นหลัก ซึ่ งนําไปสู่การ
ออกแบบเนื้อหาที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผชู ้ ม โดยแบ่งลักษณะคอนเทนต์เป็ นสองกลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มเรื่ องเพื่อรองรับผูช้ มกลุ่มใหญ่ระดับโลก (Mass Content) มักเป็ นเรื่ องที่วา่ ด้วยอาชีพ หรื อโลก
ของตัวละครที่คนทั้งโลกมีประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านการนําเสนอตัวละครที่มีลกั ษณะมืดหม่น หรื อตัวละครสาย
ดาร์ค เพื่อเอื้อต่อการแต่งเติมเรื่ องราวต่อยอดให้ตวั ละครมีพฒั นาการและสร้างอารมณ์ร่วมจากผูช้ ม
2. กลุ่มเรื่ องที่เจาะกลุ่มผูช้ มเฉพาะ (Niche Content) โดยสร้างตัวละครเอกให้เป็ นภาพแทนของคนกลุ่ม
ย่อยๆ ที่แตกต่างกันทั้งทางชนชาติ สี ผิว ความเชื่อ หรื อรสนิ ยมในสังคม ซึ่ งกลุ่มผูช้ มแบบ Niche ยังมีช่องว่างให้
ผูผ้ ลิตสื่ อหันมาให้ความสําคัญกับการศึกษาถึงกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีลกั ษณะ วัฒนธรรมเฉพาะตัวที่สามารถหยิบนํามา
สร้างสรรค์ต่อยอดเป็ นคอนเทนต์อีกมาก
ขณะเดียวกันการให้ความสําคัญในการจัดหมวดหมู่ของคอนเทนต์ ก็มีส่วนช่วยสร้างความโดดเด่นให้
เรื่ องราวเข้าถึงผูช้ มได้ถูกที่ถูกทาง ไม่ต่างจากแนวคิดการจัดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ของสื่ อมวลชน ที่มี
พลังสร้างกระแสความนิยม หรื อให้คุณค่าในสารที่เลือกจัดวาระขึ้นมา ซึ่งการเลือกจัดความสําคัญของคอนเทนต์
ควรแตกย่อยออกไปให้มากกว่าแค่การจัดแนวเรื่ องแบบเก่าที่มีรากฐานจากแนวเรื่ องแบบภาพยนตร์ โดยอาจต้อง
คํานึงถึงการจัดหมวดหมู่ตามอารมณ์ บรรยากาศของเรื่ องราว และตามลักษณะเฉพาะของตัวละคร
การเติ บโตของเน็ ตฟลิ กซ์ในวันนี้ คงทําให้ผูผ้ ลิ ตคอนเทนต์ที่เคยมองว่าสถานี โทรทัศน์ยึดติ ดอยู่กบั
ประเทศ ถิ่ น ฐานที่ ต้ ัง ของตนเองต้อ งปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด เสี ย ใหม่ เพราะเน็ ต ฟลิ ก ซ์ ก ลายเป็ นเครื อ ข่ า ย
สถานีโทรทัศน์สาํ หรับคนทั้งโลกที่สามารถทลายกําแพงทางภูมิศาสตร์ของนักเสพสื่ อไม่วา่ จะอยู่ ณ แห่งหนใดให้
หลอมรวมกันไปแล้ว
ความท้าทาย และความอยูร่ อดของผูผ้ ลิตสื่ อโทรทัศน์รายอื่นในวันนี้ จึงต้องเร่ งหันกลับมาพัฒนาคอน
เทนต์ของตัวเองให้มีท้ งั ความ Mass แต่ก็ Niche อยู่ในที หรื ออาจจะเรี ยกได้ว่าต้องรื้ อสร้างความคิดใหม่วา่ จะ
พัฒนาสื่ อโทรทัศน์อย่างไรให้ไปสู่ผชู ้ มที่ท้ งั กว้าง (Broadcast) และแคบ (Narrowcast) คู่ขนานกันไปพร้อมกัน

5. ข้ อเสนอแนะ

1. นอกเหนื อจากการศึกษาแง่มุมของที่มาการสร้างเรื่ องและตัวละครในเน็ตฟลิกซ์แล้ว อาจมีการศึกษา
กลวิธีการนําเสนอคอนเทนต์ดว้ ยภาพ เสี ยง และการตัดต่อรายการที่ เน็ตฟลิกซ์เป็ นผูผ้ ลิตเพื่อให้เห็นกลวิธีการ
นําเสนอคอนเทนต์อย่างรอบด้าน
2. ยังมีแง่มุมอื่นที่ น่าศึ กษาเพื่อหาเหตุผลถึงความสําเร็ จของเน็ตฟลิ กซ์ ในการสร้างเครื อข่ายรายการ
โทรทัศน์ระดับโลก โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกลวิธีการปล่อยให้ผชู ้ มสามารถควบคุมการเลือกรับคอนเทนต์ได้
ตามต้องการ (Consumer Control) ว่ามีการออกแบบลูกเล่นอย่างไร รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรับชม
ที่รวดเร็ ว ทันใจผูช้ ม (Constant Innovation) ว่าเกิดจากออกแบบระบบอัลกอริ ทึมอย่างไร
3. ความอิสระเสรี ในการผลิตคอนเทนต์ของเน็ตฟลิกซ์แบบไร้การควบคุมในแง่เรตติง้ จึงควรมีการศึกษา
ผลกระทบด้านลบในแง่การนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ และความรุ นแรงด้วยเช่นกัน
1102

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

6. เอกสารอ้ างอิง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กฤษดา เกิดดี. 2547. ประวัตศิ าสตร์ ภาพยนตร์ การศึกษาว่ าด้ วย 10 ตระกูลสําคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ:
พิมพ์คาํ . “จับเข่าคุยกับผูบ้ ริ หาร Netflix “James Rothwell และ Anne Wallin”.”, (2560). สื บค้นเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก https://marketeeronline.co/archives/3413
ธาม เชื้อสถาปนศิริ. 2558. “เล่ าเรื่ องข้ ามสื่ อ.” วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิดา้ 2 (1): 59-87.
รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม. 2558. การเขียนบทภาพยนตร์ บันเทิง. กรุ งเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
“About Netflix.” 2018. สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561, จาก https://media.netflix.com/en/about-netflix
Bailey, Craig. 2010. “Content is King by Bill Gates.” สื บค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561, จาก
https://www.craigbailey.net/content-is-king-by-bill-gates/
Crozier, Maddy. 2016. “Netflix success rooted in originals.” สื บค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561, จาก
https://depauliaonline.com/23834/focus/netflix-success-rooted-originals/
Giannetti, L. 2014. Understanding Movies (13th edition). Boston: Pearson.
Mcclain, John. 2017. “How to write for TV: a step-by-step guide to starting your career.” สื บค้นเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.scriptreaderpro.com/how-to-write-for-tv/
Stephen, Bijan. 2018. “Netflix finally tied with HBO for total wins at the 2018 Emmys.” สื บค้นเมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.theverge.com/2018/9/18/17873636/netflix-hbo-primetimenetworks-breakdown-tie-emmys-2018
“The Break with Michelle Wolf | Featuring a Strong Female Lead | Netflix.” .2016. สื บค้นเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2561, จาก : https://www.dailymotion.com/video/x6kecl3

1103

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การศึกษาช่ องทางการรับรู้ ข่าวสารประชาสั มพันธ์ งาน “หนาวนีท้ เี่ มืองแกน”
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
A Study of Public Relation Affecting in “Now Nee Tee Muang Kaen”
of Muang Kaen Pattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai
ประธาน คําจินะ
E-mail: prathan@g.cmru.ac.th
อรนุช พันโท
E-mail: oranuch.pan@gmail.com
ธฤษ เรื อนคํา
E-mail: tridrean@gmail.com
เกษรา ปัญญา
E-mail: punya.kate@gmail.com
อํานาจ โกวรรณ
E-mail: umnaj@cmru.ac.th
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
Computer Department, Faculty of Science and Technology
Chiang Mai Rajabhat University
บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกน เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงาน
หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 จํานวน 520 คน ใช้วธิ ีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.62 เพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 40.38 และอายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.69 2) การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งาน
หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 8 ผ่านช่องทาง Facebook มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 63.27 และ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ช่องทางของ Facebook นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: การรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
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ABSTRACT

This research aims to study of Public Relation Affecting in “Now Nee Tee Muang Kaen” of Muang
Kaen Pattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai. The research population by purposive sampling
was 520 tourists who visited at the 8th “Now Nee Tee Muang Kaen , December 25, 2017- January 3, 2018. The
data was analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results were as follows:
Firstly, the majority of respondents were female, 59.62%. Male respondents were 40.38%. Most respondent ages
were 20-30 years or 52.69%. Secondly, 63.27% of respondents knew this event from Facebook. Thirdly, any
comments about the channel of the event’s public relation that suited for respondents’ perception derived from
Facebook. Facebook channel was the most attraction for tourists. The average was 4.23 which was high level.
KEYWORDS: Public Relations Affecting, Muang Kaen Pattana Municipality

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การรับรู ้ข่าวสารเป็ นการแลกเปลี่ยน อภิปราย ถ่ายทอดข่าวสารต่าง ระหว่างสมาชกในสังคม และการ
รับรู ้ข่าวสารในแต่ละสังคมขึ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละสังคม (รัฐ กันภัย และธรรมนิ ตย์ วราภรณ์, 2558) ส่ วนการ
ประชาสัมพันธ์น้ นั ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในช่องทางการถ่ายทอดข่าวสาร หรื อช่องทางการสื่ อสารที่สําคัญในการ
สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป งานประชาสัมพันธ์เป็ น
งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้เครื่ องมื อสื่ อ สาร นัก ประชาสัม พันธ์ ต ้อ งรู ้ ก ารใช้สื่ อ ประชาสัม พันธ์ ให้ได้ผล การ
ประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทางเช่น วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ เช่น
สื่ ออินเทอร์เน็ต สื่ อสังคมออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ (อภิชจั พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุ จ, 2556)
งานหนาวนี้ ที่เมืองแกน เป็ นงานประจําปี เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่
จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ณ พื้นที่ภายในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
ในปี พ.ศ. 2561 เป็ นครั้งที่ 8 และเป็ นงานที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจ จุดเด่นของงานอยูท่ ี่ทุ่งดอกคําแผ้แหล้หรื อ
ทุ่งดอกคอสมอส กลองสะบัดชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงจะได้เห็นถึงวิถีชีวติ ชาวล้านนา วิถีชีวติ คนเมืองแกนที่
ได้จดั แสดงภายในงาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์ถือเป็ นภารกิจในการสื่ อสารข้อเท็จจริ ง สารสนเทศ และข่าวสารของ
องค์ก รไปสู่ บุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร สํา หรั บ งาน หนาวนี้ ที่ เ มื อ งแกนในปี ที่ ผ่ า น ๆ มาการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นแบบเดิมๆ ได้แก่ การขึ้นป้ ายโฆษณา แผ่นพับ หนังสื อเวียนและเว็บไซต์ ทําให้นกั ท่องเที่ยวมี
การรับรู ้ข่าวสารไม่ทวั่ ถึง ดังนั้นในปี นี้ ทางผูว้ ิจยั ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น โดยผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ได้แก่ ไลน์ Facebook Youtube และเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นช่องทางที่องค์กรสามารถเผยแพร่ ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก มีประสิ ทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหรื อนักท่องเที่ยวได้โดยตรง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 8 ทีมผูว้ จิ ยั สนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของงานครั้งนี้ ของนักท่องเที่ยวภายในงานรับรู ้ผ่านช่องทางสื่ อใดมากที่สุด ซึ่ งผลการวิจยั จะเป็ น
ข้อ มู ล สํา หรั บ วางแผนในการประชาสัม พัน ธ์ ค รั้ งต่ อ ไปของเทศบาลเมื อ งเมื อ งแกนพัฒ นา เพื่ อ เพิ่ ม จํา นวน
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นักท่ องเที่ ยวให้มากขึ้ นและฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของงานจะได้ใ ช้งบประมาณเพื่อ การประชาสัมพัน ธ์ ไ ด้ต รง
กลุ่มเป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพที่สุดต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
-

ตัวแปรตาม

เพศ
อายุ
สื่ อประชาสัมพันธ์
งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
ครั้งที่ 8 เช่น Facebook,
Website, Line

การรับรู ้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่
เมืองแกนครั้งที่ 8 เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ นักวิจยั ต้องการทราบเกี่ยวกับช่องทางการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ที่จดั ขึ้น ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 3 มกราคม 2561 ดัง นั้น จึ ง ทํา การสํา รวจนัก ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้แ บบสอบถาม
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ และสื่ อการประชาสัมพันธ์ในการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับงานหนาวนี้ที่
เมืองแกน ครั้งที่ 8 และตัวแปรตามคือ การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8
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แผนภาพที่ 2 ตัวอย่างสื่ อประชาสัมพันธ์งาน “หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 8”
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ได้แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการสํารวจครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงานหนาวนี้ ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
จํานวน 600 คน
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
สําหรับเครื่ องมือการทําวิจยั ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ที่แบ่งออกเป็ น 3 ตอนได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไป เป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ และอายุ 2) ข้อคําถามเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์
และ 3) ข้อ คํา ถามเกี่ ย วกับ ช่ อ งทางการประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ต รงกับ การรั บ รู ้ ข องผู ้ต อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
นักท่องเที่ยวมากที่ สุด เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ ท (likert) 5 ระดับ นําไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านเพื่อขอคําแนะนําและทําการปรับปรุ งแก้ขอ้ คําถามให้มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักท่ องเที่ ยวในช่ วงเวลาจัดการหนาวนี้ ที่เมื องแกน ครั้ งที่ 8
ประจําปี 2560 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ผูว้ ิจัยจะคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ พบว่า มี
แบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะห์ผลได้ท้ งั สิ้น 520 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 86.67
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และอายุ โดยคํานวณค่าสถิติที่
เป็ น ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 8 โดยการคํานวณหา
ค่าสถิติที่เป็ น ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ ว นที่ 3 การวิเ คราะห์ ช่ อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ ที่ตรงกับการรั บรู ้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย
คํานวณค่าสถิติที่เป็ น ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั สามารถแยกเป็ นประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปสําหรับผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.62 รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.38 และจําแนก
ตามอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด จํานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.69 รองลงมา
อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.19 อายุต่าํ กว่า 20 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.65
และน้อยที่สุดคือมากกว่า 40 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.57 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
210
หญิง
310
รวม

อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม
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ร้อยละ
40.38
59.62

520

100.00

71
274
105
70
520

13.65
52.69
20.19
13.57
100.00

5.2 การวิเคราะห์การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8
การศึ กษาถึ งช่ องทางการรั บรู ้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ ที่เมื องแกน ครั้ งที่ 8 พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารของการจัดงานผ่านทาง Facebook มากที่สุด จํานวน 329 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.27
รองลงมา มีการรับรู ้ข่าวสารผ่านเพื่อน/ญาติ/ลูกหลาน หรื อการบอกต่อ จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.69 และ
การรับรู ้ผา่ นทางเว็บไซต์ จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.81 การรับรู ้ข่าวสารน้อยที่สุดคือผ่านทางอีเมล์ จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.38 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 8
รายการ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. Facebook
329
63.27
2. เว็บไซต์
51
9.81
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์
40
7.69
4. ป้ ายโฆษณา/โปสเตอร์/แผ่นพับ
17
3.27
5. หนังสื อเวียน
13
2.50
6. เพื่อน/ญาติ/ลูกหลาน/การบอกต่อ
66
12.69
7. อีเมล์
2
0.38
8. อื่น ๆ
2
0.38
รวม
520
100.00
5.3 การวิเคราะห์ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ถึงช่ อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ที่ตรงกับการรั บรู ้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตรงกับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามมาก
ที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.619 รองลงมาคือ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.966 และน้อยที่สุดคือ Youtube ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.177 แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับการรับรู ้ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
คําถาม
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. Facebook “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา”
4.23
0.619
มาก
2. เว็บไซต์ “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา”
3.27
1.078
ปานกลาง
3. ไลน์ “หนาวนี้ที่เมืองแกน”
3.25
1.153
ปานกลาง
4. Youtube “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา”
3.16
1.177
ปานกลาง
5. ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่
3.82
0.966
ปานกลาง
6. หนังสื อเวียน
3.32
1.120
ปานกลาง
7. สื่ อโทรทัศน์/วิทยุ
3.39
1.199
ปานกลาง
8. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์/โปสเตอร์/แผ่นพับ
3.53
1.159
มาก
9. รถแห่ประชาสัมพันธ์
3.48
1.237
ปานกลาง
10. บุคลากรที่จดั งาน
3.20
1.630
ปานกลาง

6. อภิปรายผล

การวิจยั เกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามสํารวจข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
งานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 จํานวน 520 คน พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
งานในครั้ งนี้ ได้รั บ รู ้ ข่ า วสารของงานผ่ า นทาง Facebook มากที่ สุ ด ซึ่ งได้มี ก ารทํา ภาพประชาสั ม พัน ธ์ บ น
Facebook แฟนเพจของเทศบาลเมื องเมื อ งแกนพัฒนา วันละ 2 ภาพและทุ กภาพมี ก ารตั้งงบประมาณเพื่ อ ให้
ผูใ้ ช้งานเข้าถึงภาพปราสัมพันธ์ พบว่ามีการแชร์ ภาพประชาสัมพันธ์โดยผูใ้ ช้เฟสบุคไปย่างแพร่ หลาย ถือเป็ นสื่ อ
สังคมออนไลน์ชนิดหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างรวดเร็ ว ทันเวลาและมีแนวโน้ม
ที่จะได้รับความนิยมนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์มากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทราพันธ์ หรุ่ น
รั กวิทย์ (2557) ได้วิจัยเกี่ ยวกับการเปิ ดรั บข่าวสาร การรั บรู ้ และทัศนคติ ของนักศึ กษาที่ มีต่อคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมหาวิทยาลัยศิ ลปากรภายหลังภาวะวิกฤต ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาหลักสู ตร
นิ เทศศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2556 จํานวน
300 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับ Facebook เป็ นสื่ ออันดับแรก งานวิจยั ของ สายฤดี พัฒนพงศานนท์ และนภวร
รณ ตันติเวชกุล (2556) ได้ทาํ การวิจยั เกี่ ยวกับการรับรู ้วิธีการส่ งเสริ มการขายบน Facebook แฟนเพจและผลต่อ
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค เป็ นการวิจัย เชิ ง สํา รวจ พบว่า การรั บ รู ้ วิธี ก ารส่ ง เสริ ม การขายบน Facebook แผนเพจมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในด้านทัศนคติ การเข้าร่ วมและความตั้งใจซื้ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01
สําหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามในงานวิจยั นี้ พบว่า การ
รับรู ้ข่าวสารผ่านทาง Facebook เป็ นช่องทางที่ตรงกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑารัตน์
ศราวณะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์กบั งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 72 คน พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์มีการรับรู ้และ
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ความเข้า ใจในการประยุก ต์ใ ช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ ใ นระดับ มากและมากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ใ ช้
Facebook และไม่ใช้ Twitter เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรมากกว่าใช้เพื่อการทํางานร่ วมกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
งานวิ จัย นี้ จะเป็ นประโยชน์ สํา หรั บ เทศบาลเมื อ งเมื อ งแกนพัฒ นาที่ จ ะทราบถึ ง สื่ อ ออนไลน์ ที่ มี
นักท่องเที่ยวเข้าถึงมากที่สุด และเป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชนทําให้มีรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การของ
ชุมชน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จะเน้นช่องทาง Facebook ให้มากขึ้นอาทิเช่น การซื้อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์
เพจ โดยเน้นที่กลุ่มคนที่เป็ นเป้ าหมายตามผลการสํารวจ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยวได้อย่างตรงเป้ าหมายและ
รวดเร็ ว โดยในการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561-3 มกราคม 2562
ทางทีมวิจยั และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจะได้ร่วมวางแผนในการประชาสัมพันธ์กบั ทางเทศบาลเมืองเมือง
แกนในลําดับต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ มู ล ทั่ว ไปกั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อจะเป็ นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับบุคคลมากยิง่ ขึ้น
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Identity of Thai Elderly in Facebook Social Network
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การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูส้ ู งอายุ (2) เพื่อศึ กษาการแสดงตัวตนของผูส้ ู งอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์บน
Facebook ผลวิจัย ได้ม าจากการเก็ บรวบรวมข้อ มูล จากผูส้ ู งอายุที่ใ ช้สื่ อสัง คมออนไลน์ Facebook ในจัง หวัด
สมุทรปราการ จํานวน 400 คน ประกอบด้วยเพศชายจํานวน 175 คน เพศหญิ งจํานวน 225 คน โดยการแจก
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติ t-test และ F-test ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และมี
อายุ60-65 ปี ร้อยละ 64.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 42.5 ไม่ได้ทาํ งานร้อยละ 37.5 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 53.0 ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ Facebook โดยเฉลี่ยใช้
Facebook มากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 36.8 ใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความบันเทิง ร้อยละ 27.0 มักจะใช้ใน
ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. ร้อยละ 53.0 ใช้ Facebook มาเป็ นเวลามากกว่า 2 ปี ใช้เป็ นโดยศึกษาด้วยตนเอง ร้อยละ
39.5 และเมื่อเกิดข้อสงสัยในการใช้ Facebook ก็มกั จะศึกษาด้วยตนเองมีจาํ นวนถึง ร้อยละ 45.5
ในด้านการแสดงออกบนสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook ผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 60-65 ปี ส่ วนใหญ่มี
การแสดงออกบนสื่ อสังคมออนไลน์ชดั เจนกว่าช่วงอายุอื่นๆ ในรู ปแบบมีความเป็ นกันเอง รักครอบครัว ซื่ อสัตย์
จริ งใจ เป็ นแบบอย่างที่ดี ชอบทําบุญ ให้ขอ้ คิด หัวเราะง่าย และชอบปาร์ ต้ ีสังสรรค์ มากกว่าผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 66 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 อีกทั้งยังพบว่า เพศหญิงมีการแสดงออกผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
Facebook ในรู ปแบบรักครอบครัว ซื่ อสัตย์ จริ งใจ และชอบทําบุญ ที่ชดั เจนกว่า แต่ในขณะเดียวกันเพศชายมีการ
แสดงออกผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook ในรู ปแบบที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ชอบให้ขอ้ คิด เป็ นคนหัวเราะง่าย และ
ชอบปาร์ต้ ีสงั สรรค์ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ: การแสดงตัวตน, ผูส้ ูงอายุ, เครื อข่ายสังคมออนไลน์, Facebook
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ABSTRACT
This study is a survey research. The purposes are (1) to study the behavior of using Facebook on the
social networks of the elderly (2) To study the identities of older people using social media on Facebook. The
research was based on a collection of 400 older adults using Facebook, consisting of 175 males and 225 females.
The sample must be 60 years old and must be a Facebook user, and Facebook must be active. Or use Data were
analyzed using t-test and F-test ANOVA.
The research found that the majority of Facebook social media users are 56.3% and 60-65 years old.
64.5% have secondary education, 42.5% have no work, 37.5% work, and 53.0 % have less than 10,000 monthly
income. ( 2) Older adults have average Facebook usage more than 6 hours a day, 36. 8 percent use it for
entertainment purposes, 27.0% are used during the period 12.00-14.00, 53.0 percent use Facebook. Used for selfstudy, 39.5 percent, and when questioned about the use of Facebook, self-study was up to 45.5 percent.
In the face of online social media, Facebook, aged 60-65, is more prominent on social media than any
other age group. It is a friendly, loving family, honest, sincere, a good example, like to make merit, laugh and
easy to party. The statistical significance was 0.05. Also found. Female are expressed through social media
Facebook in the form of love, family, honest and sincere like to make merit. At the same time, males express
themselves through Facebook social media in exemplary ways. And like partying the statistical significance was
0.05.
KEYWORDS: Identity, seniors, Online Network, Facebook
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรเป็ นอันดับ 2 รองจากกรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่เป็ นจังหวัดรองรับการ
ขยายตัวจากกรุ งเทพฯ ทั้งในด้านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร ทําให้สมุทรปราการ
มีประชากรย้ายถิ่นจากที่ อื่นมาในจังหวัดเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งมีท้ งั ประชากรที่ เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่
อย่างถูกต้อง และไม่ยา้ ยทะเบียนราษฎร์ เข้ามาก็มี ทําให้ประชากรที่มีอยูจ่ ริ งสู งกว่าจํานวนประชากรในทะเบี ยน
ราษฎร์ สําหรับประชากรที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ จากศูนย์ขอ้ มูลประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 872,749 โดยมี ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 63,920 จากจํานวนประชากรทั้งหมด
(จังหวัดสมุทรปราการ, 2555.)
จากที่ผวู ้ จิ ยั ได้พบสถิติของจํานวนผูส้ ูงอายุที่มากขึ้นในแต่ละปี ในขณะที่เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทกับ
ผูค้ นมากขึ้น ในปั จจุบนั โลกออนไลน์ถือเป็ นอีกสังคนหนึ่ง และยังเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น
ผูส้ ู งอายุจึงมี การปรั บตัวที่ จะเรี ยนรู ้ การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้ นเพื่อให้เข้าถึ ง เข้าใกล้ลูกหลาน และยัง
สามารถติดต่อสื่ อสาร พูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันได้สะดวกกว่าในสมัยก่อน ดังนั้นเครื อข่ายสังคมออนไลน์อาจ
ไม่ใช่เรื่ องยากสําหรับวัยรุ่ นอย่างเราๆ แต่ก็คงไม่ง่ายนักที่จะเรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจของผูส้ ูงอายุ
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Facebook ก็เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทใน ค.ศ. 2004 ก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์
เบิ ร์ก ชายชาวอเมริ กนั โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน Facebook ก็กระจายไปทัว่ เกื อบจะทุกมุมโลกก็ว่าได้ ณ วันที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2554 เฟซบุ๊กมีจาํ นวนสมาชิกทั้งหมด 584,628,480 สมาชิกทัว่ โลก โดยเป็ นสมาชิกจากประเทศไทย
รวม 6,914,800 สมาชิก
ในปั จจุบนั เทคโนโลยี เครื อข่ายสังคมออนไลน์แพร่ หลายไปทัว่ โลกและเวลายิ่งเปลี่ยนแปลงไปก็ทาํ ให้
การพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ยิ่งดี ข้ ึนไปเรื่ อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูค้ น แต่ในขณะเดี ยวกัน
ผูค้ นที่จะมาเป็ นผูบ้ ริ โภคเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก็มีอายุมากขึ้นตามกาลเวลา และอีกไม่กี่ปีสังคมผูส้ ู งอายุก็จะมี
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละประเทศ ส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั จะต้องเรี ยบง่าย และไม่
ซับซ้อนจนเกินไป เพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจของผูส้ ูงอายุที่ยงั มีความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ และเข้าใกล้ลูกหลาน
และสิ่ งนี้นี่เองจึงทําให้ผสู ้ ูงอายุใช้ Facebook เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารมากขึ้น และผูท้ ี่ใช้ Facebook ก็จะมี
ผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้นในทุกๆปี (สรุ ปสถิติผใู ้ ช้ Social Media. 2561)
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูส้ ูงอายุ
(2) เพื่อศึกษาการแสดงตัวตนของผูส้ ูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์บน Facebook
3. แนวคิดและทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิจยั
แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นอีกสื่ อหนึ่งที่สามรถทําให้เราพูดคุย สื่อสารกับคนที่รู้จกั หรื อไม่รู้จกั ได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น และส่วนใหญ่เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั ก็ไม่ได้จาํ กัด เพศ หรื ออายุในการใช้
เพราะฉะนั้นผูท้ ี่เล่นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะเป็ นใครก็ได้ จึงทําให้เป็ นสื่ อที่สามารถเปิ ดรับเพื่อน หรื อรู ้จกั
เพื่อนใหม่ๆได้เป็ นวงกว้าง
แนวคิดเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ูงอายุจะมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปและมีหลายลักษณะ โดยจะมีความแตกต่างกันในช่วงอายุ
ความหมายของผูส้ ูงอายุ วัยสูงอายุจดั เป็ นวัยที่อยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวติ ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้ จะตรง
ข้ามกับวัยเด็ก คือมีแต่ความเสื่ อมโทรมและสึ กเหรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะดําเนินไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
แนวคิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ปั จจุบนั เป็ นยุคออนไลน์ บุคคลหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์กนั มากขึ้น โดยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับความไว้ใจ ความปลอดภัยของระบบ
และความเป็ นส่วนตัว คุณค่าทางด้านความบันเทิง การได้รับประโยชน์จากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุ่มผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและ
ความสามารถของบุคคล
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แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน
ในการที่บุคคลเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงตัวตนของตนเองนั้น บุคคลต้องรับรู ้เกี่ยวกับตนเองซึ่งการรับรู ้
เกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) ทําให้เข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ทั้งจุดเด่น จุดด้อยในตนเอง โดยการรับรู ้
เกี่ยวกับตนเองในเรื่ องคุณสมบัติหรื อลักษณะต่าง ๆ ของตนนั้น อาจได้รับจากการสังเกตและรับรู ้จาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทําให้บุคคลนั้นรู ้คุณสมบัติท้ งั ในแง่บวกและแง่ลบ เช่น ความสามารถ ความดีงาม ความ
บกพร่ องในด้านใดด้านหนึ่งของตนเอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะประชากร
- เพศ

การแสดงตัวตนบน
Facebook ของผูส้ ู งอายุที่
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์

- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- อาชีพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน
2. ลักษณทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่แตกต่างกัน
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ ก ษาเรื่ อ งการแสดงตัว ตนของผูส้ ู ง วัย ในจัง หวัด สมุ ท รปราการในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
(Facebook) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดยการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) ซึ่งเป็ นการวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-shot Descriptive) โดยการแจกแบบสอบถาม
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษาได้ม าจากการคํา นวนผูใ้ ช้ Facebook ในจัง หวัด สมุ ท รปราการ จากฐานข้อ มู ล
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปราการ รวบรวมครั้งสุดท้ายเมื่อกลางปี 2557 เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีจาํ นวนรวม
ทั้งสิ้ น 152,642 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่มีระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ที่มีระดับนัยสําคัญ 0.05 ตามสูตร การศึกษาครั้งนี้จึงใช้ขนาดตัวอย่าง 400 คน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั เล่มนี้ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการแสดงตัวตนของผูส้ ู งอายุที่ใช้สื่อ สังคนออนไลน์ Facebook โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) ซึ่งเป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประเมิณค่าแบบ Rating scale
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามให้กบั ผูส้ ูงอายุที่มีการใช่สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) อายุต้ งั แต่60 ปี ขึ้นไป
ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ มีการเล่น Facebook และ Facebook มีการเคลื่อนไหว ใช้งานจริ ง ผูว้ ิจยั ใช้วิธี
แจกแบบสอบถามโดยการแบ่งแบบสอบถามทั้งหมดออกเป็ น 6 ชุด เท่าๆกัน ออกเดินทางไปแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองตามอําเภอต่างๆทัว่ สมุทรปราการ โดยอธิ บายเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความเข้าใจตรงกัน และตอบ
แบบสอบถามตามข้อมูลจริ ง ซึ่ งใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงระหว่างวันที่ 5 เมษายน –
18 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้หยุดแจกแบบสอบถามหลังจากที่ได้แบบสอบถามครบถ้วนและถูกต้อง จํานวน
400 ชุด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาโดยนํ า เสนอในรู ปตาราง
ประกอบการแปลความหมายเชิ งบรรยาย โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และแบบอธิบายตาราง เพื่อเปรี ยบเทียบอธิบายข้อมูลในด้านลักษณะประชากร
2. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยวิธีการสถิติเชิงอนุมาน ผูว้ ิจยั เลือกวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่
2.1 ค่า t-test วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ยในตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และการทดสอบด้วยวิธี ก าร
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ Schaffer Analysis ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.3 Pearson Correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์แบบเพียร์ สันของตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
5. สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ
60-65 ปี จํานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.50 ไม่ได้ทาํ งานจํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน
212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ Facebook
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ Facebook โดยเฉลี่ยใช้ Facebook มากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน จํานวน
147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.75 ใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความบันเทิง จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 มักจะใช้
ในช่วงเวลา 12.00-14.00 น. จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ใช้ Facebook มาเป็ นเวลามากกว่า 2 ปี ใช้เป็ นโดย
ศึกษาด้วยตนเอง จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 และเมื่อเกิดข้อสงสัยในการใช้ Facebook ก็มกั จะศึกษาด้วย
ตนเองมีจาํ นวนถึง 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.25
ส่ วนที่ 3 ลักษณะการใช้ Facebook ในการแสดงตัวตน
ผู ้สู ง อายุส่ ว นใหญ่ มี ล ัก ษณะการใช้ Facebook โดยเฉลี่ ย กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะแสดงออกบน
Facebook จัดอยู่ในรู ปแบบมาก และเมื่ อเปรี ยบเที ยบรายย่อยพบว่า ผูส้ ู งอายุมีการแสดงออกบน Facebook ใน
รู ปแบบที่มีความเป็ นกันเอง ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แสดงออกในรู ปแบบเป็ นคนที่รักครอบครัว
อันดับที่ สาม คือ แสดงออกในรู ปแบบเป็ นคนที่มีความซื่ อสัตย์ และ จริ งใจ ซึ่ งทั้งสองอันดับนี้ อยู่ในระดับมาก
และผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ยงั มีแรงจูงใจในการใช้ Facebook คือความต้องการพบปะเพื่อนใหม่ อยูใ่ นระดับมาก และมี
การแสดงความคิดเห็น แชร์ และส่งรู ป ข้อมูลข่าวสาร พยากรณ์อากาศ เหตุการณ์บา้ นเมือง อยูใ่ นระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ที่ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook แตกต่างกัน
ผลวิจัย พบว่า ผูส้ ู ง อายุที่ มี เ พศแตกต่ า งกัน มี ก ารแสดงตัว ตนผ่า น Facebook ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่
0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มี การแสดงตัวตนผ่าน Facebook แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 5 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 6 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติ ฐ านที่ 7 ผู ้สู ง อายุ ที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้ Facebook ที่ แ ตกต่ า งกั น
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 8 ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีที่แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีที่แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 9 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 10 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน

6. อภิปรายผล
พบว่า

ข้อมูลลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ ในการวิจยั ครั้งนี้

5.1.จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ของผูส้ ู งอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพศก็เป็ นหนึ่ ง
ปั จจัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ งผลงานวิจยั พบว่า เพศหญิงมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook มากกว่า
เพศชาย นอกจากนี้ ลกั ษณะประชากรของผูส้ ู งอายุที่ใช้ส่ื อสังคมออนไลน์ Facebook ที่แตกต่างกันยังมีผลต่อการ
แสดงตัวตนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ดารานิตย์ คงเทียม (2557) ศึกษาการแสดง
ตัวตนของผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ยทู ูบดอทคอม ที่เพศหญิงเข้าใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย
ในด้านความต้องการผ่อนคลายความเครี ยด และยังสอดคล้องกับ แนวคิดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Usage of
Social Media) ที่ ก ล่ า วว่า ลัก ษณะทางประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะบุ ค คล ทํา ให้มี ก ารใช้ง านสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งในการใช้งาน Facebook เพศหญิงมีการใช้งานมากกว่าเพศชาย
5.2. พฤติ กรรมการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ของผูส้ ู งอายุในจังหวัด สมุทรปราการ สามารถสรุ ป ได้ว่า
ผูส้ ู งอายุได้ให้ความสนใจในการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook เป็ นอย่างมาก แต่ในช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน ก็มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ กันตพล บันทัดทอง (2557)
ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งผลวิจยั พบว่าผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
5.3 ผูส้ ู งอายุที่มีพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ในด้านวัตถุประสงค์การใช้บริ การ
ด้า นระยะเวลาในการใช้ต่อ วัน ด้า นช่ ว งเวลาในการใช้ ด้า นระยะเวลาในการใช้เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ มี
พฤติกรรมการใช้ท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั สามารถใช้งานได้สะดวก และรวดเร็ ว
มากขึ้น เลือกใช้บริ การได้ตามความต้องการ เลือกใช้ในเวลาใดก็ได้ จึงทําให้เกิดความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กันตพล บันทัดทอง (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของ
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กลุม่ คนผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน
5.4. ผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุน้อยกว่าส่ วนใหญ่มีการแสดงออกบนสื่ อสังคนออนไลน์ Facebook มากกว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุม ากกว่า โดยผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 60-65 ปี ส่ วนใหญ่มีการแสดงออกบนสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ชดั เจนกว่าช่วงอายุอื่นๆ ในรู ปแบบมีความเป็ นกันเอง รักครอบครัว ซื่ อสัตย์ จริ งใจ เป็ นแบบอย่างที่ดี
ชอบทําบุ ญ ให้ขอ้ คิ ด หัวเราะง่ าย และชอบปาร์ ต้ ี สังสรรค์ มากกว่าผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 66 ปี ขึ้ นไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กาญจนา กาญจนทวี (2542) ศึ กษาการแสดงตัวตนของผูใ้ ช้ส่ื อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบ
ดอทคอม ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีช่วงอายุนอ้ ยในสื่ อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยทู ูบดอทคอมมีการแสดงตัวตน
บนวิดีโอมากกว่าผูใ้ ช้ที่มีช่วงอายุมากกว่า เนื่ องจากผูใ้ ช้เพิ่งผ่านช่วงวัยที่เป็ นกลุ่มเจเนอเรชัน่ แซด (Generation z)
ซึ่งเป็ นรุ่ นที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีการใช้สงั คมออนไลน์เป็ นประจาและคุน้ เคยกับการใช้งานได้เป็ นอย่างดี
และรับรู ้ว่าสังคมออนไลน์มีประโยชน์ และต้องการใช้เวลาว่างของตนเองไปกับสังคมออนไลน์ ด้วยการแสดง
ตัวตนบนเว็บไซต์ยทู ูบดอทคอม เพื่อตอบสนองต้องการและความพึงพอใจของตนเอง
5.5. ผูส้ ู ง อายุที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาที่ ต่ าํ กว่า ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในสื่ อ สัง คมออนไลน์ Facebook มี ก าร
แสดงออกผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook มากกว่าผูส้ ูงอายุที่ทีระดับการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษาขึ้นไป ไม่วา่ จะ
เป็ นการแสดงออกในรู ปแบบ มีความเป็ นกันเอง รักครอบครัว ซื่ อสัตย์ จริ งใจ เป็ นแบบอย่างที่ดี รักความสงบ
ธรรมะธรรมโม ชอบทําบุญ ชอบให้ขอ้ คิด เป็ นคนตลก อารมณ์ดี หัวเราะง่าย ชอบปาร์ ต้ ี สังสรรค์ เป็ นต้น การ
แสดงออกของผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันก็จะมีการแสดงออกที่ แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับกับ
ภาสกร จิ ต รใครครวญ (2553) และ ปรั ช ญา หิ น ศรี สุ ว รรณ (2555) ศึ ก ษาการแสดงตัว ตนของผูใ้ ช้สื่ อ สังคม
ออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้ที่มีระดับการศึ กษาตํ่ากว่าในสื่ อสังคมออนไลน์บน
เว็บไซต์ยูทูบดอทคอมมีการแสดงตัวตนบนวิดีโอมากกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่า ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
การผ่อนคลายความเหงาเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้บุคคลมีแรงจูงในการเข้าใช้เว็บไซต์ยทู ูบดอทคอม และเมื่อตนเอง
เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมออนไลน์แล้ว ผูใ้ ช้รู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญเป็ นที่ยอมรับจากผูอ้ ื่น อีกทั้งยังใช้ช่องทาง
สังคมออนไลน์เพื่อได้สานสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ในขณะที่ผมู ้ ีระดับการศึกษาสูงมีความต้องการใช้ประโยชน์จากสังคม
ออนไลน์
5.6. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการแสดงออกในรู ปแบบ มีความเป็ นกันเอง รักครอบครัว ซื่อสัตย์
จริ งใจ เป็ นแบบอย่างที่ดี รักความสงบ ธรรมะธรรมโม ชอบทําบุญ ชอบให้ขอ้ คิด เป็ นคนตลก อารมณ์ดี หัวเราะ
ง่าย ชอบปาร์ ต้ ี สังสรรค์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน และจากงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผูส้ ู งอายุมีก าร
แสดงออกที่ เ ฉพาะเจาะจงตามความต้อ งการของตนเอง โดยมี ค วามรู ้ สึ ก หลงไหลในตนเอง มี ค ว่ม ต้อ งการ
แสดงออกถึ งตัวตนของตนเอง และต้องการรักษาความสัมพันธ์กับผูอ้ ื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับ ดารานิ ตย์ คงเที ยม
(2556) ศึ กษาการแสดงตัวตนของผูใ้ ช้ส่ื อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้ที่มี
อาชีพแตกต่างกันในสื่ อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยทู ูบดอทคอมมีการแสดงตัวตนบนวิดีโอแตกต่างกัน ผ่านการ
นําเสนอตนเองให้มีความแตกต่าง โดดเด่ น เพื่อให้ตนเองมี ความพิเศษกว่าผูอ้ ื่ นจึ งมี แรงจูงใจในการใช้สังคม
ออนไลน์เพื่อต้องการเป็ นจุดสนใจ ต้องการมีชื่อเสี ยงและต้องการแสดงความคิดของตนเอง
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) องค์กรต่างๆสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการสื่ อสารกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่
เฉพาะเจาะจงอย่างกลุ่มผูส้ ูงอายุ จะสามารถรับรู ้ได้วา่ จะเข้าถึงกลุม่ เป้ าหมายอย่างไร เข้าทางด้านไหน ใช้กลยุทธ์
แบบไหนในการขายสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร หรื อบริ ษทั นั้นๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
สื่ อสาร ระหว่างองค์กรหรื อบริ ษทั กับกลุ่มผูบ้ ริ โถคอย่างผูส้ ูงอายุ
(2) ผูท้ ี่สนใจในด้านการแสดงตัวตนของผูส้ ูงอายุนาํ ไปศึกษา หรื อต่อยอดงานวิจยั เพื่อที่จะเข้าใจ
กลุ่มผูส้ ูงอายุมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับการแสดงตัวตนของผูส้ ู งอายุบนสื่ อสังคมออนไลน์
Facebook ในรู ป แบบเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ซึ่ งในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไปผู ้ศึ ก ษาควรเปลี่ ย นเป็ น
ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการแสดงออก และพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูส้ ูงอายุมากยิง่ ขึ้น
(2) ในงานวิจยั เล่มนี้ศึกษาเฉพาะการแสดงออกผ่าน Facebook ของผูส้ ูงอายุ ในการทําการวิจยั ครั้ง
ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการแสดงตัวตนของตนเองผ่านเว็บไซต์สงั คมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะความ
แตกต่างของผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
(3) ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงตัวตนของผูส้ ูงอายุบนสื่ อสังคมออนไลน์
Facebook ซึ่งในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจเปลี่ยนกลุ่มเป้ าหมายไปเป็ นวัยเด็ก เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการ
แสดงตัวตนของบุคคลมากยิง่ ขึ้น
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การศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย บุ คลิ ก ภาพของผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติต่อภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต และสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต กับการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวิต โดยทําการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิต ผูว้ ิจยั จะทํา
การวิเคราะห์ ภาพยนตร์ โฆษณาของบริ ษทั ประกันชี วิตในประเทศไทย และการวิจัยเชิ งปริ มาณด้วยการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ เคยรับชมภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตด้วยการใช้
แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง ซึ่ งผลการศึ กษาตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษาวิจยั พบว่า บุคลิกภาพของ
ผู ้บ ริ โภค ทัศ นคติ ต่ อ ภาพยนตร์ โ ฆษณาประกัน ชี วิ ต และสิ่ ง เร้ า ใจในภาพยนตร์ โ ฆษณาประกัน ชี วิ ต มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์
โฆษณาประกันชี วิต มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
มากกว่าทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ และบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค ตามลําดับ
คําสําคัญ: บุคลิกภาพ ทัศนคติ สิ่ งเร้าใจ ภาพยนตร์โฆษณา การตัดสิ นใจซื้อ ประกันชีวติ
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ABSTRACT

This research aims to study the correlation between personality, attitude towards life insurance
commercial advertising and stimulation within the advertising with the purchase decision making towards life
insurance. By using qualitative research, analyze the content shown in the commercial advertising of every life
insurance brand in Thailand. Also use the quantitative research by collecting the data via questionnaire from
population within Bangkok area who have seen the life insurance commercial advertising.
The research found that there are correlation among personality, attitude towards life insurance
commercial advertising and stimulation within the advertising content and have correlation towards life insurance
purchase decision. Research also found that the most correlation factor are stimulation within the advertising,
attitude towards commercial advertising and personality respectively.

KEYWORDS: Personality, Attitude, Stimulation, The Commercial Advertising, Purchase Decision Making,
Life Insurance

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในสภาวะปั จจุบนั ที่ ธุรกิ จการขายประกันชี วิตเติบโตอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการแข่งขันของธุ รกิ จ
ประกันชี วิตและประกันภัยที่มุ่งการทําตลาดด้วยการนําเสนอการขายประกันชี วิตผ่านสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
หลากหลายรู ปแบบความคุม้ ครอง การนําเสนอด้วยเรื่ องราวที่ประทับใจหรื อสะเทือนใจซึ่ งได้ถูกถ่ายทอดออกมา
ให้ผูค้ นได้ตระหนักและเห็ นความสําคัญของการทําประกัน โดยในท้ายที่ สุดแล้ว คื อ การที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกทํา
ประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกันที่ออกโฆษณาผ่านโทรทัศน์ดว้ ยการโทรศัพท์เข้าแสดงความจํานงในการทําประกัน
ด้วยรู ปแบบที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มีตวั แทนไปนําเสนอรู ปแบบกรมธรรม์ประเภทต่าง ๆ มาเป็ นวิธีการเรี ยกลูกค้า
ให้เดิ นเข้ามาทําประกันโดยไม่ตอ้ งผ่านตัวแทน (ปฏิ วตั ิ เฉลิ มชาติ , 2559) ซึ่ งทางองค์กรผูบ้ ริ โภคได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจประกันทั้งการทําประกันชีวิตและการทําประกันภัยต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะกระทบต่อสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคทั้งด้านการโฆษณาและด้านความเป็ นธรรมของสัญญา จากการซื้ อประกัน
ต่าง ๆ มากมาย
รู ปแบบของการสร้างสรรค์โฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวติ ยังคงถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ในการกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผูอ้ อกแบบภาพยนตร์ โฆษณาจะต้องมีการใช้ขอ้ ความใด ๆ ที่
พยายามคิดค้นขึ้นมาอย่างรอบคอบเพื่อนํามาจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ โดยข้อความนั้น
จะต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการจูงใจด้วยเหตุผล อารมณ์
หรื อสังคม ศีลธรรมจรรยา และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพใน
อดีตพบว่า ปั จจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั ประเภทรู ปแบบกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพที่จะเลือกซื้ อ เหตุผลที่จะ
เลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกันสุขภาพ และผูท้ ี่มี
อิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันสุขภาพ (ชุติญา จิรกฤตยากุล, 2557)
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อย่างไรก็ตามนักออกแบบภาพยนตร์ โฆษณารวมทั้งผูป้ ระกอบธุรกิจประกันชีวิตจะต้องให้ความสําคัญ
กับบุคลิกภาพของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหรื อกลุ่มผูร้ ับชมภาพยนตร์โฆษณาเป้ าหมายควบคู่ไปด้วย ซึ่งบุคลิกภาพถือ
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากความคิด ความรู ้สึก และการกระทําของบุคคล และเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้บุคคล ๆ นั้นต่างจากบุคคล
อื่น โดยมีลกั ษณะค่อนข้างคงที่ตลอดชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ด้วย และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออก
ซึ่ ง บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลที่ พ บว่า ได้รั บความนิ ยมศึ ก ษามากที่ สุ ด คื อ บุ ค ลิ ก ภาพห้า องค์ประกอบ โดยแต่ ละ
องค์ประกอบจะมีความแตกต่างกันตามความโดดเด่นเฉพาะตนของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นบุคลิกภาพจึ งมีบทบาท
สําคัญต่อการดํารงชี วิตในสังคมเป็ นอย่างมาก ซึ่ งบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบอันประกอบด้วยบุคลิ กภาพแบบ
หวัน่ ไหว บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดเผย บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุ คลิ กภาพแบบประนี ประนอม และ
บุ คลิ กภาพแบบมี จิตสํานึ ก (Oliver & Sanjay, 1999) ก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ จะเป็ นแรงผลักดันให้การโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเกิดความสําเร็ จ หากผูอ้ อกแบบภาพยนตร์โฆษณาและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย
ประกันชี วิตไม่สามารถเข้าใจถึงลักษณะบุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ก็จะทําให้ภาพยนตร์ โฆษณาที่
นําเสนอออกมานั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความโดดเด่นหรื อลักษณะเฉพาะของบุคคลได้
ทั้งนี้ การสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตก็ถือได้วา่ เป็ น
สิ่ งที่มีความสําคัญยิ่งเช่นกัน ดังนั้นรู ปแบบของการสร้างสรรค์โฆษณาเกี่ ยวกับประกันชี วิตต้องมีการแสดงออก
ของตัวละคร รวมทั้งเนื้ อหาในภาพยนตร์ โฆษณาที่ ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิ ดขึ้นแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งใน
ด้านการตลาดมองว่าการเรี ยนรู ้ทาํ ให้เกิดทัศนคติชอบหรื อไม่ชอบตามสิ นค้า นําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ
ตราสิ นค้านั้น แต่หากผูบ้ ริ โภคมองสิ่ งของทัว่ ไปในครั้งแรกหรื อมองอย่างไม่สนใจจะไม่ถือว่าเป็ นทัศนคติต่อสิ่ ง
นั้น ดังนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งการแก้ปัญหาหรื อต้องการเติมเต็มความต้องการ ผูบ้ ริ โภคมักจะ
สร้างทัศนคติต่อสิ นค้าซึ่ งอาจจะเป็ นทัศนคติเชิงบวกหรื อเชิงลบก็ได้ โดยผูบ้ ริ โภคจะอาศัยข้อมูลและความเข้าใจ
แต่ขอ้ มูลนั้นต้องมากพอที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติต่อสิ นค้า
นอกจากบุคลิกภาพและทัศนคติแล้ว สิ่ งเร้าใจก็ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการ
ออกแบบภาพยนตร์ โฆษณา เนื่ องจากในภาพยนตร์ โฆษณาจะมีการใช้ขอ้ ความเพื่อสร้างแรงจูงใจ การรับรู ้และ
การจดจําให้เกิดขึ้นแก่ผบู ้ ริ โภค โดยสิ่ งเร้าใจจะเป็ นข้อความใด ๆ ที่นกั ออกแบบภาพยนตร์โฆษณาพยายามคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อนํามาใช้จูงใจบุคคลอันก่อให้แสดงพฤติกรรมที่ตอ้ งการ ซึ่ งนักโฆษณาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
และเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์และผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยจะเห็นได้จากการศึกษาวิจยั ของ
ธนัฎฐา สาริ บุตร (2556) ที่ ได้ทาํ การศึกษาการวิเคราะห์เนื้ อหาป้ ายโฆษณาบนถนนริ มทางเท้าส่ งผลต่อการรับรู ้
และการจดจําของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เนื้ อหาบนป้ ายโฆษณาบนถนนริ มทางเท้าด้านการใช้
พรี เซนต์เตอร์ ส่งผลต่อการรับรู ้และการจดจําของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่ สุด และเนื้ อหาบนป้ าย
โฆษณาบนถนนริ มทางเท้าด้านการออกแบบส่ งผลต่อการรับรู ้และการจดจําของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
รองลงมา นอกจากนี้ ยงั พบว่า เนื้ อหาบนป้ ายโฆษณาบนถนนริ มทางเท้าด้านเนื้อหาข้อความในป้ ายโฆษณาส่งผล
ต่อการรับรู ้และการจดจําของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครน้อยที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจัยมี ความต้องการที่ จะศึ กษาว่าบุ คลิ กภาพ 5 องค์ประกอบ ทัศนคติ ต่อ
ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ และสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ หรื อไม่อย่างไร ซึ่งงานวิจยั ในอดีตเกี่ยวกับประกันชีวติ ส่วนใหญ่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้และ
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ทัศนคติต่อสิ่ งดึงดูดใจด้านอารมณ์ การเปิ ดรับและการจดจําที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ จากการโฆษณา
ไทยประกันชี วิต การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักสร้ างสรรค์ แต่ยงั ไม่มีการวิจยั ใดที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ทัศนคติต่อภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิต สิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์
โฆษณาประกันชี วิต ที่ ใ ช้ใ นการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ โดยผลที่ ไ ด้จากการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผูอ้ อกแบบ
ภาพยนตร์ โฆษณา และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตซึ่ งสามารถนําข้อมูลที่ได้จาก
การศึ กษาไปใช้เพื่อการสร้ างสรรค์งานโฆษณาที่ ตอบสนองต่อบุ คลิ กภาพ ทัศนคติ ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกิดการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ
และสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ กับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
ทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ

การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร

สิ่ งเร้าใจใน
ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัย ครั้ งนี้ เ ป็ นการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย การวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ
(Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิต จํานวน 3
บริ ษทั บริ ษทั ละ 3 ภาพยนตร์ โฆษณา ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต ประกอบด้วย ตอน Smile No Limit
ตอน Elite Health Bella และตอน เตรี ยมพร้อมรับมือกับโรคร้าย ตอนที่ 1 บริ ษทั เอไอเอ จํากัด ประกอบด้วย ตอน
AIA สู ้ทุกระยะโรคร้าย ตอน ดูแลทุกคําสัญญา และตอน ‘What’s Your Why?’ บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จํากัด
(มหาชน) ประกอบด้ว ย ตอน เปี ยโน ตอน โอกาส Opportunity และตอน Garbage Man การวิจัย เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามแบบตอบ
ด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษานี้ คือ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ เคยรับชมภาพยนตร์ โฆษณา
ประกันชีวิต เนื่ องจากผูศ้ ึกษาวิจยั ไม่ทราบจํานวนของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้การหา
ขนาดกลุ่ มตัว อย่า งจากการคํา นวณ ด้ว ยสู ต ร Cochran (1953) ที่ มี ร ะดับความเชื่ อ มัน่ 95% โดยกลุ่ ม ตัว อย่าง
ผูใ้ ช้บริ การที่คาํ นวณได้เท่ากับ 384 คน จากตัวเลขดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดจํานวนกลุ่มเป็ น 400 คน โดยผูว้ ิจยั จะ
ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ประกอบด้วย การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้น (Stratified
Sampling) การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควต้า (Quota Sampling) และการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire) โดยที่แบบสอบถามดังกล่าวที่สร้างขึ้นได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
ตําราต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง แบบสอบถามที่ สร้างขึ้นมานี้ ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดและคําถาม
มาตราส่วนประมาณค่า เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบข้อที่ตอ้ งการมากที่สุด ซึ่ง
รายละเอียดในแบบสอบถามเป็ นการศึกษาการส่งผลกระทบระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณา สิ่ ง
เร้าใจในภาพยนตร์โฆษณา กับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้คาํ ตอบโดยตรง (Personal interview หรื อ Face
to face interview) โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 คน ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ให้กบั ประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน 4 เขตพื้นที่ของกรุ งเทพมหานครที่ได้รับการสุ่ มเลือก ซึ่งผูว้ จิ ยั จะเป็ น
ผูแ้ จกแบบสอบถามและเป็ นผูต้ อบปั ญหาหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
กรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามด้วยตนเอง และผูว้ ิจยั จะนําแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมาทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนก่อนนําแบบสอบถามนั้นไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิตนั้น
ผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์และตีความหมายของเนื้ อหาในภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิตแต่ละเรื่ อง โดยใช้รูปแบบ
ของสิ่ งเร้าใจในโฆษณาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหา
ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้วิธีการคํานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต และ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

1125

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ ผูว้ ิจัย ยัง ได้ใ ช้ก ารวิเ คราะห์ ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ในการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติต่อภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต และสิ่ งเร้าใจใน
ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ กับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ของภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวติ จํานวน 3 บริ ษทั บริ ษทั
ละ 3 ภาพยนตร์ โฆษณา ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั เมื องไทยประกันชี วิต ประกอบด้วย ตอน Smile No Limit ตอน Elite
Health Bella และตอน เตรี ยมพร้อมรับมือกับโรคร้าย ตอนที่ 1 บริ ษทั เอไอเอ จํากัด ประกอบด้วย ตอน AIA สูท้ ุก
ระยะโรคร้าย ตอน ดูแลทุกคําสัญญา และตอน ‘What’s Your Why?’ บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน)
ประกอบด้วย ตอน เปี ยโน ตอน โอกาส Opportunity และตอน Garbage Man พบว่า สิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณา
ประกันชีวิตโดยส่ วนใหญ่จะใช้ส่ิ งเร้าใจเพื่อการสะท้อนให้มีความรู ้สึกที่ ดี ๆ กับคนในครอบครัว ซึ่ งเป็ นการใช้
สิ่ งเร้าใจที่เหมือนกันในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ จํานวน 7 ชุด จากภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ทั้งหมด 9
ชุ ด นอกจากนี้ ยงั พบว่า มี การใช้ส่ิ งเร้ าใจเกี่ ยวกับจุ ดเด่ นของผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตที่ ให้ผลประโยชน์/ ความ
คุม้ ครองสู งสุ ดต่อผูป้ ระกัน การทําให้เกิ ดความรู ้สึกอุ่นใจการนําเสนอเรื่ องราวความรัก ความอบอุ่นกับการทํา
กิจกรรมร่ วมกับบุคคลในครอบครัว การนําเสนอเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกันชีวิต การ
นําเสนอรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ การแสดงถึงความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต การ
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่สร้างความรู ้สึกภาคภูมิใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค การนําเสนอเรื่ องราวของผูท้ ี่ มีชีวิตที่ ลาํ บาก น่าสงสาร
การนําเสนอด้วยเสี ยง เพลงประกอบที่ มีความเหมาะสมกับเนื้ อเรื่ อง การใช้ดารา นักแสดง มานําเสนอข้อมูล
ผลิ ต ภัณ ฑ์ การนํา เสนอความแปลกใหม่ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ชี วิต การแสดงถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ การนําเสนอการพึ่งพาได้ โดยนําเสนอเรื่ องราวของการเป็ นตัวแทนในการดูแลคนที่คุณรัก
เมื่อต้องจากโลกนี้ไป การนําเสนอความคุม้ ครองที่มีคุณภาพ การเน้นความรู ้สึกการมีสุขภาพที่ดี การแสดงให้เห็น
ถึ ง ความรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้เป็ นเจ้า ของกรมธรรม์ การนํา เสนอเกี่ ย วกับความมั่น คง ปลอดภัย ของชี วิตและ
ทรัพย์สิน การแสดงให้เห็นถึงสิ ทธิ ประโยชน์ความสบายส่วนบุคคลภายหลังการทําประกันชีวิต การมุ่งเน้นความ
คุม้ ค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อใช้บริ การประกันชีวิตของบริ ษทั ประกันชีวิต การนําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการ
นําเงินออมมาใช้ โดยสามารถรับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรมธรรม์ได้ การนําเสนอเรื่ องราวที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเศร้า
สลดใจ การนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความรักของชีวติ คู่ การพักผ่อนด้วยความรู ้สึกสบายใจเมื่อมีประกันชีวติ การ
นําเสนอเนื้อเรื่ องมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเองที่ดูแล้วทําให้รู้วา่ เป็ นโฆษณาของบริ ษทั ประกันใด การกระตุน้ ให้เกิด
การติดตามในตอนต่อไป การนําเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การใช้ชีวิตอย่างอิสระ การนําเสนอด้วยเสี ยงเพลงที่
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ และการให้ความสําคัญกับเพศใดเพศหนึ่ ง เช่น ประกันชี วิตสําหรับสุ ภาพสตรี ที่เป็ นโสด
เป็ นต้น
2. การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต ซึ่ งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็น
ด้วยต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.56) และเมื่อวิเคราะห์แยกองค์ประกอบรายย่อย พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตเพื่อสร้างความมัน่ คงทางการเงินให้กบั ตนเองและ
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ครอบครั ว (ค่าเฉลี่ ย 3.53) ความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชี วิตก่ อนตัดสิ นใจทําประกันชี วิต
(ค่าเฉลี่ย 3.50) การได้รับเงินปั นผลและเงินคืนระหว่างปี (ค่าเฉลี่ย 3.67) ระยะเวลาในการคุม้ ครองและระยะเวลา
การจ่ายค่าเบี้ยประกัน (ค่าเฉลี่ย 3.48) จํานวนเบี้ยประกันที่จ่ายต่องวด (ค่าเฉลี่ย 3.47) การทําหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.51) ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันชีวติ (ค่าเฉลี่ย 3.67) ความคิดเห็นของบุคคลรอบข้าง เช่น
พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา (ค่าเฉลี่ย 3.66) การใช้ดาราในการนําเสนอประกันชีวิตผ่านสื่ อต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.64)
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.54)
3. การศึ กษาบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ พบว่า
โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยเกี่ ยวกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ และเมื่อวิเคราะห์แยก
องค์ประกอบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อ องค์ประกอบที่ 1 บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว องค์ประกอบที่ 2
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย องค์ประกอบที่ 3 บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ องค์ประกอบที่ 4 บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม และองค์ประกอบที่ 5 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
4. การศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งบุ คลิ กภาพของผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจซื้ อ ประกันชี วิต พบว่า
องค์ป ระกอบที่ 3 บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดรั บ ประสบการณ์ มี ความสัม พัน ธ์ ต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ประกันชี วิตของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ในขณะที่ องค์ป ระกอบที่ 1 บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวัน่ ไหว องค์ป ระกอบที่ 2
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย องค์ประกอบที่ 4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และองค์ประกอบที่ 5 บุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึก ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต พบว่า ทัศนคติ
ต่ อ ภาพยนตร์ โ ฆษณาประกัน ชี วิ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า ความชื่นชอบภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ทาํ ให้มีสุขภาพร่ างกายที่ แข็งแรงขึ้น
ความชื่ นชอบภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ ทาํ ให้เห็ นความสําคัญของการออกกําลังกาย และความชื่ นชอบ
ภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ ใช้ดารานักแสดง นักร้อง หรื อนักกี ฬาเป็ นพรี เซนเตอร์ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความชื่ นชอบภาพยนตร์
โฆษณาประกันชีวิตที่ใช้ดารานักแสดง นักร้อง หรื อนักกีฬาเป็ นพรี เซนเตอร์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมากกว่าความชื่นชอบภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตที่ทาํ ให้มี
สุ ขภาพร่ างกายที่ แข็งแรงขึ้น และความชื่ นชอบภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ทาํ ให้เห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย ตามลําดับ
6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์ โฆษณากับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต พบว่า
จํานวนตัวแปรอิสระที่ สามารถพยากรณ์ตวั แปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมีเพียง 29 ตัวแปร จากจํานวน
ทั้งสิ้ น 47 ตัวแปร ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั พบว่า การนําเสนอรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการ ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ที่ให้ความคุม้ ครองด้านที่อยูอ่ าศัย ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ที่กระตุน้
ให้เกิดการติดตามในตอนต่อไป และ ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ที่นาํ เสนอเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ใหม่
จากการมี ประกันชี วิต มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ ให้ความคุ ม้ ครองด้านที่ อยู่อาศัย มี ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมากกว่าภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิตที่กระตุน้
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ให้เกิดการติดตามในตอนต่อไป ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ที่นาํ เสนอเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จาก
การมีประกันชีวติ และการนําเสนอรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ตามลําดับ
7. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติต่อภาพยนตร์ โฆษณาประกัน
ชีวิต และสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิต กับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต พบว่า ทัศนคติต่อภาพยนตร์
โฆษณาประกันชีวิต และสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชี วิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยงั พบว่า สิ่ งเร้ าใจในภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิต มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมากกว่าทัศนคติต่อภาพยนตร์
โฆษณาประกันชีวติ และบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

การอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภาพของผู ้บ ริ โภคกั บ การตัด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า บุ คลิ กภาพของผูบ้ ริ โภคในองค์ประกอบที่ 3 บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่ องจากการรับรู ้และ
การเข้าใจความรู ้สึกของตนเองจะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกต้องการสิ่ งนั้นเพื่อมาตอบสนองความรู ้สึกของตน
และเมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคมี อ ารมณ์ แ ห่ งความชื่ น ชอบและความพอใจเกิ ดขึ้ นควบคู่กัน ไปกับการรั บรู ้ แ ละการเข้าใจ
ความรู ้สึกของตนเองก็จะยิ่งทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมได้เร็ วขึ้น นอกจากนี้ การวางแผนการดําเนิ นชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับรู ้ผ่านการนําเสนอถึงความแปลกใหม่ภายใต้ภาพยนตร์ โฆษณา ย่อมทําให้ผบู ้ ริ โภคนําการรับรู ้
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งพฤติกรรมเกี่ ยวกับแผนการดําเนิ นชีวิตทั้งในปั จจุบนั และในอนาคตได้
เป็ นอย่ า งดี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ณั ท ชิ ส า เหลื อ งสุ ร งค์ (2559) ที่ พ บว่ า บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดรั บ
ประสบการณ์ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน
2. การศึกษาทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชี วิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า ความชื่ นชอบภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ ใช้ดารา
นัก แสดง นัก ร้ อ ง หรื อ นัก กี ฬ าเป็ นพรี เซนเตอร์ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อ ประกัน ชี วิตของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครมากกว่าความชื่นชอบภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตที่ทาํ ให้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงขึ้น และ
ความชื่ นชอบภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ ทาํ ให้เห็ นความสําคัญของการออกกํา ลังกาย ตามลําดับ ทั้งนี้
เนื่องจากดารานักแสดง นักร้อง หรื อนักกีฬาจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐ์หทัย เจิ มแป้ น (2558) ที่ พบว่า การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่ มี
ชื่อเสี ยงมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การศึ ก ษาสิ่ ง เร้ า ใจในภาพยนตร์ โ ฆษณากับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิต ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การนําเสนอรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิต
ที่ให้ความคุม้ ครองด้านที่อยูอ่ าศัย ภาพยนตร์ โฆษณาประกันชีวิตที่ กระตุน้ ให้เกิดการติดตามในตอนต่อไป และ
ภาพยนตร์ โ ฆษณาประกัน ชี วิ ต ที่ นํา เสนอเกี่ ย วกับ การสร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ จ ากการมี ป ระกัน ชี วิ ต มี
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ความสัม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิต ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ ยัง พบว่า
ภาพยนตร์ โ ฆษณาประกันชี วิต ที่ ให้ความคุ ม้ ครองด้า นที่ อยู่อ าศัยส่ ง ผลต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ ประกันชี วิตของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมากกว่าภาพยนตร์ โฆษณาประกันชี วิตที่ กระตุน้ ให้เกิ ดการติดตามในตอน
ต่อไป ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ที่นาํ เสนอเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกันชีวติ และการ
นําเสนอรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้ เนื่ องจากที่อยูอ่ าศัยนับเป็ นพื้นฐานที่สําคัญของการ
ดํารงชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชชุดา ณ เชียงใหม่ และพัชรา ตันติประภา (2558)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพอใจมากต่อประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อาศัยที่ ซ้ื อและการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
อัคคีภยั ในครั้งต่อไป ถ้าหากกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ครบกําหนดระยะเวลาก็จะซื้ อจากบริ ษทั เดิ ม สําหรับการ
แนะนําเพื่อน ๆ หรื อ คนรู ้จกั ให้ซ้ือประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ แนะนําอย่างแน่นอน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) นักออกแบบภาพยนตร์โฆษณาควรออกแบบภาพยนตร์โฆษณาที่มุ่งเน้นถึงความสําคัญของการ
ทําประกันชีวติ กับการตอบสนองต่อความคาดหวังหรื อสิ่ งที่ใฝ่ ฝันให้เกิดขึ้นได้จริ ง ซึ่งจะต้องเป็ นภาพยนตร์
โฆษณาที่มีความแปลกใหม่จากภาพยนตร์โฆษณาในอดีต และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับชมได้มีโอกาสในการนํา
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาเป็ นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์โฆษณา
(2) นักออกแบบภาพยนตร์โฆษณาควรให้ความสําคัญกับการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ที่ส่งเสริ มด้านสุขภาพและการออกกําลังกายของผูร้ ับชม ซึ่งอาจจะต้องใช้ดารานักแสดง
นักร้อง หรื อนักกีฬาเป็ น พรี เซนเตอร์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
(3) นักออกแบบภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวติ ควรนําสิ่ งจูงใจด้านการนําเสนอรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ การให้ความคุม้ ครองด้านที่อยูอ่ าศัย การกระตุน้ ให้เกิดการติดตามในตอนต่อไป
และ การนําเสนอเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกันชีวติ มาใช้ในการออกแบบภาพยนตร์
โฆษณา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการวิจยั ถึงปัจจัยอื่นของภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่น ปั จจัยด้านการใช้ขอ้ ความ ปั จจัยด้านรู ปแบบของเสี ยงเพลง ทั้งนี้เนื่องจาก
ปั จจัยดังกล่าวถือได้วา่ เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
(2) ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หารของประกันชีวติ และนัก
ออกแบบภาพยนตร์โฆษณา เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด และ
ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารกับนักออกแบบภาพยนตร์โฆษณาว่ามีความคิดเห็นที่
สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันหรื อไม่อย่างไร
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การศึ ก ษาการสื่ อ สารระหว่า งบุ ค คลของเจ้า หน้า ที่ ต ํา รวจนครบาลส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฎิ บตั ิงาน มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึ กษากระบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล 2)
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาจูงใจของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล 3) เพื่อศึกษาทักษะการติดต่อสื่ อสารของจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
นครบาล 4) เพื่ อ ศึ ก ษาการทํา งานเป็ นที ม ของเจ้า หน้า ที่ ตาํ รวจนครบาล กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แก่
เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจในสถานี ตาํ รวจนครบาลที่ ยินดี ให้ความร่ วมมื อในการสัมภาษณ์ จํานวน 18 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ บทความ รวมทั้งงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั พบว่า
1) ด้านการสื่ อสารระหว่างบุคคล ผลการวิจยั พบว่า แนวทางในการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคของการสื่ อสาร
ระหว่างชั้นสัญบัตรและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คือ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องสื่ อสารด้วยความสุ ภาพ ให้คาํ แนะนําถึงวิธีการ
แก้ไขปั ญหา ให้กาํ ลังใจ แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือ และคอยกํากับดูแลและเป็ นพี่เลี้ยง
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กร
2) ด้านการใช้ภาษาจูงใจ ผลการวิจยั พบว่า วิธีการสื่ อสารเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและพึงพอใจต้องใช้
วิธีการที่ ประนี ประนอม พูดสื่ อสารในลักษณะขอความร่ วมมื อและเป็ นกันเอง รวมไปถึงให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของงานนั้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเอง
3) ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสาร ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถสื่ อสารแสดงความคิดเห็นได้
รวมทั้งชี้ แจงถึงปั ญหาของการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาได้รับทราบ เพื่อร่ วมกันแก้ไข ปรับปรุ งในการ
ปฏิ บตั ิงานในครั้งต่อไป และการสื่ อสารที่เป็ นกันเองจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และอาจมีการทํา
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กิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน ทําให้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันไม่ตึงเครี ยด มีความ
สนิทสนมเป็ นกันเอง เกิดความใกล้ชิดกันและทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุข
4) ด้านการทํางานเป็ นทีม ผลการวิจยั พบว่า ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ การทํางานเป็ นทีมจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการช่วยเหลือกันในขณะปฏิบตั ิงาน หากมีการร้องขอจากเพื่อนร่ วมงานหรื อพบเห็นอุปสรรคก็จะมี
การช่วยเหลือกันเป็ นอย่างดีเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานนั้นๆ
คําสําคัญ: การสื่ อสารระหว่างบุคคล การใช้ภาษาจูงใจ ทักษะการติดต่อสื่ อสาร การทํางานเป็ นทีม

ABSTRACT

The objectives of the study “The Influence of Interpersonal Communication on the Efficiency of the
Metropolitan Police Officers’ Performance” were 1) To study the interpersonal communication process of the
metropolitan police officers. 2) To study the incentive language of the metropolitan police officers. 3) To study
the communication skills of the metropolitan police officers. 4) To study the teamwork of the metropolitan police
officers. The samples used in the study were 18 metropolitan police officers who were willing to cooperate in the
in-depth interview. To collect data, besides the data from the interview, related secondary information from
articles, books, and related research was included. The results of the study were as follows:
1) For interpersonal communication, it was found that to solve communication obstacles between
commissioned officers and subordinates, commissioned officers had better communicate politely, give advice on
how to resolve the problems occurring, give encouragement, show sympathy, give assistance and care and be
mentor so that they could achieve the objectives or the goal of the organization.
2) For the use of incentive language, it was found that communication for understanding and satisfaction
required compromising, collaborative and friendly method. Besides, supervisors allow subordinates to express
their opinions or ideas toward the task. This could create self-pride to their subordinates.
3) For communication skill, it was found that subordinates could express their opinions or ideas and
clarify the problems of operation to supervisor to help resolve the problems together and improve for their next
operation. Also, friendly communication built pleasing work atmosphere at work. Moreover, doing activities
together between supervisors and subordinates could be the chance for them to communicate to one another.
They would be close and intimate, and this could reduce subordinates’ stress, and subordinates could work
happily.
4) For teamwork, it was found that it was crucial that teamwork helped each other while working. If
assistance was requested from the colleague, or if any obstacles were found, the team would respond and help
to achieve the purpose of the task.
KEYWORDS: Interpersonal communication, Incentive language, Communication skill, Communication
skills, Teamwork
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วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ในปั จจุบนั สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการปรับโครงสร้างการบริ หารใหม่โดยนําระบบมาตรฐานและ
พัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ ผลของงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาสถานี
ตํารวจให้เป็ นโรงพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริ ง โดยเน้นการกระจายอํานาจ ปรับเปลี่ยนกระบวนการของระบบ
บริ หารจัดการ ปรับปรุ งระบบการทํางานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว มีการปรับโครงสร้างเงินเพิ่มพิเศษตาม
ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณในการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตํารวจเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ (มาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย, 2545)
การพัฒนาปรับปรุ งสํานักงานตํารวจแห่ งชาติน้ นั มีเป้ าหมายที่สําคัญคือเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิ ดขึ้น
ในองค์การ สร้างความเชื่ อมัน่ ความเชื่อถือ ความศรัทธา และความไว้วางใจของประชาชนที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ เพราะทุกวันนี้ เป็ นที่ทราบกันดี ว่าในสังคมไทยภาพลักษณ์ของตํารวจส่ วนใหญ่เป็ น
ภาพลักษณ์ เชิ งลบในสายตาของประชาชน ดังผลงานวิจัยของ ณัฐธนัตถ์ ประชาอนุ วงศ์ (2542) ที่ ศึกษาเรื่ อง
“ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนกรุ งเทพมหานครที่ มีต่อตํารวจนครบาล” พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
รู ้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีการรับสิ นบน ขาดความน่าเชื่อถือ จากกรณี
ปั ญหาดังกล่าวก่อให้เกิ ดภาพลักษณ์เชิ งลบแก่วงการตํารวจ การที่ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติจะปรับปรุ งแก้ไข
ภาพลักษณ์เชิ งลบที่เกิ ดขึ้นได้น้ นั สิ่ งสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต้องมาจากความพร้อม และความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่
ตํารวจภายในองค์การ
ดัง นั้น สิ่ ง สํา คัญ สํา หรั บ การบริ หารองค์ก ารให้บรรลุ ผ ลสํา เร็ จตามเป้ า หมาย จํา เป็ นต้อ งอาศัย การ
ติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งทุกคนในองค์การควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสองคน
หรื อบุคคลกับกลุ่มก็ได้ การติดต่อสื่ อสารจะช่วยให้ทุกคนทํางานร่ วมกันได้ จากผลการวิจยั ของ บุญใจ ศรี สถิตยน
รากูร (2550) พบว่าองค์การที่มีวฒั นธรรมการทํางานเป็ นที ม ผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานจะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
และทําให้การดําเนินพันธกิจขององค์การบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาว่า การสื่ อ สารระหว่า งบุ คคลของ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างไร ผลการศึกษาที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การนําไปพัฒนาการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบการสื่ อสารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1)
(2)
(3)
(4)

เพื่อศึกษาการสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาจูงใจของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
เพื่อศึกษาทักษะการติดต่อสื่ อสารของจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
เพื่อศึกษาการทํางานเป็ นทีมของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสื่ อสารระหว่างบุคคล
- การใช้ภาษาจูงใจ
- ทักษะการติดต่อสื่ อสาร
- การทํางานเป็ นทีม

ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (InDepth Interviews) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ บทความ รวมทั้ง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือ ก่อนที่ผวู ้ จิ ยั จะนําเครื่ องมือ
ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อให้
ข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการทําความเข้าใจทัศนคติของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่
ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิงานในกองบังคับการตํารวจนครบาล ได้แก่ กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1-9 รวมทั้งสิ้น 88 สถานีตาํ รวจ ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจระดับชั้นสัญญาบัตร และระดับชั้นประทวน ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 18 คน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย โดยแบ่งออกเป็ น
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร สถานีตาํ รวจละ 1 คน และตํารวจชั้นประทวน สถานีตาํ รวจละ 1 คน จํานวน 9
สถานี ได้แก่ สถานีตาํ รวจนครบาลห้วยขวาง, สถานีตาํ รวจนครบาลคันนายาว, สถานีตาํ รวจนครบาลมีนบุรี,
สถานีตาํ รวจนครบาลหัวหมาก, สถานีตาํ รวจนครบาลลุมพินี, สถานีตาํ รวจนครบาลปทุมวัน และสถานีตาํ รวจ
นครบาลท่าพระ
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ตัวแปรต้น คือ การสื่ อสารระหว่างบุคคล ประกอบด้วย
4.3.1.1 การใช้ภาษาจูงใจ
4.3.1.2 ทักษะการติดต่อสื่ อสาร
4.3.1.3 การทํางานเป็ นทีม
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคําถามปลายเปิ ดในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคําถามที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ (List of Questions) ผูว้ ิจัยได้ทาํ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อโดยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ซึ่ งผูว้ ิจยั นําแนวคําถามหรื อแบบสัมภาษณ์ไปขอรับคําแนะนําจากอาจารย์
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ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแนวคําถาม ความครอบคลุมของประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา และภายหลัง
จากที่ผทู ้ าํ การวิจยั ได้จดั ทําแบบสัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นําแบบสัมภาษณ์ผา่ นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ
ผูป้ ระกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ตาํ รวจได้พิจารณาปรับแก้ไข มีค่า IOC เท่ากับ 0.75 จากนั้นผูว้ จิ ยั แบบสัมภาษณ์ดงั กล่าว
มาให้อาจารย์ที่ปรึ กษาช่วยพิจารณาและแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนําไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่ องจากการศึกษาวิจยั เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมคือ
สมุดจดบันทึกและเครื่ องอัดเทปบันทึกเสี ยงซึ่งช่วยในการบันทึกประเด็นสําคัญของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยจะนํามาทํา
การถอดเทปและสรุ ปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้รายละเอียดในประเด็นที่ชดั เจนและครบถ้วน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้วธิ ีการถอดเทปบทสัมภาษณ์ และตรวจสอบเนื้อหาการสัมภาษณ์
2. อ่านบทสัมภาษณ์ท้ งั หมด เปรี ยบเทียบกับการฟังเทปสัมภาษณ์ซ้ าํ หลายรอบ
3. จัดกลุ่มข้อมูล คําสําคัญและประเด็นต่างๆตามตัวแปรที่ศึกษา โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มี ลักษณะร่ วม
หรื อที่มีความหมายเหมือนกันไว้ดว้ ยกัน จากนั้นให้ความหมายหรื อจําแนกชื่อแก่กลุ่มข้อมูลนั้นๆ (Theme)
4. นํากลุ่มคํา ข้อความ หรื อประโยคที่ได้ มาตีความหรื อให้ความหมาย หากข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน
จะบันทึกแยกเป็ นข้อสังเกตไว้ต่างหาก เพื่อสะสมข้อมูลนั้นไว้ แล้วนํากลับมาร่ วมวิเคราะห์เมื่อได้ขอ้ มูลมากพอ
5. วิเคราะห์ หาคุ ณลักษณะของข้อมูลจําแนกเป็ นหัวข้อย่อย พิจารณาความสอดคล้องกับคําถาม
การวิจยั
6. เขี ยนคําบรรยายความหมายตามลักษณะข้อความที่ ปรากฏและนําเสนอ พร้ อมทั้งยกตัวอย่า ง
ประกอบเพื่อสะท้อนให้เห็นสาระสําคัญของกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่ม
7. สรุ ปผลข้อมูลแบบร่ าง ทบทวนผลข้อมูลที่ได้กบั วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
8. สรุ ปผล

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่ องการสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฎิบตั ิงาน สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1 ด้านการสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาต้องสื่ อสารด้วย
ความสุ ภาพ ให้คาํ แนะนําถึงวิธีการแก้ไขปั ญหา ให้กาํ ลังใจ แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือ
คอยดูแลเป็ นพี่เลี้ยงเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กร
5.2 ด้านการใช้ภาษาจูงใจของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล พบว่า วิธีการสื่ อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
พึงพอใจต้องใช้วิธีการที่ ประนี ประนอม พูดสื่ อสารในลักษณะขอความร่ วมมื อและเป็ นกันเอง รวมไปถึ งให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของงานนั้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเอง
5.3 ด้านทักษะการติดต่อสื่ อสารของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล พบว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถสื่ อสาร
แสดงความคิดเห็นได้ รวมทั้งชี้แจงถึงปั ญหาของการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาได้รับทราบ เพื่อร่ วมกันแก้ไข
ปรับปรุ งในการปฏิบตั ิงานในครั้งต่อไป และการสื่ อสารที่เป็ นกันเองจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และ
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อาจมีการทํากิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน ทําให้บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันไม่ตึง
เครี ยด มีความสนิทสนมเป็ นกันเอง เกิดความใกล้ชิดกันและทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุข
5.4 ด้านการทํางานเป็ นทีมของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล พบว่า ลักษณะของการทํางานเป็ นทีมจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ตอ้ งมีการช่วยเหลือกันในขณะปฏิบตั ิงาน หากมีการร้องขอจากเพื่อนร่ วมงานหรื อพบเห็นอุปสรรคจะมี
การช่ ว ยเหลื อ กัน เป็ นอย่า งดี เ พื่ อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ของงาน เมื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ระหว่า งกันจะมี การ
ตอบสนองและช่ วยเหลื อ กันเป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่ น งานจราจร หากเจ้าหน้าที่ ประจําจุ ดไม่เพียงพอก็ จ ะ
ประสานงานขอกําลังเสริ มเพื่อช่วยกันระบายการจราจรไม่ให้ติดขัดต่อไป

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ องการสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฎิบตั ิงานอย่างไร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
6.1 ผลการศึกษาการสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
6.1.1 ด้านการเปิ ดเผยตนเอง พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีความเต็มใจที่จะมอบหมายงานและ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกของตนเอง
รวมไปถึงมีความรับผิดชอบในสิ่ งที่ตนเองกล่าวไว้ ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์และมีความรู ้สึกรับรู ้ต่อข้อมูลที่ได้รับมา ไม่
ผลักความรับผิดชอบไปให้ผอู ้ ื่น สอดคล้องกับ นิติพล ภูตะโชติ (2556) ที่กล่าวว่าผูส้ ่งข่าวสารจะต้องใช้ภาษาให้
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่ดดั แปลง ตัดต่อ หรื อเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา ทั้งการพูดและ
การเขียน เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาในการติดต่อสื่ อสาร เพราะถ้าหากข่าวสารขาดความชัดเจนก็จะเป็ น
ต้นเหตุที่ทาํ ให้การติดต่อสื่ อสารผิดพลาดได้
6.1.2 ด้านการเข้าใจความคิดและความรู ้สึกตามที่ผอู ้ ื่นรับรู ้ พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลแสดง
ความรู ้สึกห่วงใยและเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความยินดีที่ผบู ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมงานประสบ
ความสําเร็ จ และรู ้สึกเสี ยใจเมื่อประสบความทุกข์ยาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการปฏิบตั ิงานหรื อเรื่ องส่วนตัว และให้
ความสนใจระหว่างสนทนาซึ่งแสดงถึงการมีความรู ้สึกร่ วมด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีวเิ คราะห์การสื่ อสารสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของ อิริค เบิร์น (1957, อ้างถึงใน สนธยา พลศรี , 2556) ที่กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคลในลักษณะพ่อแม่เอื้ออาทร (Nurturing Parent) ว่าเป็ นลักษณะของความเข้าใจ เป็ นห่วงเป็ นใย คอย
ให้การดูแลช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น คอยไต่ถามทุกข์สุข และยังสอดคล้องกับ วิทยา ราชแก้ว (2558) ที่กล่าว
ว่าควรสอบถามผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในเรื่ องของปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และสวัสดิการที่พกั อาศัยให้เพียงพอกับ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ปฏิบตั ิงานอยู่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น
6.1.3 ด้านการสนับสนุ นเกื้ อกูลต่ อคู่สนทนา พบว่า เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจนครบาลยอมรั บฟั ง ความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกันทั้งในด้านความคิด ความรู ้สึก รวมไปถึงการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง เพื่อให้บรรยากาศในการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่ตึงเครี ยด สอดคล้องกับทฤษฎีการสื่ อสารระหว่างบุคคลของ Claude E. Shannon (1971, อ้างถึงใน
สุ ภาพร ชุมวรฐายี, 2555) ที่ กล่าวถึงทฤษฎี สื่อสารเชิ งปฏิ สัมพันธ์ (Communication Theory: Interaction) ว่าการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาข่าวสารกับบุคคล มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั
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ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ซึ่ งถูกกําหนดโดยปั จจัยภายในและภายนอก เช่น อารมณ์ เจตคติ ความไว้วางใจกัน
การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความน่าเชื่อถือ และช่องว่างของระยะห่าง เป็ นต้น
6.1.4 ด้านการติดต่อสื่ อสารในทางบวก พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีทศั นคติที่ดี ทั้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่ น มี ค วามพอใจและภาคภู มิ ใ จในตนเองอย่า งเหมาะสม และมี ค วามชื่ น ชมยิน ดี ต่ อ ผูอ้ ื่ น อย่า งจริ งใจ
สอดคล้องกับทฤษฎีวิเคราะห์การสื่ อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ อิริค เบิร์น (1957, อ้างถึงใน สนธยา พลศรี ,
2556) ที่ กล่าวว่า การใส่ ใจทางบวกคื อการแสดงพฤติ กรรมที่ ทาํ ให้บุคคลอื่ นเกิ ดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ มี
กําลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ซึ่ งกระทําได้โดยการพูดหรื อการแสดงออกถึงความรักใคร่ ชื่นชมยินดี การยกย่อง
ชมเชย การพูดถึงความสามารถของบุคคล ตลอดจนการรับฟังบุคคลอื่นอย่างตั้งใจ
6.1.5 ด้านความเสมอภาคในการติดต่อสื่ อสาร พบว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลไม่ใช้คาํ พูดหรื อกิริยา
ที่แสดงความเหนือกว่าหรื อด้อยกว่าของคู่สนทนา ตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ สุภาพร ชุมวรฐายี
(2555) ที่ ศึกษางานวิจัยเรื่ อง ภาวะผูน้ ํา การสื่ อสารระหว่างบุคคล วัฒนธรรมองค์การ และผลปฏิ บตั ิ งานของ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) พบว่า การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีความสําคัญต่อ
การทํางานในองค์การ เจ้าหน้าที่ทุกคนควรมีทกั ษะในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสําเร็จ
บรรลุเป้ าหมายขององค์การได้
6.2 ผลการศึกษาการใช้ภาษาจูงใจของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
6.2.1 ด้านการใช้ภาษาเพื่ อสร้ างความมั่นใจ พบว่า เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจนครบาลมี ล ักษณะการให้
คําแนะนําที่ชดั เจนเกี่ยวกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ บอกถึงแนวทางการปฏิบตั ิงาน บอกถึงนโยบายและกฎระเบียบของ
หน่วยงาน รวมทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับ ด้วยถ้อยคําและนํ้าเสี ยงสุ ภาพ ทั้งในการสั่งการแบบลายลักษณ์อกั ษร
และสัง่ การแบบตัวต่อตัว โดย วิเชียร วิทยอุดม (2550) กล่าวว่า ลักษณะของการติดต่อสื่ อสารจะเป็ นการออกคําสั่ง
การให้นโยบาย ให้คาํ แนะนําในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งที่ออกจดหมายและป้ ายประกาศเพื่อแจ้งให้บุคลากรในองค์การ
ได้รับทราบ เป็ นการสื่ อสารโดยตรงจากผูบ้ งั คับบัญชาไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ช่องทางส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะ
การสั่งการไปยังผูป้ ฏิบตั ิงาน การถ่ายทอดคําสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา การชี้ แจงนโยบายต่างๆขององค์การ ซึ่ งเป็ น
ลักษณะการติดต่อสื่ อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) ส่ วนมากจะใช้การสื่ อสารแบบทางเดี ยว
(one way communication) และยังสอดคล้องกับ Schwatz (1980) กล่าวว่าการที่ ผูบ้ ังคับบัญ ชาบอกหรื อ ชี้ แนะ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีผลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้นและเต็มใจ
6.2.2 ด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้างความหมาย พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีลกั ษณะการพูดจูงใจ
โดยการยกตัว อย่า งการปฏิ บัติ ง านที่ ประสบความสํา เร็ จ ที่ ผ่า นมาเพื่ อ ให้ส ามารถนํา ไปเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย และมีการยกตัวอย่างอุทาหรณ์ที่ผา่ นมาเพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ผลักดันให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น โดยรังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2544) ได้กล่าวว่าบุคคลที่อยูใ่ นตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงมักได้รับการ
คาดหวังว่าจะใช้ภาษาที่รักษานํ้าใจ ผูบ้ งั คับบัญชาควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไพเราะกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพราะ
จะเป็ นการสร้างผลย้อนกลับในทางที่ดี การพูดโดยเล่าเรื่ องสั้นๆ เป็ นเทคนิ คการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและการ
สอนงานสมาชิกทีมโดยการบอกถึงเรื่ องราวที่ดีงาม ซึ่ งเทคนิ คนี้ มีความสําคัญในการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน ผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิผลจะต้องรู ้จกั บันทึกความจําในเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยเพื่อนํามาใช้ในการบอกเล่า
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6.2.3 ด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้างความเห็นใจ พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีลกั ษณะการพูดยก
ย่องชมเชยเมื่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานประสบความสําเร็ จหรื อปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วง
ตามเป้ าหมาย รับรู ้ความรู ้สึก เข้าใจ เอาใจใส่ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ กระตุน้ ให้เกิดกําลังใจในการทํางาน
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเสมอ สอดคล้องกับทฤษฎีวเิ คราะห์การสื่ อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ อิริค
เบิร์น (1957, อ้างถึงใน สนธยา พลศรี , 2556) ที่กล่าวว่า การใส่ ใจทางบวกคือการแสดงพฤติกรรมที่ทาํ ให้บุคคล
อื่นเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ อบอุ่นใจ มีกาํ ลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง รู ้สึกว่าตนเป็ นคนที่มีค่าและมีศกั ดิ์ศรี
ซึ่ งกระทําได้โดยการพูดหรื อการแสดงออกถึงความรักใคร่ ชื่นชมยินดี การยกย่องชมเชย การพูดถึงความสามารถ
ของบุคคล ตลอดจนการรับฟังบุคคลอื่นอย่างตั้งใจ
6.3 ผลการศึกษาทักษะการติดต่อสื่ อสารของจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
6.3.1 ด้านทักษะในการฟั ง พบว่า เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจนครบาลมีทกั ษะในการฟั ง รับรู ้ว่าหน้าที่ ของ
ตนเองคืออะไร มีการจัดระเบียบ วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รับฟัง ทบทวนสิ่ งที่ได้รับมอบหมาย แยกแยะเนื้อหา
และไม่ด่วนตัดสิ นข้อมูลข่าวสารขณะฟัง สอดคล้องกับ ระวีวรรณ เสวตามร (2540) ที่กล่าวว่า การฟังเป็ นทักษะ
สําคัญที่สุดในการสื่ อสาร ถ้าปราศจากการฟังจะไม่สามารถเข้าใจผูอ้ ื่นได้ และการที่จะตัดสิ นใจได้ถูกต้องจะต้องมี
การฟังที่ดี
6.3.2 ด้านทักษะการถ่ายทอดข่าวสารที่ชดั เจน พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีความสามารถใน
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ตรงประเด็น ทําให้ผทู ้ ี่
ได้รับข้อมูลข่าวสารเข้าใจข้อมูลที่ได้รับอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน โดย Devito (2003) กล่าวว่าการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
บุคคลควรมีความซื่ อสัตย์กบั คู่สื่อสาร ผูส้ ่ งข่าวสารต้องมีความเต็มใจที่จะแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวสารอย่างเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมา ซึ่งจะทําให้การสื่ อสารนั้นถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนําไปปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
6.3.3 ด้านทักษะการรับข่าวสารที่ปราศจากอคติ พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีความระมัดระวัง
ในการรับข้อมูลข่าวสารโดยการกลัน่ กรองข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมา ใช้ลกั ษณะการสื่ อสารแบบ 2 ทาง
(two way communication) คือ การถามยํ้าเพื่อยืนยันความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน ทําความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารและสรุ ปข้อมูลข่าวสารก่อนยุติการสื่ อสาร สอดคล้องกับ นิ ติพล ภูตะโชติ (2556) ที่ กล่าวว่า การ
ติดต่อสื่ อสารในองค์การหรื อหน่วยงานควรเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับข่าวสารให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Use feedback) เพราะ
จะทําให้ทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปนั้น ผูร้ ับเข้าใจได้ถูกต้องหรื อไม่ ถ้ามีปัญหาก็สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่ าย
6.3.4 ด้านทักษะการสื่ อสารแบบเปิ ด พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีความสามารถในการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการติดต่อสื่ อสาร โดยมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และมีการแสดงความคิดเห็นออกมาอย่าง
เปิ ดเผย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี สื่ อ สารเชิ ง ปฏิ สั ม พัน ธ์ (Communication Theory: Interaction) ของ Claude
E.Shannon (1971, อ้างถึงใน สุ ภาพร ชุมวรฐายี, 2555) ที่ กล่าวว่า พฤติกรรมการสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นการ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การสื่ อ สารหรื อ ปั จ จัย ทางการสื่ อ สารที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งปฏิ กิ ริ ย า คื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาข่าวสารกับบุคคล ทฤษฎีน้ ีมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเชื่อมโยงและสัมพันธ์
กันระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ซึ่ งถูกกําหนดโดยปั จจัยภายในและภายนอก เช่น อารมณ์ เจตคติ ความไว้วางใจ
กัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความน่าเชื่อถือ และช่องว่างของระยะห่าง เป็ นต้น
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6.4. ผลการศึกษาการทํางานเป็ นทีมของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
6.4.1 ด้านความสามารถในงานของสมาชิกทีม พบว่า เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีความรู ้ ความเข้าใจ
มีประสบการณ์ และมีความสามารถการปฎิบตั ิงานในเชิงเทคนิคต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลนําความรู ้ที่มี
นั้นไปใช้ให้งานประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของตํารวจฝ่ ายสื บสวน กองกํากับการสื บสวนตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดของ วิทยา ราชแก้ว (2558) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาการทํางานโดยจัดให้มีการส่ งไปฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมเพื่อทันกับเหตุการณ์ต่างๆการก่ อ
อาชญากรรมในปั จจุบนั ซึ่งมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีมีรูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาทําให้การสื บสวนมีความยากขึ้น
จึ งควรให้มีการอบรมด้านยุทธวิธีต่างๆในการสื บสวนให้ทนั สมัยกับเหตุการณ์ ปัจจุบันเพื่อให้งานที่ ออกมามี
ประสิ ทธิภาพ
6.4.2 ด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พบว่า การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีลกั ษณะ
งานที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกัน มีท้ งั การให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทั้งในเรื่ องการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
หรื อ แม้ก ระทั่งในเรื่ อ งส่ ว นตัว โดยยงยุทธ เกษสาคร (2549) กล่ า วว่า ประโยชน์ของการทํา งานเป็ นที มเป็ น
คุณลักษณะที่ ก่อให้เกิ ดพฤติกรรมการทํางานที่ ทาํ ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีทิศทางเดี ยวกัน มีการตัดสิ นใจร่ วมกันเพื่อ
เป้ าหมายเดียวกัน พฤติกรรมเช่นนี้ ยอ่ มก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์การโดยภาพรวม ทั้งในด้านของ
งานดี มี คุณ ภาพ, ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ตของงาน, ลดความขัด แย้งในองค์ก าร, รู ้ บ ทบาทหน้าที่ ของตนเอง, มี ค วาม
รับผิดชอบในหน้าที่, สร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาความคิดสาร้างสรรค์
6.4.3 ด้านการแบ่งปั นภาระงาน พบว่า การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีการแบ่งหน้าที่
ความรั บผิดชอบตามความสามารถของแต่ ละบุ คคล ปฏิ บัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเกี่ ยงงาน มี การ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วง สอดคล้องกับแนวคิดของ Hackman (1987)
ที่ ก ล่ า วว่า ทัก ษะที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย มี ค วามน่ า สนใจทํา ให้ที ม งานและสมาชิ ก ที ม มี ก ารแบ่ ง ปั น ความรู ้
ประสบการณ์เรื่ องที่ตนเองมีความชํานาญให้กบั สมาชิกคนอื่นๆ
6.4.4 ด้านการติดต่อประสานงาน พบว่า การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาลมีลกั ษณะการ
ทํางานที่ตอ้ งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่ งจะให้ขอ้ มูลข่าวสารในการติดต่อประสานงานอย่างเปิ ดเผย
ไม่มีการปิ ดบัง มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี เพื่อให้การดําเนิ นงานประสบ
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ O’Shea (1998) ที่กล่าวว่า ทักษะหรื อความสามารถในการที่จะ
นําความรู ้การติดต่อสื่ อสารมาใช้ในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใดก็ตามได้อย่างสมบูรณ์ชดั เจน มี
ลําดับขั้นตอนที่ดี ทั้งด้วยวิธีการสื่ อที่ใช้วาจาและไม่ใช้วาจา หลีกเลี่ยงการสื่ อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เพื่อบรรลุเป้ าหมายหรื อความต้องการที่ต้ งั ไว้ และรักษาสัมพันธภาพ การให้เกียรติ
และให้ความไว้วางใจแก่กนั เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของการสื่ อสารระหว่างบุคคล

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 กรมตํารวจควรมีการสัมมนาหรื อจัดอบรมเกี่ยวกับการสื่ อการระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดมี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น และควรหาวิธีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการติดต่อสื่ อสาร
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7.1.2 ผูบ้ งั คับบัญชาควรสร้างการสื่ อสารที่จะช่วยให้เกิดทีมผูป้ ฎิบตั ิงานที่เข้มแข็ง
7.1.3 ลักษณะการสื่ อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรมีลกั ษณะของการสื่ อสารแบบสองทาง (two-way
communication) ไม่ใช่สง่ั งานเพียงอย่างเดียว และควรรับฟังความคิดเห็นหรื อดูการตอบรับของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
7.1.4 ผูบ้ งั คับบัญชาควรสื่ อสารมอบหมายภารกิจให้ชดั เจน และให้เกียรติผใู ้ ต้บงั คับบัญชา อธิบาย
ถึงความสําคัญในงานและหน้าที่ที่ตอ้ งปฎิบตั ิและรับผิดชอบ
7.1.5 ผูบ้ งั คับบัญชาควรสื่ อสารด้วยความสุภาพ ให้คาํ แนะนําถึงวิธีการแก้ไขปั ญหา ให้กาํ ลังใจ
แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือ และคอยกํากับดูแลและเป็ นพี่เลี้ยงเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
สําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กร
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 การสื่ อสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจกับผูม้ าใช้บริ การ
7.2.2 ปัจจัยอืน่ ๆที่ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
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Social Media with Thai Elephant Conservation
รัฐธนันท์ ดอกคําฐิ ติพนั ธ์
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มนชญา สระบัว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่ น
E-mail: monchaya.sa@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

สื่ อ สัง คมออนไลน์เข้า มามี บทบาทในชี วิตประจํา วันของผูค้ นในปั จจุ บันและสถิ ติก ารใช้สื่ อสังคม
ออนไลน์มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้คนทัว่ ไปสามารถเป็ นนักสื่ อสารและสื่ อสารออกมาได้อย่างอิสระผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ต่างๆ สื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นสื่ อที่ ใกล้ชิดกับคนในสังคมใช้เป็ นพื้นที่ ในการส่ งสารและ
ปฏิ สัมพันธ์กัน แลกเปลี่ ยนข้อมูลต่างๆ ข่าวสารหรื อความรู ้ ทั้งเป็ นข้อความ ภาพ หรื อเสี ยง การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการอนุรักษ์ชา้ งไทย เป็ นช่องทางหนึ่งที่ให้นกั สื่ อสารและคนทัว่ ไปได้ตระหนักถึงความสําคัญ ปั ญหา
ด้านต่างๆของช้างไทยและแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการอนุรักษ์ชา้ งไทย คือ การ
สร้างเพจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อกลุ่มอนุรักษ์ การสร้างสารคดีและหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย เป็ นต้น
ช่ องทางเหล่านี้ เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ โดยตรงแก่ คนทัว่ ไป เพื่อให้ตระหนักและเป็ นตัวช่ วยในการ
เผยแพร่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชา้ งไทยต่อไป
คําสําคัญ: สื่ อสังคมออนไลน์ การอนุรักษ์ ช้างไทย

ABSTRACT

Social media plays a role in the everyday lives of today's people and social media usage statistics are
on the rise. Social media makes it possible for people to be communicators and communicate freely through
various online channels. Social media is so close to the people in society. People in the society used to send
messages and interact. Exchange information news or knowledge as a visual or audio message. Social media to
conserve Thai elephants it is a channel that communicators and people realize the importance problems of
elephants and how to use social media as a part of Thai elephant conservation is creating a page of a little work
related or conservation group documentary production and short films related to Thai elephants. These channels
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are social media that publish directly to the general public. The general public to be aware and to help to
disseminate information on Thai elephant conservation.
KEYWORDS: Social media , Thai Elephant conservation

1. บทนํา

สื่ อสังคมออนไลน์ (social media) หมายถึงรู ปแบบของการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผใู ้ ช้งานสามารถ
สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปั นสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่วนบุคคล และเนื้อหาอื่นๆ โดยเป็ นช่องทางที่ช่วย
ให้คนสามารถเชื่ อมโยงกับคนอื่นๆ ได้ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และเป็ นช่องทางที่ ทาํ ให้สารสนเทศเกิ ดการ
แลกเปลี่ยน การรวบรวม และแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว สื่ อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันมากขึ้น จากสถิติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทว่ั โลก พบว่ามีผูล้ งทะเบียนใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
มากขึ้นเรื่ อยๆ สื่ อสังคมออนไลน์ได้ถูกให้คาํ นิ ยามว่า กลุ่มเครื่ องมือที่ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นพื้นฐานที่ช่วยให้ผูใ้ ช้
เชื่ อ มต่ อ การทํา งานร่ ว มกัน และสื่ อ สารกับ ผูอ้ ื่ น ได้แ บบทัน ที (real time) (Ressler &Glazer, 2010) สื่ อ สัง คม
ออนไลน์กาํ ลังเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การติดต่อสื่ อสารจากรู ปแบบการเห็ นหน้ากันตามปกติมาเป็ นการใช้
ความหลากหลายของแอปพลิ เคชันหรื อ โปรแกรมต่ า งๆ บนเว็บ (web-based social media applications) ด้ว ย
แนวคิดของ Web 2.0 แอปพลิเคชันสื่ อสังคมออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคมเช่น Facebook,Twitter
เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการเชื่อมต่อโดยการสื่ อสารยังคงเป็ นตัวขับเคลื่อนการ
พัฒ นาสื่ อ สัง คมออนไลน์ เพื่ อ เป็ นกลไกในการแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละข้อ มู ล ดัง นั้น สื่ อ สัง คมออนไลน์ จึ ง
เปลี่ยนแปลงวิถีการติดต่อสื่ อสารของผูใ้ ช้ทวั่ ไป
สื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ นสื่ อใหม่ที่มีพลังที่ผคู ้ นนําไปใช้ประโยชน์ในหลายแง่มุม แม้วา่ วัตถุประสงค์
ที่ ถูกพัฒนาขึ้ นจะมาจากต้องการให้เกิ ดความสะดวกในการสื่ อสารกันผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต แต่ปัจจุบนั
กลายเป็ นเครื่ องมือที่ ทรงพลังในการทํางานร่ วมกัน ทําให้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมถึงเป็ นสื่ อใหม่ที่
องค์กรสามารถใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ ความ ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ทันเวลา และราคาถูก ทําให้ใน
ปั จจุบนั ยากที่จะหลีกเลี่ยงการนําสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ทั้งในองค์กร
หรื อส่ วนบุคคล ทั้งภาครับและเอกชน ร่ วมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับช้างไทยควรจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็ น
ช่องทางในการเผยแพร่ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการช้างไทย
ช้างไทยเป็ นสัตว์ที่อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน เนื่ องจากช้างเป็ นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ มี
ความอดทน มีพละกําลังมาก ฉลาด สามารถฝึ กใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ในอดีตจึงมีการจับช้างป่ า
ด้วยวิธีต่างๆ มาเป็ นช้างเลี้ยงเพื่อสนองการใช้งานของมนุษย์
การจําแนกช้างในประเทศไทยตามลักษณะของพฤติกรรมในสังคมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ช้างป่ า
และช้างเลี้ยง ช้างเลี้ยงมีความหมายตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้และคณะอนุกรรมาธิ การทรัพยากรธรรมชาติ
(2547) ได้ให้ไว้ในต้นแบบร่ างเสนอแนะ พระราชบัญญัติคุม้ ครองและอนุ รักษ์ช้างว่า ช้างซึ่ งมี เจ้าของหรื อผู ้
ครอบครอง บ้างเรี ยกว่าช้างบ้านหรื อช้างเลี้ยง ที่อาจได้จดทะเบียนตัว๋ รู ปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
แล้ว และหมายความรวมถึงช้างที่เกิดจากการสื บพันธุ์ของช้างบ้านหรื อช้างเลี้ยงด้วย
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ช้างเป็ นสัตว์เพียงชนิ ดเดี ยวของไทยที่มีความสัมพันธ์กบั 3 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ทั้งเคยเป็ นสัญลักษณ์ บนธงชาติ ไทย ในสมัยที่ การคมนาคมยังไม่เจริ ญ
เทียบเท่าปั จจุบนั ยังไม่มีการพัฒนาเครื่ องจักรต่างๆเพื่อเป็ นเครื่ องทุนแรงในการเดินทางและขนส่ งสิ่ งของ ช้างคือ
พาหนะที่ดีและมีประสิ ทธิภาพที่สุดสําหรับมนุษย์ ช้างคือพาหนะอันเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อพระ
แก้วมรกตมาสถิ ต ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นสัตว์คู่พระบารมี ของพระมหากษัตริ ยร์ ่ วมในการทํา ศึ ก
สงครามในการปกป้ องบ้านเมื องในสมัยก่ อน ในปั จจุ บันเมื่ อมนุ ษย์มีการพัฒนาเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ความนิยมในการใช้แรงงานช้างเลี้ยงจึงค่อยๆลดลง แต่ชา้ งก็ยงั คงเป็ นสัตว์ที่คนไทยทั้งชาติให้ความสําคัญ
อยูเ่ สมอมา ดังนั้น คณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดให้ชา้ งไทยเป็ นสัญลักษณ์ประจําชาติ และกําหนดใน วันที่ 13 มีนาคม
ของทุกปี เป็ นวันช้างไทย
ช้างไทยมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจให้ชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่ งเป็ นปั จจัยในการ
หารายได้ดา้ นการท่องเที่ยวอย่างมาก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปั จจุบนั พบปั ญหาเกี่ยวกับช้างไทยเพิ่มมากขึ้น
ดังเช่น ช้างเร่ ร่อน ช้างที่ถูกส่ งออกไปยังต่างประเทศ การทารุ ณกรรมช้าง ปั ญหาด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ตลอดจนปั ญหาด้านการขยายพันธุ์และสุ ขภาพ ฯลฯ อีกทั้งเนื่ องจากทางภาครัฐยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอในการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์และคุม้ ครองช้าง (คณะอนุ กรรมาธิ การทรั พยากรธรรมชาติ
วุฒิสภา, 2547) ส่ งผลให้หน่วยงานทางภาครัฐ องกรค์เอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อประชาชน ควรให้ความสนใจ
และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับช้างเหล่านี้
ปั จจุบนั สภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ด้วยปั จจัยหลายประการ จึงก่อให้เกิดปั ญหาด้าน
ความอยู่รอดของช้าง โดยเฉพาะช้างเลี้ยง ปั ญหาที่เกิดกับช้างไทยโดยเฉพาะช้างเลี้ยง เช่น ด้านสุ ขภาพ คือ ทาง
การแพทย์ท่ีไม่เหมาะสมในการใช้งานกับช้าง ด้านวัฒนธรรมประเพณี คือ การขาดการสื บทอดและเผยแพร่ ให้
เป็ นที่ รู้จกั ในวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง ซึ่ งส่ งผลต่อความเป็ นอยู่ของช้างเลี้ยง และการสร้างจิ ตสํานึ กในการรัก เข้าใจ
และอนุรักษ์ชา้ งไทย ด้านการดํารงชีวิต โดยช้างและควาญช้างสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างพอเพียงและไม่ตอ้ ง
ต่อสู ้กบั สภาวะปั ญหานั้นๆ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสม ถ้าเพียงแต่มีแหล่งนํ้า แหล่งอาหารที่
เพียงพอ ถ้าเพียงแต่ทุกคนต่างมีความรู ้ความเข้าใจอันดี ตระหนักถึงคุณค่าของช้างที่มีต่อชาติ วัฒนธรรมความ
ผูกพันระหว่างคนกับช้าง และระบบนิ เวศ เราเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ท่ามกลางสภาวะความแตกต่าง ย่อมมีจุดที่สามารถร่ วมกันแก้ไข้ได้โดยไม่หวังผลประโยชน์
นักสื่ อสารจึงเป็ นบุคคลหนึ่ งที่ควรตระหนักในปั ญหาและความสําคัญเหล่านี้ ดว้ ย นักสื่ อสารบางส่ วน
อาจไม่ทราบปั ญหา หรื อความสําคัญร่ วมทั้งแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ทําให้มกั จะละเลยและมองข้ามปั ญหา
และความสําคัญของช้างไทยไป การนําเสนอการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยอนุรักษ์ชา้ งไทย การ
สื่ อสารจากนักสื่ อสารจะส่ งผลให้ผรู ้ ับสารหรื อผูค้ นทัว่ ไป เข้าใจและตระหนักในความสําคัญและปั ญหาของช้าง
ไทย ส่งต่อข้อมูลในสังคมออนไลน์ และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการอนุรักษ์ชา้ งไทยให้อยูก่ บั ชาติไปต่อไปอย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์กบั การอนุรักษ์ชา้ งไทย
2.2 เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของช้างไทยโดยผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์
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จากการศึกษาข้อมูลประวัติชา้ งไทยพบว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือปี พ.ศ.
2426 ช้างเลี้ยงในประเทศไทยมีประมาณ 100,000 เชือก แต่การสํารวจในปี พ.ศ. 2493 พบว่า ประชากรช้างเลี้ยง
ลดลงเหลือเพียงประมาณ 13,397 เชือกเท่านั้น และจํานวนประชากรช้างเลี้ยงลดลงอย่างต่อเนื่อง นัน่ คือในปี พ.ศ.
2508 จํานวนช้างเลี้ยงลดลงเหลือพียง 11,192 เชื อก และในปี พ.ศ. 2537 จํานวนช้างเลี้ยงเหลือเพียง 3,800 เชื อก
ตามลําดับ (กองทะเบียนสัตว์พาหนะ กรมการปกครอง, 2545) จากการสํารวจเพื่อขึ้นทะเบียนช้างในปั จจุบนั โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้น ทําให้ทราบจํานวนช้างเลี้ยงในประเทศไทยที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ด้วยการฝังไมโค
รชิ พและระบุหมายเลขไมโครชิ พประจําตัวของช้าง จากฐานข้อมูลช้างแสดงประชากรช้างเลี้ยงที่ เหลืออยู่ใน
ประเทศไทยปั จจุ บัน ทั้งหมด 4,669 เชื อ ก (สถาบัน วิจัย และบริ ก ารสุ ขภาพช้า งแห่ ง ชาติ , 2559) สัง เกตได้ว่า
ประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยลดจํานวนลงเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ดว้ ยสาเหตุต่างๆ หลายประการ เช่น การได้รับ
บาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ จนล้มตาย หรื อการเจ็บป่ วยจากโรคภัยต่างๆ นอกจากนี้ แนวโน้มในปั จจุบนั
บ่งบอกว่า อัตราการเกิ ดของช้างเลี้ยงน้อยกว่าอัตราการตาย ทําให้มีโอกาสที่ ชา้ งจะสู ญพันธุ์ได้ (การสัมภาษณ์
สิ ทธวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช, 2552) ดังนั้นจึงมีหน่วยงานทางภาครัฐ องค์กรเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อประชาชน
ควรให้ความสนใจและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับช้างเหล่านี้
การอนุรักษ์ชา้ งไทยนั้น มีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดาํ เนิ นในหลายโครงการ หากแต่มีการ
ประสานการทํางานและวางแผนให้เป็ นในแนวทางเดี ยวกันแล้ว จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
(กฤษฎา ลังกา, 2543) การจัดทําแผนแม่บทสําหรับการอนุรักษ์ชา้ งโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยกําหนดพันธกิ จสําหรั บช้างเลี้ ยง คื อ (1) ช้างมี สวัสดิ ภาพ
สมศัก ดิ์ ศรี สัตว์สัญลักษณ์ ประจําชาติ (2) มี ร ะบบการจดทะเบี ย นช้า งและช้า งขึ้ นทะเบี ยนสมบู รณ์ แบบ 100
เปอร์เซน (3) ฟื้ นฟูและพัฒนาวิชาคชศาสตร์ให้เป็ นสากล เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (4) ฟื้ นฟูและคงไว้
ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างคนกับช้าง (5) ส่งเสริ มกิจกรรมการใช้ชา้ งเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวช้าง
จากประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ครั้งที่ 1/2561 ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สรุ ปสาระสําคัญ คือ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ แผน
แม่บทการอนุรักษ์ชา้ ง (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การกํากับนโยบาย กฎหมาย ทิศทางและกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ชา้ งไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ ยวกับชุมชนและส่ งเสริ มอาชี พ ฟื้ นฟูวฒั นธรรมและองค์
ความรู ้ดา้ นคชศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การคุม้ ครองและการบริ หารจัดการช้างป่ า
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สวัสดิภาพช้างไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากช้างและสุขภาพช้าง
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดทิศทางแก้ไขปั ญหาช้างและราษฎรผูเ้ ลี้ยงช้าง พร้อมยกระดับ
ความสําคัญในทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดองค์ความรู ้และสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ที่เกี่ยวกับช้าง ตลอดจน
ส่ งเสริ มอาชีพและธุรกิจเกี่ยวกับช้าง ซึ่ งจะนําไปสู่ การอนุรักษ์ชา้ งอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งมีการบริ หารจัดการช้างป่ า
และถิ่นที่อยูอ่ าศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยมีกลไกในการคุม้ ครองดูแลการบริ หารจัดการช้างบ้านและช้างป่ าที่
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ชา้ งอย่างยัง่ ยืน (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักโฆษก, 2561)
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แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ได้แบ่งประเภทของสื่ อออนไลน์ ดังนี้
1) เครื อข่ายสังคม (Social networking site) เป็ นเว็บไซต์ที่บุคคลหรื อหน่วยงานสามารถ สร้างข้อมูลและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เผยแพร่ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่นสามารถ เข้ามาแสดงความเห็น หรื อเผยแพร่
สนทนาโต้ตอบ ได้ ตัวอย่างได้แก่ Facebook Badoo Google+ Linkdin และ Orkut เป็ นต้น
2) ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็ น เว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่สนใจเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้
เครื่ องหมาย # (Hashtag) เพื่อเชื่ อมต่อกับกลุ่มที่ มีความสนใจในด้านเดี ยวกันได้ ตัวอย่างได้แก่ Twitter Blauk
Weibo Tout และ Tumble เป็ นต้น
3) เว็บไซต์ที่ให้บริ การแบ่งปั นสื่ อออนไลน์ (Video and photo sharing website)เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ผูใ้ ช้
สามารถฝากหรื อ นํา สื่ อ ข้อ มู ล รู ป ภาพ วีดิ โ อขึ้ น เว็บ ไซต์เ พื่ อ แบ่ ง ปั น กับ ผูอ้ ื่ น ตัว อย่า งได้แ ก่ Flicker Vimero
YoutubeInstagram และ Pinterest เป็ นต้น
4) บล็อก ส่ วนบุคคลและองค์กร (Personal and corporate blogs) เป็ นเว็บไซต์ที่ผูเ้ ขียนบันทึ กเรื่ องราว
ต่างๆ เสมือนเป็ นบันทึกไดอารี ออนไลน์ สามารถเขียนในลักษณะไม่เป็ นทางการและแก้ไขได้บ่อย ตัวอย่างได้แก่
Blogger Wordpress Bloggang และ Exteen เป็ นต้น
5) บล็อกที่ มีสื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นเจ้าของเว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ในการ
นําเสนอข่าวสารของสื่ อสิ่ งพิมพ์มีความเป็ นทางการน้อยกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่มีรูปแบบและความเป็ นทางการ
มากกว่าบล็อก
6) วิกิ และพื้นที่ สาธารณะของกลุ่ ม(Wikis and online collaborative space)เป็ นเว็บไซต์สําหรั บพื้ น ที่
สาธารณะออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร ตัวอย่างได้แก่ Wikipedia Wikia เป็ นต้น
7) กลุ่ ม หรื อ พื้ น ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น (Forums, discussion board and group) เป็ นเว็บ ไซต์ห รื อ กลุ่ ม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ มีท้ งั ที่เป็ นกลุ่มส่วนตัวและสาธารณะ ตัวอย่าง
ได้แก่ Google groups Yahoo groups และ Pantip เป็ นต้น
8) เกมออนไลน์ที่มีผูเ้ ล่นหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็ นเว็บไซต์ที่นําเสนอใน
ลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสามารถเล่นทั้งคนเดียวและเล่นได้เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง
ได้แก่ Second life และ World of Warcraft เป็ นต้น
9) ข้อ ความสั้น (Instant messaging)เป็ นการส่ งข้อความส้นจากโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ได้แ ก่ SMS (text
messaging)
10) การแสดงตนว่าอยู่ ณ สถานที่ใด (Geo-spatial tagging) เป็ นการแสดงตําแหน่งที่อยูพ่ ร้อมความเห็น
และรู ปภาพในสื่ อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างได้แก่ Facebook และFoursquare เป็ นต้น
สื่ อสังคมออนไลน์ยงั คงเป็ นสื่ อที่ทรงพลังอย่างเห็นได้ชดั ในปี 2560-2561 ไม่วา่ จะเป็ น ไลน์, เฟซบุ๊ก,
อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ นอกจากข้อได้เปรี ยบของการเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวไทยได้อย่าง
ทัว่ ถึงแล้ว ด้วยคอนเทนต์ที่แตกต่าง ฟั งก์ชน่ั การใช้งานที่ สะดวกสบาย พร้อมด้วยลูกเล่นต่างๆที่ สามารถดึงดูด
ความสนใจได้อย่างสมํ่าเสมอ (อินโฟเควสท์, 2561)
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5. การใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ เพื่อการอนุรักษ์ ช้างไทย

หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์ชา้ งไทย นักสื่ อสาร หรื อประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทการอนุ รักษ์ชา้ ง เป็ นแนวทางให้การสร้างสื่ อเพื่อเผยแพร่ ในสื่ อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน กลุ่ม
บุคคลหรื อบุคคลต่างๆได้
5.1 การสร้ างเพจเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ เพื่อช้ างไทย
หน่วยงานหรื อกลุ่มบุคคลสร้างเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานหรื อกลุ่มบุคคลเพื่อเป็ นช่องทางรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ชา้ งไทยและประชาสัมพันธ์สื่อ ความรู ้ ความเข้าใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย ตัวอย่างเช่น ศูนย์การศึกษา
และวิจยั ช้างไทย สมาคมสหพันธ์ชา้ งไทย โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทย กลุ่มธรรมช้าง เป็ น
ต้น ดังปรากฏในภาพที่ 1โดยหน่วยงานเหล่านี้เป็ นตัวกลางในการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับช้างไทยให้คนทัว่ ไปได้
รับรู ้ ตระหนักถึงความสําคัญและปั ญหาของช้างไทย

ภาพที่ 1 ภาพเพจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักช์ า้ งไทย

(ที่มา: ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการวิจยั ช้างและสัตว์ป่า สื บค้นจาก : https://web.facebook.com/EREC.CMU/ , สมาคมสหพันธ์ชา้ งไทย
สื บค้นจาก : https://web.facebook.com/thaielephantalliance/ , คชอาณาจักร สุ รินทร์ สื บค้นจาก :
https://www.facebook.com/ElephantKingdomByZPO/ , ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทย จ.ลําปาง สื บค้นจาก :
https://www.facebook.com/elephantcenter/, ธรรมช้าง สื บค้นจาก : https://www.facebook.com/Eleesystem/, โรงพยาบาลช้าง ศูนย์
อนุรักษ์ชา้ งไทย สื บค้นจาก : https://www.facebook.com/elephanthospital.TECC/ สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2561)
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5.2 การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ ช้างไทย
หน่ วยงาน กลุ่มบุคคลหรื อบุคคล จัดกิ จกรรมที่ มีวตั ุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจช้างไทย
หรื อระดมเงิ นบริ จาคทางสื่ อสังคมออนไลน์ ตัวอย่าง เช่น กิ จกรรมวิ่งเพื่อช้าง กิ จกรรมวิ่งเคียงคู่ชา้ ง กิ จกรรม
เยาวชนรักษ์ชา้ ง ทําโป่ งช้าง เป็ นต้น ดังปรากฏในภาพที่ 2 กิจกรรมเหล่านี้ทาํ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีความรู ้สึกถึงการมีส่วน
ร่ วมและเป็ นส่วนหนึ่ง กับกิจกรรมเพื่อการอนุรัก์ชา้ งไทย ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีความตระหนัก และเข้าใจ มากกว่าการ
รับข่าวสารเพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 2 ภาพเพจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ชา้ งไทย

(ที่มา : กิจกรรมวิ่งเคียงคู่ชา้ ง สื บค้นจาก : https://www.facebook.com/events/180835105936146/ ,
https://www.facebook.com/shareforchang/ , กิจกรรมวิ่งเพื่อช้าง สื บค้นจาก :
https://www.facebook.com/events/1536008803344844/ , กิจกรรมเยาวชนรักษ์ชา้ ง ทําโป่ งช้าง สื บค้นจาก : https://
www.facebook.com/เยาวชนรักษ์ชา้ งไทย-1009648259047733/ สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2561)

5.3 การทําสื่ อภาพเคลื่อนไหวเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ช้างไทย
จัดทําสื่ อภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอการอนุรักษ์ชา้ งไทย เพื่อเผยเพื่อทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ยูทูปหรื อ
สื่ อออนไลน์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ชา้ งไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพยนตร์ เชิ ง
สารคดีชุดช้างไทย โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 การสร้างละครเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถใน ร.9 เรื่ อง ป่ ารักษ์ชา้ ง เป็ นต้น ดังปรากฏในภาพที่ 3

i

ภาพที่ 3 ภาพสื่ อภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ชา้ งไทย

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=79PO2SaY9HQ , https://www.youtube.com/watch?v=ZBVdWNCUQLU ,
https://www.youtube.com/watch?v=gMvM4upOnrw สื บค้นเมื่อ 29 ต.ค. 2561)
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สื่ อต่างๆในสื่ อสังคมออนไลน์ ส่ วนเป็ นตัวจุดประการให้ผรู ้ ับได้เริ่ มที่จะตระหนักในการเรี ยนรู ้ เข้าใจ
สัตว์ประจําชาติของเรา และใช้ตวั เองเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านี้ ส่งต่อออกไปให้คนอื่นๆรับรู ้ผา่ น
สื่ อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรื อตนเอง

6. บทสรุ ป

สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่เป็ นที่นิยมมากขึ้นเรื่ อยๆในปั จจุบนั ทําให้คนทัว่ ไปสามารถเป็ นนักสื่ อสาร
ได้ และสื่ อสารออกมาได้อย่างอิสระผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ สื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นสื่ อที่ มีบทบาทและ
ใกล้ชิดกับคนในสังคมใช้เป็ นส่ งสารและปฏิสัมพันธ์กนั แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรื อความรู ้ ทั้งเป็ นข้อความ
ภาพ หรื อเสี ยง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอนุรักษ์ชา้ งไทย เป็ นช่องทางหนึ่งที่ให้นกั สื่ อสารและคนทัว่ ไปได้
ตระหนักถึงความสําคัญ ปั ญหาด้านต่างๆของช้างไทย และแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งใน
การอนุรักษ์ชา้ งไทย โดยอาจใช้หลักการยุทธศาสตร์ แผนแม่บทการอนุรักษ์ชา้ ง เป็ นแนวทางในการสร้างสารใน
สื่ อสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกันและใช้ช่องทางเหล่านั้น เริ่ มในการถ่ายทอดและส่ งต่อสารที่เกี่ยวข้องในการ
อนุ รักษ์ชา้ งไทย เพื่อให้ผูร้ ับได้เริ่ มตระหนักถึงความสําคัญและปั ญหาของช้างไทยจะได้เริ่ มถ่ายทอดสารในสื่ อ
สังคมออนไลน์ต่อไปเรื่ อยๆไม่สิ้นสุด

7. ข้ อเสนอแนะ

การศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์กบั การอนุรักษ์ชา้ งไทยยังมีการประยุกต์ใช้ที่มีความหลากหลายให้
สอดคล้องกับสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีช่องทางใหม่เกิดขึ้นเสมอ โดยผูศ้ ึกษาอาจใช้แนวทางหลักการยุทธศาสตร์แผน
แม่บทการอนุรักษ์ชา้ งประจําชาติ มาเป็ นหลักเพื่อประยุกต์ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอนุรักษ์ช้าง
ไทยให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาทัศนคติ และความพึงพอใจในการ
รับ สื่ อสังคมออนไลน์ด้านการท่ องเที่ ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้น 2) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจวางแผน
ท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น และ 3) ศึกษาอิทธิ พลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับ
สื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น การ
วิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นมีอายุ 18-35 ปี ที่ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็ นประจํา และสามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทยได้ จํานวน 282 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1) คนวัยผูใ้ หญ่
ตอนต้นมีทศั นคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวในระดับดี ความพึงพอใจในการรับสื่ อ
สังคมออนไลน์ ด้านการท่ องเที่ ยวในระดับ มาก และพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจวางแผนท่ องเที่ ยวในระดับมาก
2) ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
วางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น โดยแหล่งข้อมูลสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือนมี
ค่าอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ ยวมากที่ สุด รองลงมาคือ ผ่านบุคคลที่ มีอิทธิ พลด้านการ
ท่องเที่ ยว และคนมีชื่อเสี ยง ตามลําดับ และ 3) ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ ยว มี
อิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว ของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น โดยความพึงพอใจในการ
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รับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นรู ปแบบความน่าสนใจของการท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
วางแผนท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงข้อมูล และความพึงพอใจด้านความถูกต้อง
ของเนื้อหา ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูล พฤติกรรมการวางแผนท่องเที่ยว
สื่ อสังคมออนไลน์ การท่องเที่ยว

ABSTRACT

This quantitative research study explored: 1) young adults’ attitudes towards sources of information in
tourism, 2) young adult’s satisfaction of social media exposure in tourism, and on travel planning behavior; and
3) influences of attitudes towards sources of information and satisfaction of social media exposure in tourism on
young adults’ decision-making behavior in travel planning. Questionnaires were distributed to 282 samples of
young adults, aged between 18 and 35, who were regular Internet users and literate in Thai language. Statistical
analysis methods included frequency, percentages, means, standard deviation, and multiple regression analysis.
The findings revealed as follows: 1) Young adults showed good level attitudes towards tourism sources of
information, high level of satisfaction towards social media exposure in tourism, and high level of decisionmaking behavior in travel planning; 2) Attitudes towards tourism sources of information had a positive impact
on young adults’ decision-making behavior in travel planning. Among the three social media types of exposure
in tourism, virtual reality was found to be the most influential, followed by tourism experts, and celebrities
respectively; and 3) Satisfaction of social media exposure in tourism was reported to have positive effects on
young adults’ decision-making behavior in trip planning. Satisfaction variables in tourism ranged from
interesting types of travel, information accessibility, and content accuracy, respectively.
KEYWORDS: Satisfaction of Media Exposure, Attitudes towards sources of information, Social media,
Tourism

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาคการท่ องเที่ ยวมี ความสําคัญต่ อระบบเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมของประเทศเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากภาคการท่องเที่ ยวนั้นเป็ นภาคเศรษฐกิ จที่ ทาํ เม็ดเงิ นรายได้เข้าประเทศอย่างมากและเป็ นลําดับต้นๆ ของ
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ World Travel & Tourism Council (2016) รายงานจํานวนนักท่องเที่ ยวทัว่ โลกในปี พ.ศ. 2559 มี
ประมาณ 1.2 พันล้านคน ซึ่ งสร้างรายได้ท้ งั หมดให้กบั โลกประมาณ 78.2 ล้านล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน
ทั้งหมดประมาณ 109 ล้านงานทัว่ โลก ซึ่ งคิด 1 ใน 10 ของผูม้ ีงานทําทัว่ โลก ภาคการท่องเที่ ยวของไทยในปี พ.ศ.
2559 คิดเป็ นร้อยละ 9.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 2.4 ล้านงานหรื อ
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ร้อยละ 6.3 ของผูม้ ีงานทําในประเทศ และในปี พ.ศ. 2558 ภาคการท่องเที่ยวมีอตั ราการเติบโตถึงร้อยละ 14.6 สูงสุ ด
ในทุกภาคเศรษฐกิจ (ภาวนิศร์ ชัววัลลี อารยา จันทร์สกุล ธนิก พรเทวบัญชา และจรัสวิชญ สายธารทอง, 2560)
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวผ่านสื่ อต่างๆ เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในกระตุน้ ให้
การท่องเที่ยว และปั จจุบนั มีการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทําให้เกิดการติดต่อสื่ อสาร ค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ง่ายขึ้น และทําให้เกิดสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่งหลายฝ่ ายนํามาใช้
เป็ นเครื่ องมือในการสร้างกระแสให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็ นจํานวนมาก สามารถสื่ อสารได้ตลอดเวลา สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถให้ขอ้ มูลกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าวิธีอื่นๆ (อมรรัตน์ ทันมา, 2558) ดังนั้น จึงมีการ
โฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วผ่า นทางสั ง คมออนไลน์ เพิ่ ม ขึ้ น อาทิ เฟซบุ๊ ค
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) บล็อก (Blog) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (line) ยูทูป (YouTube) เป็ นต้น
เมื่อบุคคลเปิ ดรับสื่ อจะเกิดการตีความข่าวสารไปในทิศทางที่ สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อและ
ความพึ ง พอใจของบุ ค คลนั้ น (Klapper, 1960) การเลื อ กมี ผ ลต่ อ การเลื อ กตัด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยว เมื่อสื่ อสังคมออนไลน์มีบทบาทสําคัญในการช่วยเรื่ องกับสื บค้นข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวทําให้
เกิ ดความรู ้สึกเชิ งบวกต่อการเดิ นทางท่ องเที่ ยว และเป็ นประกอบสําคัญในของการตัดสิ นใจเดิ นทางท่องเที่ ยว
(คมสิ ทธิ์ เกียนวัฒนา, 2559)
ในคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นหรื อคนที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี เป็ นวัยที่มีการเจริ ญเติบโตเต็มที่ บรรลุวฒ
ุ ิภาวะ
โดยสมบูรณ์ กลุ่มคนวัยนี้สามารถตัดสิ นใจทําเรื่ องใดๆ ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ มีความคุน้ เคยกับการใช้
อินเทอร์ เน็ ตจนกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดําเนิ นชี วิต อาทิ การรับรู ้ข่าวสาร การติ ดต่อสื่ อสาร การสื บค้นข้อมูล
เป็ นต้น (ปั ทมวรรณ สถาพร และกติกา สายเสนีย,์ 2553 อ้างใน ยุทธิพงศ์ แซ่จิ๋ว, 2555)
ดังนั้น การวิจยั นี้จึงศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ดา้ นการ
ท่องเที่ยว และความพึงพอใจในการเปิ ดรับการท่องเที่ยวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เพื่อทราบปั จจัยที่ทาํ ให้คนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นตัดสิ นใจที่จะ
ท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการวิจยั ที่ได้ไปวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อ ศึกษาทัศนคติ และความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวของคนวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้น
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
(3) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูล และความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ น
การท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทัศนคติต่อแหล่ งข้ อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี้มีการนําเสนอผ่านแหล่งข้อมูล
ที่ หลากหลายซึ่ งแหล่ งของข้อมูลข่ าวสาร (Source) เป็ นปั จจัยที่ สําคัญ ต่อการเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของทัศนคติ
แหล่งข้อมูลที่ มีลกั ษณะน่ าเชื่ อถือและเป็ นที่ ยอมรับของสังคมสามารถดึ งดูดความสนใจและทําให้ความคิ ดของ
บุคคลคล้อยตามไปกับข้อมูลสารที่ได้รับ (Roger, 1978) ซึ่งแหล่งข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ผ่านคนดัง
ข้ามคืน (Cewebrity) ซึ่ งเป็ นคนที่ไม่เคยมีชื่อเสี ยงมาก่อนแต่กลายเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปจากการการนําเสนอผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์โดยเฉพาะการนําเสนอคลิปวีดีโอผ่านทางยูทูป 2) ผ่านทางภาพเสมือนซึ่ งเป็ นการใช้ภาพเสมือน
ลักษณะต่างๆ แทนการใช้คนจริ งเคลื่อนไหวต่างๆ 3) ผ่านบุคคลที่มีอิทธิ พลด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป
ความพึงพอใจต่ อการรับสื่ อ ความพึงพอใจคือความรู ้สึกทางบวกของแต่ละบุคคล ผูร้ ับสื่ อจะเลือกรับสื่ อ
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตนเอง (กาญจนา แก้ว เทพ, 2545) ดังนั้ น แหล่ งของข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ น
องค์ประกอบหลักของการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วรู ปแบบการนําเสนอที่ แปลกใหม่น่าสนใจ เนื้ อหาที่ ถูกต้อง
น่ าเชื่ อถื อ รวมทั้งการเข้าถึ งสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ง่ายยังเป็ นปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความคิ ด
ความรู ้สึกให้เกิดความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์น้ นั
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจวางแผนการท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย วจัด เป็ นสิ น ค้า ประเภทหนึ่ งที่ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค (Experience Goods) สิ นค้ามีหลากหลายทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
และจากผูป้ ระกอบการในธุ ร กิ จต่ างๆ อาทิ โรงแรมและที่ พ ัก บริ ษ ัท นําเที่ ยว ร้ านค้า และร้ านอาหาร เป็ นผู ้
ให้บริ การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น การที่ผูบ้ ริ โภคมีการท่องเที่ยวจึงสามารถใช้อธิ บายได้ดว้ ยทฤษฎี
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2003) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การรู ้จดั ตระหนักถึงความต้องการ 2)
การเสาะแสวงหาข่าวสาร 3) การประเมินแนวทางเลือกอื่นๆ 4) การตัดสิ นใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการใช้จ่าย
แนวคิดทฤษฏี ขา้ งต้นนํามาสู่ กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคม
ออนไลน์ ด้านการท่ อ งเที่ ยว และความพึ งพอใจในการรั บ สื่ อ สังคมออนไลน์ ด้านการท่ อ งเที่ ยวมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ทัศนคติต่อแหล่งข้ อมูลของสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้านการ
ท่ องเที่ยว แบ่งแหล่งข้อมูลเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ผ่าน
คนดังข้ามคืน
2. ผ่านภาพเสมือน
3. ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่ องเที่ยว

ความพึงพอใจในการรับสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้านการ
ท่ องเที่ยว แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1. ความถูกต้องของเนื้อหา
2. รู ปแบบความน่าสนใจ
3. การเข้าถึงข้อมูล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาลักษณะตัวแปรและหาอิทธิพลระหว่างตัวแปร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ประชากรที่ตอ้ งการศึกษา คือ ประชาชนไทยกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 18-35
ปี ที่ ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นประจําและสามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทยได้ และตัวอย่าง คือ ประชาชนไทยกลุ่มวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ที่ ใช้อินเทอร์ เน็ ตเป็ นประจําและ สามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทยได้
จํานวนอย่างน้อย 255 คนจาก 282 คน ซึ่ งได้จากกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณขนาดตัวอย่างของ
Cohen (1988) ด้วยโปรแกรม G*Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) กําหนดให้ค่าขนาดอิทธิ พล (effect
size) ระดับกลาง 0.12 ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.01 และค่าอํานาจในการทดสอบ เท่ากับ 0.99 จํานวนตัวแปรอิสระ
ในสมการถดถอยเท่ากับ 3 ตัว และเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
งานวิจยั นี้ตวั แปรที่ศึกษาจัดเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระมีจาํ นวน 2 ตัว ได้ แก่ 1) ทัศนคติต่อแหล่ งข้ อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านการท่ องเทีย่ ว
แบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ผ่านคนดังข้ามคืน 2. ผ่านภาพเสมือน และ 3. ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพล
ด้านการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านการท่ องเทีย่ ว แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 2. รู ปแบบความน่าสนใจ 3. การเข้าถึงข้อมูล
ตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัว ได้ แก่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจใน
การรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรทัศนคติและความพึงพอใจต่อสื่ อด้านการท่องเที่ ยว และพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจด้านท่องเที่ยว แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อคําถามเกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุ คคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาขั้นสู งสู ด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ซึ่งเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (check list)
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลผ่านคนดังข้ามคืน จํานวน 9 ข้อ 2) ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลผ่านภาพเสมือน จํานวน 8 ข้อ
3) ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว จํานวน 9 ข้อ ซึ่งเป็ นข้อคําถามแบบประเมินค่า
5 ระดับ ตามมาตรวัด ของไลเคิ ร์ท (Likert’s scale) ได้แ ก่ 5 หมายถึ ง เห็ น ด้ว ยอย่างยิ่ง 4 หมายถึ ง เห็ น ด้วย 3
หมายถึง ไม่แน่ใจ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และมีเกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยดังนี้
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ ยว แบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 3
ส่วน ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้องของเนื้อหา 2) ด้านรู ปแบบความน่าสนใจ และ 3) ด้านการเข้าถึงข้อมูล จํานวนข้อ
1154

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

คําถามด้านละ 3 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อคําถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของไลเคิร์ท (Likert’s scale) ได้แก่ 5
หมายถึง พึงพอใจมากที่ สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว จํานวน 21 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อคําถามแบบประเมินค่า 5
ระดับ ตามมาตรวัดของไลเคิร์ท (Likert’s scale) ได้แก่ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 หมายถึง เห็นด้วย 3 หมายถึง
ไม่แน่ใจ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
แบบสอบถามส่วนที่ 2 3 และ 4 มีเกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ส่ วนที่ 2 ทัศนคติ
ทัศนคติอยูใ่ นระดับไม่ดีมาก
ทัศนคติอยูใ่ นระดับไม่ดี
ทัศนคติอยูใ่ นระดับกลางๆ
ทัศนคติอยูใ่ นระดับดี
ทัศนคติอยูใ่ นระดับดีมาก

การแปลผลจากค่าเฉลี่ย
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจ
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

ส่ วนที่ 4 พฤติกรรม
ปฏิบตั ิในระดับน้อยที่สุด
ปฏิบตั ิในระดับน้อย
ปฏิบตั ิในระดับปานกลาง
ปฏิบตั ิในระดับมาก
ปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือพบว่า แบบสอบถามทั้ง 3 ส่ วน คือ ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของ
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ด้านการท่ อ งเที่ ย ว ความพึ ง พอใจในการรั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ด้านการท่ อ งเที่ ย ว และ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ ยว มีความตรงเชิ งเนื้ อและความเที่ ยง เนื่ องจากค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับเนื้ อหา (IOC : Index of item objective congruence) มีค่ามากกว่า 0.6 (IOC อยูร่ ะหว่าง 0.6 ถึง 1.0) และ
ค่าความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ของทั้ง 3 แบบสอบถามมี
ค่ามากกว่า 0.8 ( α เท่ากับ 0.92 0.83 และ 0.90 ตามลําดับ)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ SurveyMonkey และส่งแบบสอบถามออนไลน์น้ ีผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค พันทิป สนุกดอดคอม และส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน
ที่ มีอายุ 18-37 ปี ที่ ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นประจํา สามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทยได้ โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่ 7 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2557 มีผตู ้ อบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้ น 331 ชุด ผูว้ ิจยั
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการตอบทําให้ได้แบบสอบถามที่ใช้ได้จาํ นวน 282 ชุด
ลักษณะของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ตอบแบบสอบถามเป็ นหญิงร้อยละ 70.2 และชายร้อยละ 29.8 ส่ วน
ใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 24-29 ปี ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ อายุ 30-35 ปี ร้อยละ 22.0 และอายุ 18-23 ปี ร้อยละ 9.6
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดส่วนใหญ่อยูร่ ะดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ สูงกว่าปริ ญญาตรี 20.3 และตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 7.0 สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่เป็ นโสด ร้อยละ 82.3 ที่ เหลือสมรสแล้ว ร้อยละ 17.7 อาชี พ
ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 23.0 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว
ร้อยละ 19.1 ที่ เหลื อรั บราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ ร้อยละ 4.3 และรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-30,000 บาท
ร้อยละ 67.4 รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 24.1 ที่เหลือรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 8.5
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อศึ กษาทัศนคติ ต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่ องเที่ ยว ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคม
ออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
2) สถิติอา้ งอิง ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ (multiple regression analysis) เพื่อศึกษา
อิ ท ธิ พ ลของทัศ นคติ ต่ อ แหล่ งข้อ มู ล และความพึ ง พอใจในการรั บ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ด้านการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการบรรยายลักษณะของตัวแปรในการวิจยั และส่วน
ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลทัศนคติ ต่อแหล่งข้อมูล และความพึงพอใจต่อการรับสื่ อสังคมออนไลน์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว รายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะของตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปรในการวิจยั นี้ประกอบด้วยทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว ความ
พึงพอใจต่อการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว ผลการวิจยั
พบว่า คนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นมีทศั นคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ ยวในระดับดี ท้ งั ใน
ภาพรวมและแบ่งตามลักษณะแหล่งข้อมูลสื่ อสังคมออนไลน์ โดยผูใ้ หญ่ตอนต้นมีทศั นคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อ
สังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือนดีสูงกว่าแหล่งข้อมูลลักษณะอื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (ดี) 4.02 (ดี
มาก) 3.99 (ดีมาก) และ 3.71 (ดี) คะแนน ตามลําดับ นอกจากนี้ คนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นมีความพึงพอใจในการรับสื่ อ
สังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นอยูใ่ นระดับมากทั้งในภาพรวม และแบ่งรายด้าน โดย
คนวัยผูใ้ หญ่ความพึงพอใจต่อการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงข้อมูล อื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 (ดีมาก) 4.01 (ดีมาก) 3.90 (ดีมาก) และ 3.88 (ดีมาก) คะแนน ตามลําดับ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผน
ท่องเที่ ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คะแนน ซึ่ งหมายถึงปฏิบตั ิในระดับมาก
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการวางแผนการตัดสิ นใจท่องเที่ ยว
ของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
ตัวแปรในการวิจัย

ค่ าเฉลีย่

ทัศนคติต่อแหล่งข้ อมูลสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้านการท่ องเที่ยว
ผ่านคนดังข้ามคืน
ผ่านภาพเสมือน
ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจในการรับสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้านการท่ องเที่ยว
ด้านความถูกต้องของเนื้อหา
ด้านรู ปแบบความน่าสนใจ
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่ องเที่ยว

3.91
3.71
4.02
3.99
3.93
3.90
3.88
4.01
3.97

ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.608
0.651
0.562
0.609
0.748
0.732
0.792
0.717
0.457

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ส่ วนที่ 2 อิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่ งข้ อมูลและความพึงพอใจในการรั บสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้านการ
ท่ องเทีย่ วต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนท่ องเทีย่ ว
การวิเคราะห์อิทธิ พลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ น
การท่ องเที่ ยวต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่ องเที่ ยวด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คูณ ได้มีการ
ตรวจสอบข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ กัน เองระหว่างตัว แปรอิ ส ระหรื อ ภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(multicollinearlity) โดยใช้ เ กณฑ์ ค่ า Tolerance มากกว่ า 0.1 และ VIF น้ อ ยกว่ า 10 (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010) ผลการวิเคราะห์ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
ทัศนคติต่อแหล่ งข้ อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านการท่ องเทีย่ ว
ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ เนื่ องจากทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลทั้ง 3 ลักษณะ
และผลการวิเคราะห์พบว่า ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลผ่านภาพเสมือนมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวสูงที่สุด (Beta = 0.399) รองลงมาคือ ผ่านบุคคลที่มีอิทธิ พลด้านการท่องเที่ยว และผ่าน
คนดังข้ามคืน (Beta = 0.214) ตามลําดับ โดยทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลทั้ง 3 ลักษณะร่ วมกันอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวได้ร้อยละ 47.0 (Adj.R2 = 0.470) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ ยวที่ มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว
ทัศนคติต่อแหล่งข้ อมูลของสื่ อสั งคมออนไลน์
B
ด้านการท่ องเที่ยว
ค่าคงที่
1513
ผ่านคนดังข้ามคืน
0.138
ผ่านภาพเสมือน
0.324
ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว
0.160
2
R = 0.696; Adj. R = 0.479; F = 87.160; p-value = <0.001

Beta

t

0.197
0.399
0.214

-9.833
3.507
6.962
3.677

p-value

Tolerance

VIF

<0.001
0.001
<0.001
<0.001

0.589
0.565
0.548

1.698
1.771
1.828

ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านการท่ องเทีย่ ว
ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ เนื่ องจากความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคม
ออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้าน และผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ น
การท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดย
ความพึ งพอในการรั บ สื่ อ สังคมออนไลน์ด้านการท่ องเที่ ยวด้านรู ปแบบความน่ าสนใจมี อิท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่ องเที่ ยวสู งที่ สุด (Beta = 0.264) รองลงมาคื อ ด้านการเข้าถึ งข้อมูล (Beta =
0.306) ด้านความถู กต้อ งของเนื้ อหา (Beta = 0.187) ตามลําดับ นอกจากนี้ ความพึ งพอใจในการรั บ สื่ อ สังคม
ออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้านร่ วมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวได้
ร้อยละ 43.1 (Adj.R2 = 0.431) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ อิท ธิ พ ลของความพึ งพอใจในการรั บสื่ อ สังคมออนไลน์ ด้านการท่ อ งเที่ ยวที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว
ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์
B
Beta
ด้านการท่องเที่ยว
ค่าคงที่
1.802
ด้านความถูกต้องของเนื้อหา
0.136 0.187
ด้านรู ปแบบความน่าสนใจ
0.216 0.306
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
0.199 0.264
2
R = 0.661; Adj. R = 0.431; F = 71.830; p-value = <0.001

6. อภิปรายผล

t
11.928
2.936
4.669
4.326

p-value
<0.001
0.004
<0.001
<0.001

Tolerance

0.502
0.471
0.542

VIF

1.994
2.124
1.844

การศึ กษาครั้งนี้ พบว่า คนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นมี ทศั นคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวในระดับดี ความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ ยวในระดับมาก และพฤติกรรม
การตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวในระดับมาก นอกจากนี้ ทั้งทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการ
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ท่องเที่ ยวและความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ ยวมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นอีก ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การที่ ผู ้มี ทัศ นคติ ต่ อ แหล่ งข้อ มู ล มี ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจวางแผนท่ อ งเที่ ย วนั้น อาจเนื่ อ งจาก
แหล่งข้อมูลซึ่ งเป็ นบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญของเนื้ อหาในสื่ อและมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและการ
ตัดสิ นใจของบุคคล (วิทวัส รุ่ งเรื่ องผล, 2557) เมื่อสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวมีการใช้บุคคลอ้างอิงที่ มี
ความสําคัญ ต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคมาเสนอหรื อ บอกเล่ าเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วจึ งทําให้บุ ค คลมี แ นวโน้ม ที่ จ ะ
ประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555) ที่พบว่าการสื่ อสารผ่านคนดังข้ามคืนในสื่ อ
สังคมออนไลน์สามารถดึงดูดใจผูช้ ม เนื่ องจากการให้ความบันเทิ ง สะดวกในเข้าถึงและสามารถแพร่ กระจายได้
อย่า งรวมเร็ ว และงานวิจัย ของ อัช ฉา สุ ทัน กิ ต ระ (2554) ที่ ศึ ก ษาพบว่า ทัศ นคติ ต่ อ แหล่ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อกระเป๋ าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วของ สุ กัญ ญา สุ ข วงศ์ (2558) ที่ พ บว่า ทัศ นคติ ด้า นช่ อ งทางการสื่ อ สารและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีอิทธิต่อการตัดสิ นใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านความพึงพอใจในการรับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจวางแผนท่ องเที่ ยว กล่าวได้ว่า เมื่อคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นได้รับสื่ อสังคมออนไลน์ที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเนื้ อหาที่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และที่
สําคัญที่สุดคือมีรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจทําให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับนั้นเมื่อมีเกิด
ความพึ งพอใจแล้วจะเกิ ดความต้องการที่ จะได้สัม ผัสหรื อมี ป ระสบการณ์ ที่ ระบุ ไว้ในเนื้ อหานั้นนําไปสู่ การ
ตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยว
จึงเห็นได้วา่ ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว และความพึงพอใจในการ
รับสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการสนับสนุนบุคคลให้เกิดความอยากในการท่องเที่ยวมาก
ขึ้นส่งผลให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูเ้ กี่ ยวข้องด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ ยวสามารถนําผลการวิจยั ไป
วางแผนกลยุทธ์ผลิตสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ได้โดย 1) การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ ยวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ควรเน้นความถูกต้องของเนื้ อหา ออกแบบเนื้ อหา
ข้อมูลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ่านสนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย และการสร้างความน่ าเชื่อถือของผูส้ ื่ อสาร และ 2)
แหล่งข้อมูลสําหรั บ การโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์ด้านการท่ องเที่ ยวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ควรเป็ นคนดัง
ข้ามคืนหรื อบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว และสําคัญที่สุด คือ การใช้ภาพเสมือน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณที่ เก็บ ข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามที่ มีขอ้ คําถามมาตรวัด
ประเมิ นซึ่ งข้อมูลที่ ได้จะเป็ นเชิ งตัวเลข ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กมากขึ้นควรที่ การผสมผสานงานวิจยั เชิ ง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย 2) การวิจยั ครั้งนี้มีการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 2 ตัวได้แก่ ทัศนคติต่อ
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แหล่งข้อมูล และความพึงพอใจในการเปิ ดรับสื่ อ ซึ่ งตัวแปรทั้งสองสามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ ยวประมาณร้อยละ 40 แสดงให้เห็ นว่ายังมีความผันแปรเหลื ออีกที่
สามารถอธิ บ ายได้ด้ว ยปั จ จัย อื่ น ๆ ดัง นั้ น ควรศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย อื่ น เช่ น อิ ท ธิ พ ลของรู ป แบบการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ อิทธิพบของการรับรู ้คุณค่าในการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

การวิ จัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย และการประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดับ อุ ด มศึ ก ษา
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคมที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ปั จจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มี
ผลต่อการตัดสิ นในเลือกศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 3) การประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 จํานวน 400 คน เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม การวิจยั นี้ ใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และไค-สแควร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคมใน
ด้านความคาดหวังเป็ นปั จจัยที่นกั ศึกษาเลือกศึกษาต่อมากที่สุด โดยพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านคณาจารย์มี
ความรู ้ความสามารถเป็ นลําดับแรก อยู่ในระดับมาก ( x =4.05) สําหรับด้านปั จจัยเกี่ ยวกับสถาบันอุดมศึ กษา
พบว่า ด้านหลักสู ตร ได้แก่ มีหลักสู ตรตามที่ตนต้องการเป็ นลําดับแรก อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.93) และในด้าน
การประชาสัมพันธ์ พบว่า ด้านภาพลักษณ์องค์กรเป็ นลําดับแรก อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.62) โดยได้ยินและได้รับ
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยทางเฟซบุ๊ก เป็ นลําดับแรก อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.88)
จากผลการวิจยั ยังพบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้แก่ สถานะทางครอบครัวและตนเองมีผลกับ
ปั จจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1
2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ABSTRACT

This present study entitled Factors and Public Relations for Decision Making in Baccalaureate Level:
Case Study Chandrakasem Rajabhat University was conducted to examine the following aspects: 1) individual
and social factors which influenced decision making of students who selected to study at Chandrakasem Rajabhat
Universtiy; 2) factors regarding Chandrakasem Rajabhat University which affected decision making of students
who selected to study at this university; 3) factors regarding public relations which affected decision making of
students who selected to study at this university. The sample consisted of 400 first year students. The instruments
used in this study were questionnaires. The following Descriptive Statistical Analyses were employed to analyse
the data: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation, and Chi-Square Test. The findings
reveal that individual and social factors were the most influencing factors leading them to select to study at this
university. In addition it could be observed that knowledge and expertise of lecturers was at the highest rank
( x =4.05). Further the most influencing factor concerning university appeared to be based on curriculum that
matched with their needs ( x =3.93). Regarding public relations factors, it was found that the
Corporate image at the highest rank ( x =3.60).By mean of listen and receive information by facebook
In addition to major findings, it could also be observed that following particular individual and social
factors could influence their decision making family and individual economic status concerning Chandrakasem
Rajabhat University with Statistic Significance value of .05.
KEYWORDS : DECISION MAKING, BACCALAUREATE LEVEL, PUBLIC RELATIONS,
CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การศึ กษาในระดับอุดมศึกษา เป็ นการศึ กษาที่เตรี ยมความพร้อมให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทางด้านวิชาชี พ เพื่อ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษากว่า 181 แห่ ง แบ่งเป็ น มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ (ราชภัฏ) มหาวิทยาลัยของรัฐ(ราชมงคล) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัย
ชุมชน และมหาวิทยาลัยสังกัดอื่น ๆ กระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
นอกจากมหาวิทยาลัยที่ มีอยู่มากมายแล้ว ยังมีการคาดการณ์ ว่า ในอนาคตจะมีผูเ้ รี ยนลดลงเนื่ องจาก
แนวโน้มทางด้านประชากรที่มีอตั ราการเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา ซึ่ งเกิดจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งปั จจัยนี้ เองที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาในการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่สอง
พ.ศ.2551-2565 โดยระบุว่า ประชากรไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จํานวนประชากรวัย 18 - 22 ปี มีการขยายตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง สถาบันอุดมศึ กษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิ จของกลุ่มวัยทํางาน เน้น
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ

1163

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จากสถานการณ์ขา้ งต้นเป็ นเพียงในส่ วนของสถาบันอุดมศึกษาที่ ตอ้ งปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่สาํ หรับผูเ้ รี ยนแล้วการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นอาจมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ได้ โดยเฉพาะปั จ จัย ทางด้า นเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว เนื่ อ งจากการเรี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษามีภาระค่าใช้จ่ายสูง และยังมีเรื่ องของหลักสูตรซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ในการเลือกศึกษาต่ออีกด้วย
จากปั จจัยข้างต้นได้มีการนําแนวคิดทางการตลาดเข้ามามีบทบาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยน
โดยส่วนใหญ่วธิ ีการจูงใจจะเน้นไปที่โปรโมชัน่ ซึ่งเป็ นการทําการตลาดที่ง่าย และเห็นผลได้มาก เช่น สมัครเรี ยน
แถมไอแพด สมัครเรี ยนได้รับทุน เป็ นต้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นส่วนหนึ่งในการทําการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มที่
กําลังเลือกเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ ที่ในปั จจุบนั มีอยูม่ ากมาย
ในปั จจุบนั ช่องทางการสื่ อสาร คือ ตัวกลางที่ช่วยในการนําส่ งสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ช่องทาง
เปรี ยบเหมือนทาง หรื อพาหะระหว่างผูร้ ่ วมสื่ อสาร (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริ
วงศ์. 2538, หน้า 29 - 30) ซึ่ งการสื่ อสารข้อมูลที่มี ส่ งต่อไปยังผูร้ ับสารหรื อกลุ่มเป้ าหมาย สําหรับองค์กรแล้วเป็ น
หน้าที่ ของการประชาสัมพันธ์ โดยหน้าที่ ของการประชาสัมพันธ์ คือ การบริ หารภาพลักษณ์ โดยการกําหนด
วัตถุประสงค์ และปรัชญาองค์การให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้อง
พัฒนา บริ หาร และประเมินโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้ าหมายที่จะส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์การกับ
สาธารณชนให้ได้มาซึ่งภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ (ธนินี เตรี ยมชัยศรี . 2550, หน้า39)
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม หนึ่ ง ในมหาวิท ยาลัย ของรั ฐ (ราชภัฏ ) เปิ ดการเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึ กษา ตั้งแต่ปริ ญญาตรี จนถึงระดับปริ ญญาเอก มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ คือ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
โบรชัวร์ การจัดอบรม การออกบูธกิจกรรม สื่ อสารมวลชนในรู ปแบบต่าง ๆ แต่จากข้อมูลของสํานักส่ งเสริ มงาน
ทะเบี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปี การศึ กษา 2557 – 2560 แสดงให้เห็ นว่า การเข้าศึ กษาต่อของ
นักศึกษามีอตั ราที่นอ้ ยลงดังภาพประกอบที่ 1
4000

ปการศึกษา 2557
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560

3000
2000
1000
0

ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

ปี การศึกษา 2560

ภาพระกอบที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปี การศึกษา 2557- 2560
ที่มา : สํานักส่งเสริ มงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ไม่สามารถทําให้มีนกั ศึกษาเพิ่มมากขึ้นซึ่ งอาจ
เกิดจากข้อมูลและช่องทางการสื่ อสารยังไม่ตรงจุดกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัย
และการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เพื่ อ นํา ผลการวิ จัย ที่ ไ ด้น้ ี เป็ นแนวทางสํา หรั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมในการวางแผนการ
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ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อลดรายจ่ายงบประมาณและเล็งเห็นผลได้มากที่สุด โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยูภ่ ายใต้กาํ กับของรัฐ ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินอย่างจํากัด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) ศึกษาปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
2) เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีผลต่อการตัดสิ นในเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3) เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. สมมติฐานการวิจัย

ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้แก่ สถานะทางครอบครัวและตนเอง ความคาดหวัง และข้อมูลและ
สื่ อสารสนเทศมีผลกับปั จจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิดและทฤษฏีปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจของผู้บริโภค
Oppenheim (1979, p.63) ได้กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจนั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ได้แก่
1. ค่านิ ยม มีอิทธิ พลในกระบวนการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีตวั เลือกหลายตัว ตัวเลือกที่หนึ่ งอาจทํา
ให้ค่านิยมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีข้ ึน ขณะที่ตวั เลือกที่สองสามารถสร้างค่านิยมใหม่ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการได้ อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของบุคคลนั้น
2. ประเภทของครอบครัว มีผลต่อการตัดสิ นใจ เช่น การเงินของครอบครัว อาชีพการศึกษาของสมาชิก
ที่อยูอ่ าศัย และศาสนาของครอบครัว จะมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจ
3. ทรัพยากรครอบครัว กล่าวคือ บุคคลโดยทัว่ ไปมักทําตามรู ปแบบการซื้อในสิ่ งเดิมที่เคยซื้อในอดีต ทํา
ให้รอบคอบมากขึ้นเพราะเกิดการตัดสิ นใจขั้นสุดท้ายและเป็ นนิสยั
4. ทิ ศทางของเศรษฐกิ จสังคม กล่าวคือ ในช่วงที่ เศรษฐกิ จรุ่ งเรื อง ผูค้ นส่ วนใหญ่จะทํางานและมีเงิน
สําหรับใช้สอย แต่เมื่อเศรษฐกิจตกตํ่าก็จะตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงใช้สอยน้อยลง
แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
วิจิตร อาวะกุล (2541, หน้า 17) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นความพยายามที่จะแสวงหาความสัมพันธ์ และ
การสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจนการรักษาทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อองค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับ
และให้ความร่ วมมือในการดําเนินงานตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และความเคลื่อนไหวขององค์กร
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อ
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2557) ได้กล่าวถึงเรื่ องนี้ วา่ การเปิ ดรับสื่ อเป็ นหนึ่ งในกระบวนการสื่ อสารของ
มนุษย์โดยผูร้ ับสารจะมีบทบาทสําคัญในการเปิ ดรับสื่ อหรื อเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่าง ๆ ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่ง
ในกระบวนการสื่ อสารของมนุษย์ โดยที่สื่อจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความรู ้ความเข้าใจ ตลอดจน
ทัศนคติและความรู ้สึกของผูร้ ับสาร
แนวคิดและทฤษฎีการแสวงหาข่ าวสาร
Krikelas (1983, p. 5) ได้ให้คาํ นิ ยามไว้ว่า การแสวงหาข่าวสาร เป็ นกิ จกรรมที่ บุคคลทําการเสาะหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารที่จะสนองความต้องการของตน ให้คลายความสงสัย ในส่วนที่บุคคลนั้นมีความ
สนใจ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเรี ยนรู ้ หน้าที่ การงาน พฤติ กรรมเช่ นนี้ เริ่ มขึ้ นเมื่ อบุ คคลนั้นต้องการรู ้ ศึ กษาและ
วิเคราะห์ปัญหาหรื อเรื่ องราวใดเรื่ องหนึ่ ง และพบว่าความรู ้ที่ตนมีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอจึงต้องการแสวงหาความรู ้
เพิ่มเติม
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
สมควร กวียะ (2547, หน้า 62) ได้กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การส่ งเสริ มสนับสนุนให้ไปสู่
เป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาวของสังคม กระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความมานะ และตัดสิ นใจเลื อกแนวทางและ
พฤติกรรมที่จะนําไปสู่เป้ าหมายที่ยนิ ยอมพร้อมใจกันกําหนดไว้
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6. วิธีดําเนินการวิจัย

6.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ แบบ
วัดผลครั้งเดียวโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2 ประชากรและตัวอย่ าง
6.2.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึ กษาระดับอุดมศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ประจําปี การศึ กษา
2560 ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 2,130 คน
6.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 400 คน และแบ่งสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาตามรายคณะ โดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเทียบหาสัดส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีบญั ญัติไตรยางศ์

6.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ การเปิ ดรับสื่ อ, ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคม, ปั จจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม, การตัดสิ นใจจากการประชาสัมพันธ์
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม โดยใช้ค ํา ถามปลายปิ ด และคํา ถามปลายเปิ ด เป็ น
แบบสอบถามที่ ให้ผูถ้ ูกสํารวจกรอกข้อมูลด้วยตนเอง โดยมี การวางโครงสร้ างแบบสัมภาษณ์ ในการวิจัย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึ กษาซึ่ งแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน ประกอบด้วย 1.การเปิ ดรับสื่ อ 2.
ปั จ จัย เกี่ ย วกับ ตนเองและสัง คม 3. ปั จ จัย เกี่ ย วกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม 4.การตัด สิ น ใจจากการ
ประชาสัมพันธ์ 5. การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้มาตรประเมินค่าระดับ
คะแนนของการตัดสิ นใจเป็ นแบบ Likert scale
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6.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บแบบสอบถามเป็ นแบบสุ่ มแบบบังเอิญจนครบตามจํานวนที่กาํ หนด ซึ่ งใช้ระยะเวลาเก็บรวม
รวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม พ.ศ. 2560
6.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมา
ลงรหัส ตามวิธีการวิจยั ทางสถิติ และดําเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
SPSS for Windows สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และไค-สแควร์ (Chi - square test)

7. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาปั จจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายร้อยละ 40 เพศหญิงร้อยละ 60 รายได้เฉลี่ย
ครอบครัวต่อเดื อน ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 ร้อยละ 47.75 และรายได้ไม่เกิ น 15,000 บาท ร้อยละ 34.75 มีการ
เปิ ดรับสื่ อทางด้านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 76.50 โดยเปิ ดรับสื่ อ 2 - 3 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 41.00 เป็ นลําดับแรก
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดอันดับปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคมที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(n = 400)
ปัจจัยเกีย่ วกับตนเองและสั งคม
ด้านความคาดหวัง
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านสถานะทางครอบครัวและตนเอง
ภาพรวม

x

( )
3.94
3.83
3.57
3.78

S.D.
.631
.655
.599
.503

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2
3

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.78, S.D. = .503) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทุก ๆ ด้าน โดยลําดับแรก คือ ด้านความคาดหวัง ( x =3.94, S.D. = .631) รองลงมา คือ ด้านข้อมูลและ
สารสนเทศ ( x =3.83, S.D. = .655) และ ด้านสถานะทางครอบครัวและตนเอง ( x =3.57, S.D. = .599)
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดอันดับปั จจัยเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(n = 400)
ปัจจัยเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้านหลักสู ตร
ด้านอัตราค่าธรรมเนียม สวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมและคมนาคม
ภาพรวม

x

( )
3.83
3.81
3.71
3.78

S.D.
.578
.582
.664
.507

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2
3

จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จ จัย เกี่ ย วกับ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.78, S.D. = .507) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกๆ ด้าน โดยลําดับแรก คือ ด้านหลักสูตร ( x =3.83, S.D. = .578) รองลงมา คือ ด้านอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย ม สวัส ดิ ก าร ( x = 3.81, S.D. = .582) และ ด้า นสภาพแวดล้อ มและคมนาคม ( x = 3.71,
S.D. = .664)
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดอันดับการตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจากการประชาสัมพันธ์
(n = 400)
การประชาสมพันธ์
ด้านภาพลักษณ์องค์กร
ด้านข้อมูลและสื่ อประชาสัมพันธ์
ภาพรวม

(x )
3.62
3.42
3.52

S.D.
.634
.648
.641

แปลผล
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2

จากตารางที่ 4 พบว่ า การตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมจากการ
ประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.52, S.D. = .641) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับที่
หนึ่ ง คื อ ด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร อยู่ใ นระดับมาก ( x =3.62, S.D. = .634) รองลงมา คื อ ด้า นข้อ มู ล และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ( x =3.42, S.D. = .634)

8. อภิปรายผล

ปั จจัยเกี่ยวกับตนเองและสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ลําดับแรก คือ ด้านความคาดหวัง ซึ่ งได้แก่
คณาจารย์มีความรู ้ ความสามารถ ในการสอน สอดคล้องกับ นํ้าฝน ลูกคํา (2555) จากรายการงานวิจยั เรื่ อง ความ
ต้องการและความคาดหวังของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายต่อการเลือกศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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สุ นันทา ที่ พบว่า ความต้องการและความคาดหวังด้านอาจารย์ผูส้ อนมีผลต่อการเลือกศึ กษาต่ออยู่ในระดับมาก
โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา เป็ นลําดับแรก
สําหรับปั จจัยเกี่ ยวกับสถาบันอุดมศึ กษาที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พบว่า ลําดับแรก คือ ด้านหลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรตรงกับความต้องการ ไม่สอดคล้อง
กับ ณัชชา สุ วรรณวงศ์ (2560) จากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา (ระบบโควตา) ประจําปี การศึกษา 2560 ซึ่งผลปรากฏว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อมากที่สุดคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีชื่อเสี ยงมานาน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ในด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พบว่า การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจากการประชาสัมพันธ์ พบว่า ลําดับแรก คือ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ได้รับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ในสื่ อทางด้านเฟซบุ๊กเป็ น
ลําดับแรก รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีประวัติการสอนที่ยาวนาน สอดคล้องกับพิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา(2558)
เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ การรั บ รู ้ ด้า นภาพลัก ษณ์ แ ละการตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย
และนักเรี ยนอาชีวศึกษาในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ของคณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทางด้านอินเทอร์ เน็ตมากเป็ น
ลําดับแรก และตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ จากภาพลักษณ์ทางด้านหลักสูตร การเรี ยนการสอน
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัยเกี่ ยวกับตนเองและสังคม ได้แก่ สถานะทางครอบครัวและตนเอง มีผลกับ
ปั จจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พิชญ์ เดชาติวงศ์
ณ อยุธยา(2558) เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ การรับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์และการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ คณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และนักเรี ยนอาชี วศึ กษาในพื้นที่ จงั หวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 64.50 ที่ ไม่เลื อกศึ กษาต่ อ
เนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ปั ญหาเรื่ องค่าใช้จ่าย และการเดินทางมากที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับ ธนวรรณ รักอู่
(2557) จากการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปี
การศึ ก ษา 2556 ที่ พ บว่า รายได้ของครอบครั ว ที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กเรี ย นต่อ โดยการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ออันดับแรกคือ ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และด้านสถานที่ต้ งั ตามลําดับ

9. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการศึ กษาพฤติ กรรมการเปิ ดรั บสื่ อในการเลื อกศึ กษาต่อในระดับอุดมศึ กษา พบว่า
เปิ ดรับสื่ อจากอินเทอร์เน็ต เป็ นลําดับแรก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความสําคัญต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตมากขึ้น ทั้งทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และช่องทางอื่นๆ โดยควรให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง และคอยตรวจสอบ
ข้อมูลอยูเ่ สมอ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวติ ของคนในยุคใหม่มกั หาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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(2) จากผลการศึ กษาปั จจัยเกี่ ย วกับตนเองและสังคมที่ มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ พบว่า นักศึ กษาต้องการคณาจารย์มีความรู ้ ความสามารถ ในการสอน ซึ่ ง
ประชาสัมพันธ์ควรให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมเสริ มทักษะในด้านต่าง
ๆ ให้แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ เพื่อแสดงศักยภาพให้นกั เรี ยนได้เห็น และสร้างความคาดหวังให้แก่นกั เรี ยนได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรวิจยั ด้านสื่ อประชาสัมพันธ์ในด้านการเข้าถึงสื่ อ ความต้องการ ความน่าสนใจของนักศึกษา
ว่าควรประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบ วิธีใด และข้อมูลประเภทใด
(2) ควรวิจยั ในเรื่ องข้อมูล และการเข้าถึงสื่ อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยของนักศึ กษาในแต่ละ
ภูมิภาค ว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อพัฒนาการสื่ อสาร และการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงนักศึกษา
มากขึ้น และนํามาวิเคราะห์วา่ ควรทําอย่างไรในส่วนที่ยงั มีการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ได้นอ้ ย
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติต่อประเภทของข่ าวและความพึงพอใจต่ อประสิ ทธิผลการสื่ อสารของผู้รับสารที่
ส่ งผลต่ อการปรั บตัวเชิ งกลยุทธ์ ของ MANAGER ONLINE” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาทัศนคติต่อประเภท
ของข่าวของผูร้ ับสารที่ ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE 2) ศึ กษาความพึงพอใจต่อ
ประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารของผูร้ ับสารที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE และ 3) ศึกษา
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ ปิ ดรับสาร MANAGER ONLINE จํานวน 400 คน โดยใช้สถิติ
เชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยสําหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อ
กัน (t-test Independence) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close Ended
Question) และแบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale)
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One- way Analysis of Variance) ค่ า สถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation) ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ปิ ดรับสาร MANAGER ONLINE ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชายร้อยละ 55.80 มีสถานภาพโสดร้อยละ 49.50 โดยมีอายุนอ้ ยสุดที่ 10 ปี สูงสุด 60 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 3140 ปี มีระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี ร้อยละ 43.70 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั ร้อยละ 38.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 25,000 บาทร้อยละ 67.00
1
2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อาจารย์ประจําหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ทัศนคติต่อประเภทของข่าวที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผลการวิจยั
พบว่าทัศนคติต่อประเภทข่าวที่ ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.47) เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อประเภทข่าวเป็ นรายด้านพบว่า ประเภทข่าวเศรษฐกิ จมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( x = 3.69)
ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้ อหาที่ ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER
ONLINE ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.80) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.97)
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผลการวิจยั พบว่าทัศนคติต่อประเภทข่าวที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อประเภทข่าวเป็ นรายด้านพบว่า ประเภท
ข่าวเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.69) รองลงมาประเภทข่าวคุณภาพชีวติ และสุขภาพมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.58) และ
รองลงมาประเภทข่าวการเมืองมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.54) ตามอันดับ ดังนั้นการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER
ONLINE ควรกําหนดไปที่ประเภทข่าวเศรษฐกิจ เป็ นอันดับที่ 1 ประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพ เป็ นอันดับ
ที่ 2 และประเภทข่าวการเมือง เป็ นอันดับที่ 3 ตามลําดับ โดยการนําผลการวิจยั ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการ
สื่ อสารเนื้ อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ที่ พิจารณาระดับความพึงพอใจเป็ น
รายด้าน พบว่าด้านเนื้อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.97) มาเป็ นอันดับ 1 ด้านเนื้อหามีความ
น่ าเชื่ อถื อ มี ค่าเฉลี่ ย ( x = 3.90) อันดับ 2 และด้านเนื้ อหามีความกระชับ มี ค่าเฉลี่ย ( x = 3.88) อันดับ 3 มาใช้
เสนอแนะการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อช่วงเวลาที่ใช้
ในการเปิ ดรับสารแตกต่างกัน ดังนั้นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อช่วงเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับ
สาร MANAGER ONLINE แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ทัศนคติ, ประเภทของข่าว, ความพึงพอใจ, ประสิ ทธิผลการสื่ อสาร, การปรับตัวเชิงกลยุทธ์,
MANAGER ONLINE

ABSTRACT

The objective of this research ; The Attitude Towards News Categories and Satisfaction in
Communication Effectiveness of Readers Influencing the Strategic adaptation of Manager Online were 1)
study the attitude towards kinds of news of receivers affect to the strategies management of MANAGER ONLINE
website 2) study the satisfaction on the effectiveness of the receivers communication affect Manager Online
Website strategy management 3) study strategy management of Manager Online Website.
This research samplings were 400 receivers of Manager Online Website by using Descriptive Statistics;
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and Inferential Statistics ; i.e., t-test Independenc. The research
tools were Close Ended Questions and Rating Scale by Likert Scale
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One-way ANOVA and Pearson’s – Correlation. The result of this research found that the receivers of
MANAGER ONLINE website mostly were male at 55.80 percentage, single status at 49.50 percentage, the
youngest are 10 years and the oldest are 60 years, with the average of age at 31-40 years, the average of education
level were at the Bachelor Degree at 43.70, the mostly career are employees at 38.50 and the average income are
more than 25,000 baht at 67.00 percentage
Attitude towards kinds of news affected to strategies management of Manager Online Website aspect,
the researcher found that the attitude towards kinds of news affected to strategies management of Manager Online
Website was at high level ; ( x = 3.47). After considering the attitudes toward kinds of news in each aspects, the
research found that Economic News was at the highest level ; ( x = 3.69).
The satisfaction on the effectiveness of the receiver’s communication affect Manager Online Website
strategy management was at the high level; ( x = 3.80). After considering the attitudes toward_kinds of news in
each aspects, the research found that the content was completed with the highest level ; ( x = 3.97).
The Strategic Adaptation of Manager Online, the researcher found that the attitude towards news
categories influencing the strategic adaptation of Manager Online. After aspects considering, the researcher found
that the Economic News was at the highest average level at x = 3.69. The inferior was Life Quality and Health
News with the average level at x = 3.58. The next was Political News at the average level at x = 3.54
respectively. Consequently, the strategic adaptation of Manager Online should focus at Economic News
categories firstly, Life Quality and Health News secondly and Political News respectively. The result of the
research of satisfaction in communication effectiveness of readers influencing the strategic adaptation of Manager
online by considering satisfaction in each aspects, the researcher found that the complete contents at the highest
average ; x = 3.97, Secondly, the reliability of contents at the average x = 3.90. Thirdly the concise content at
the average x = 3.88. Hence these aspects were recommended for strategic adaptation of Manager Online.
As Hypothesis Testing, the researcher found that difference of sampling affected to the time period of
information receiving; therefore, the difference of sampling affected time period of information receiving from
Manager Online at the statistically significant levels of 0.05.
KEYWORDS: attitude towards of news satisfaction the effectiveness of communication the strategic
adaptation MANAGER ONLINE

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จ จุ บัน อิ น เทอร์ เน็ ตเข้า มามี บ ทบาทอย่า งมากต่อ ชี วิต ประจํา วันคนทุ กเพศทุ กวัย ทั่ว โลก รวมถึ ง
ประเทศไทยเองก็เช่นกันที่ปัจจุบนั ได้มีการรองรับระบบสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สายความเร็ วสู งอย่าง
ครอบคลุ ม หลายพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ มี ก ารขยายตัว ของผู ้ใ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นโครงข่ า ยเชื่ อ มโยงสั ญ ญาณผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็ นอุปกรณ์สื่อสารที่ทาํ ให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา
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เว็บไซต์ MANAGER ONLINE ก่อกําเนิดโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตผูก้ ่อตั้งหนังสื อพิมพ์-ผูจ้ ดั การ
ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นหนังสื อพิมพ์ ASTV ผูจ้ ัดการรายวัน นายสนธิ ได้วางรากฐานเว็บไซต์ MANAGER
ONLINE ขึ้นในปี พ.ศ.2539 ต่อมาในปี พ.ศ.2543 นายสนธิ เล็งเห็นว่าผูค้ นเริ่ มหันมาใช้เครื อข่ายบนอินเทอร์เน็ต
มากขึ้นและมีแนวโน้มจะพัฒนาการใช้อินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในอนาคตอย่างต่อเนื่ อง นายสนธิ จึงเริ่ ม
ก่อตั้งพัฒนาเว็บไซต์ MANAGER ONLINE ขึ้นมา ซึ่งต้องยอมรับว่าสภาพสังคมปั จจุบนั สื่ อออนไลน์และเว็บไซต์
ข่าวสํานักต่างๆได้ก่อเกิดขึ้นมามากมาย มีการแข่งขันการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปั จจุบนั MANAGER ONLINE
ได้ถูกจัดลําดับเป็ นเว็บไซต์ข่าวยอดนิยม ในระดับรองลงมา จากที่เคยครองอันดัน 1 เว็บไซต์ข่าวยอดนิยมในไทย
10 ปี ซ้อนที่มีการจัดอันดับโดยทรู ฮิสต์ (พ.ศ.2549 – 2558)
ทัศ นคติ ต่ อ ประเภทของข่ า วมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการสื่ อ สารของผู ้รั บ สาร
MANAGER ONLINE อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ปั จจุ บัน MANAGER ONLINE ได้ร้ ั งลําดับเว็บไซต์ข่าวยอดนิ ยม
อันดับ 1 ลงมาอยูอ่ นั ดับที่ 7 โดยทรู ฮิสต์ (วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561) ซึ่ งถือเป็ นปั ญหาสําคัญในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ ว่าทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารของผูร้ ับสารที่ ส่งผลต่อการ
ปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ปั จจุบนั อย่างไร
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการ
สื่ อ สารของผูร้ ั บ สารที่ ส่ ง ผลต่ อการปรั บ ตัว เชิ งกลยุทธ์ ข อง MANAGER ONLINE โดยผลการศึ ก ษาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุ งการสื่ อสารเนื้ อหาข่าวทางเว็บไซต์ MANAGER ONLINE เพื่อการปรับตัว
เชิงกลยุทธ์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ONLINE

(1) ศึกษาทัศนคติต่อประเภทของข่าวของผูร้ ับสารที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER

(2) ศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการสื่ อสารของผูร้ ับสารที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ
MANAGER ONLINE
(3) ศึกษาการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
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ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- อายุ
- การศึกษา
-ภูมิลาํ เนา
-เพศ

- อาชีพ

-

-

- รายได้

การเปิ ดรับสาร

ช่ วงเวลาที่เปิ ดรับสาร
ความถี่ในการเปิ ดรับสาร
สถานทีใ่ นการเปิ ดรับสาร
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสาร
เว็บไซต์ MANAGER ONLINE
- โซเชียลเน็ตเวริค์
-Twister
-Intagram

ทัศนคติต่อประเภทของช่ าว
การเมือง
อาชญากรรม
เศรษฐกิจ
ภูมิภาค
ต่ างประ เทศ
คุณภาพชีวิตและสุ ขภาพ
กีฬา

การปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ ของ
MANAGER ONLINE

ความพึงพอใจต่ อประสิ ทธิผลของการสื่ อสารเนื้อหา
MANAGER ONLINE

-

-

clear ชั ดเจน
concise กระชับ
correctถูกต้ อง
courteousสุ ภาพ
concreteสร้ างสรรค์
considerน่ าเชื่ อถือ
completeสมบูรณ์ ครบถ้ วน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้ที่ เ ปิ ดรั บ สาร
MANAGER ONLINE โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง เป็ นการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) จากแบบสอบถามออนไลน์ Google From โดยการติ ดแบรน์เนอร์ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ MANAGER
ONLINE โดยตรง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรคือผูท้ ี่เคยเปิ ดรับสาร MANAGER ONLINE อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน โดย
กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จํานวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ 1)ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ภูมิลาํ เนา การศึกษา อาชีพ รายได้ 2)การเปิ ดรับ
สาร ช่วงเวลาที่เปิ ดรับสาร ความถี่ในการเปิ ดรับสาร สถานที่ในการเปิ ดรับสาร ระยะเวลาในการเปิ ดรับสาร 3)
ทัศนคติต่อประเภทของข่าว การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ภูมิภาค ต่างประเทศ คุณภาพชีวติ และสุขภาพ กีฬา
4)ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิผลการสื่ อสารเนื้อหา MANAGER ONLINE ประกอบด้วย 7 C. 1.clear มีความหมายว่า
ชัดเจน 2.concise มีความหมายว่า กระชับ 3.correct มีความหมายว่า ถูกต้อง 4.courteous มีความหมายว่า สุภาพ
5.concreteมีความหมายว่า สร้างสรรค์ 6.consider มีความหมายว่า น่าเชื่อถือ และ 7.complete มีความหมายว่า
สมบูรณ์ครบถ้วน
ตัวแปรตามคือการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close Ended Question) และ
แบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะเวลาเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับข้อมูลกลับมา
400 ชุด ร้อยละ 100
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยสําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Independence) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One- way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจึงทํา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) และค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson’s Correlation)
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาการเปิ ดรั บ สาร ทัศ นคติ ต่ อ ประเภทของข่ า วที่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตัว เชิ ง กลยุท ธ์ ข อง
MANAGER ONLINE พบว่า

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อประเภทของข่าวที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์
ของ MANAGER ONLINE
ทัศนคติต่อประเภทของข่ าวที่ส่งผลต่ อการปรับตัวเชิงกล
ยุทธ์ ของ MANAGER ONLINE
การเมือง
อาชญากรรม
เศรษฐกิจ
ภูมิภาค
ต่างประเทศ
คุณภาพชีวติ และสุ ขภาพ
กีฬา
โดยรวม

X�

3.54
3.43
3.69
3.26
3.46
3.58
3.32
3.47

S.D.

ระดับทัศนคติ

0.79
0.79
0.72
0.78
0.73
0.76
0.89
0.54

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1. พบว่า ทัศนคติตอ่ ประเภทของข่าวที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER
ONLINE ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.47) เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อประเภทข่าวเป็ นรายด้านพบว่า ประเภท
ข่าวเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.69) รองลงมา ประเภทข่าวคุณภาพชีวติ และสุขภาพ ( x = 3.58) ประเภทข่าว
การเมือง ( x = 3.54) ประเภทข่าวต่างประเทศ ( x = 3.46) ประเภทข่าวอาชญากรรม ( x = 3.43) ประเภทข่าวกีฬา
( x = 3.32) และประเภทข่าวภูมิภาค ( x = 3.26) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประสิ ทธิผลการสื่ อสารเนื้อหาที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
ความพึงพอใจต่ อประสิ ทธิผลการสื่ อสารเนื้อหาที่ส่งผลต่ อ
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ของ MANAGER ONLINE
ด้านเนื้อหามีความชัดเจน
ด้านเนื้อหามีความกระชับ
ด้านเนื้อหามีความถูกต้อง
ด้านเนื้อหามีความสุ ภาพ
ด้านเนื้อหามีความสร้างสรรค์
ด้านเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ
ด้านเนื้อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยรวม
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X�

3.42
3.88
3.86
3.79
3.78
3.90
3.97
3.80

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.65
0.74
0.78
0.69
0.68
0.70
0.64
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2. พบว่า ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์
ของ MANAGER ONLINE ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.80) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านเนื้อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.97) รองลงมา ด้านเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ
( x = 3.90) ด้านเนื้อหามีความกระชับ ( x = 3.88) ด้านเนื้อหามีความถูกต้อง ( x = 3.86) ด้านเนื้อหามีความสุ ภาพ
( x = 3.79) ด้านเนื้อหามีความสร้างสรรค์ ( x = 3.78) และด้านเนื้อหามีความชัดเจน ( x = 3.42) ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้ อหาที่ ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์
ของ MANAGER ONLINE ด้านเนื้ อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.97) เมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจเป็ นรายข้อ พบว่า ประเด็นข่าวน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.07) รองลงมา พาดหัวข่าวเข้าใจ
ง่าย ตรงเนื้อหา ( x = 3.99) โปรยข่าวมีความครอบคลุมเนื้อหา ( x = 3.95) และรู ปภาพประกอบข่าวมีการนําเสนอ
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ( x = 3.87) ตามลําดับ
ตารางที่ 3. สมมติฐาน ทัศนคติต่อประเภทของข่าวที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในประสิ ทธิ ผลของสื่ อสาร
เนื้อหา MANEGER ONLINE ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตามกรอบแนวความคิด ผูว้ จิ ยั ทํา
การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกทําเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) และขั้นตอนที่ 2 หาค่า
ความทนทาน (Tolerance) และหาค่า Variance Inflation Factor (VIF) โดยผลการตรวจสอบดังตารางที่ 3.ค่าเมท
ริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา

การเมือง
อาชญากรรม

การ
เมือง

อาชญา
กรรม

เศรษฐกิจ

ต่างประ
เทศ

คุณภาพ
ชี วิตและ
สุ ขภาพ

กีฬา

ความพึงพอใจ

1

0.272**
1

0.486** 0.333* 0.367**
0.276** 0.581** 0.432**
1
0.343** 0.601**
1
0.480**
1

0.230**
0.462**
0.406**
0.554**
0.524**
1

0.347**
0.164**
0.350**
0.246**
0.366**
0.511**

0.291**
0.317**
0.202**
0.383**
0.378**
0.341**

1

0.293**
1

เศรษฐกิจ
ภูมิภาค
ต่างประเทศ

ภูมิภาค

คุ ณภาพชี วิ ต
และสุ ขภาพ
กีฬา
ความพึงพอใจ

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3. ผลการวิเ คราะห์ ส หสัมพันธ์ แบบเพีย ร์ สัน ระหว่า งกลุ่ มตัว แปรอิ ส ระ 7 ตัว คื อ ข่ า ว
การเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวภูมิภาค ข่าวต่างประเทศ ข่าวคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพ และข่าวกีฬา
กับตัวแปรตาม 1 ตัว คือ ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้ อหาที่ ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ
MANAGER ONLINE พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผล
การสื่ อ สารเนื้ อ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตัว เชิ ง กลยุท ธ์ ข อง MANAGER ONLINE มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่ และมีความสัมพันธ์ทางบวกทั้งหมด มีค่าขนาดความสัมพันธ์รหว่าง 0.2020.378 มีความสัมพันธ์กนั ตั้งแต่ระดับตํ่าจนถึงระดับปานกลาง ซึ่ งตัวแปรข่าวต่างประเทศกับตัวแปรตามความพึง
พอใจต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการสื่ อ สารเนื้ อ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตัว เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง MANAGER ONLINE มี
ความสัมพันธ์กนั สูงสุดเท่ากับ 0.378 ส่วนข่าวเศรษฐกิจกับตัวแปรความพึงพอใจต่อประสิ ทธิผลการสื่ อสารเนื้อหา
ที่ ส่งผลต่อการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE มีความสัมพันธ์กนั ตํ่าสุ ด 0.202 ผลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวแปร คือ ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวภูมิภาค ข่าว
ต่างประเทศ ข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และข่าวกีฬา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปร โดยพิจารณา
จากค่าสหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.80 ( r <0.80 )

6. อภิปรายผล

(1) ทัศ นคติ ต่ อ ประเภทของข่ า วที่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตัว เชิ ง กลยุท ธ์ ข อง MANAGER ONLINE ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ พบว่าผูเ้ ปิ ดรับสารมีทศั นคติต่อประเภทข่าวเศรษฐกิ จอยู่ในระดับมาก อาจเป็ น
เพราะว่าผูท้ ี่ เปิ ดรับสารเห็นด้วยกับข่าวเศรษฐกิ จที่ให้ความรู ้ในการปรับตัวได้ดี ซึ่ งสอดคล้องกับ บุญธรรม กิ จ
ปรี ดาบริ สุทธิ์ (2540,หน้า11-12) ที่ได้กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) มีความหมายว่า “เจตคติ” ซึ่ งหมายถึงท่าทีหรื อ
ความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรื อมากกว่าเป็ นกริ ยาท่าทีความรู ้สึกรวมๆ ของบุคคลที่เกิ ดขึ้นจากความ
พร้อมหรื อความโน้มเอียงของจิตใจต่อระบบประสาทสัมผัสที่ไปสัมผัสกระทบต่อสิ่ งเร้าต่างๆ รอบตัวบุคคล โดย
การแสดงออกมาพฤติกรรมการเห็ นดีเห็นชอบหรื อต่อต้านไม่เห็ นดี รองลงมาคือประเภทข่าวคุณภาพชี วิตและ
สุ ขภาพ ประเภทข่าวการเมื อง ประเภทข่าวต่างประเทศ ประเภทข่าวอาชญากรรม ประเภทข่าวภูมิภาค และ
ประเภทข่าวกีฬาตามลําดับ
(2) ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้ อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER
ONLINE โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ เปิ ดรับสารมีความพึงพอใจในด้านเนื้ อหามีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน มากที่สุด รองลงมาด้านเนื้ อหามีความน่าเชื่อถือ ด้านเนื้ อหามีความกระชับ ด้านเนื้ อหามีความ
ถูกต้อง ด้านเนื้ อหามี ความสุ ภาพ ด้านเนื้ อหามี ความสร้ างสรรค์ และด้านเนื้ อหามี ความชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า MANAGER ONLINE มีประเด็นข่าวน่าสนใจ พาดหัวข่าวเข้าใจง่าย โปรยข่าวมีความครอบคลุมเนื้อหา
และรู ปภาพประกอบมีการนําเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ผูเ้ ปิ ดรับสารจึงมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เมืองยศ จันทรมหา (2538)ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ
เป็ นสิ่ งที่บุคคลแสวงหาจากสื่ อ(Gratification Sought) เป็ นการมองในแง่ของผลจากความเชื่อ ความคาดหวัง ของ
บุคคล ตลอดจนการประเมินค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจที่สื่อจะพึงให้ได้ อันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้บุคคลเปิ ดรับ
สื่ อนั้น แสดงว่าเมื่อกลุ่มเป้ าหมายได้มีการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์แล้วเกิดความรู ้สึกพอใจกับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์เพราะสามารถตอบสอนงความต้องการในเรื่ องความอยากรู ้ เช่น การได้คาํ ตอบตรงตามความ
ต้องการเพื่อนํามาใช้ประกอบในการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับปริ ญญา และสอดคล้องกับ McComb and Beaker
(1979) ที่ กล่าวว่า มนุ ษย์ตอ้ งการข่าวสารเพื่ อช่ ว ยในการตัด สิ นใจ (decision) โดยเฉพาะการตัด สิ นใจเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน โดยการเปิ ดรับสื่ อ ทําให้บุคคลสามารถ กําหนดความเห็นของตนต่อสภาพแวดล้อม
หรื อเหตุการณ์รอบตัว และยังสอดคล้องกับ Schramm (1973) ที่ กล่าวว่าการเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (selective
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exposure or selective attention) เป็ นแนวโน้มที่ผรู ้ ับสารจะ เปิ ดรับสื่ อ และข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยู่
ด้วยกันหลายแหล่งตามความสนใจและความต้องการเพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาหรื อสนองความต้องการ
ของตน
(3) การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE จะต้องคํานึ งถึงความสําคัญต่อวิธีการที่ จะทํา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยวิธีการที่ถูกต้อง อ้างถึง เสนาะ ติเยาว์ (2544) ได้ระบุวา่ การกําหนดกลยุทธ์ไม่ได้เริ่ มที่
กลยุทธ์แต่เริ่ มที่วิสัยทัศน์ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไรขึ้น 2.
ภารกิจ หมายถึงการขยายความของวิสยั ทัศน์ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่าวิสยั ทัศน์จะนําพามาซึ่งความเชื่อ
และทิศทางในการพัฒนาองค์กรให้นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จตามที่กาํ หนดเป้ าหมายไว้ 3.เป้ าหมาย หมายถึงเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์แตกต่างกันในรายละเอียด โดยเป้ าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์กรที่เป็ นส่วนรวม
ส่ ว นวัต ถุ ป ระสงค์จะเป็ นจุ ดหมายปลายทางของการดํา เนิ นงาน ซึ่ ง มี ค วามเฉพาะเจาะจงมากกว่า 4.กลยุทธ์
หมายถึงการกําหนดกลยุทธ์และการนําไปใช้ และ5. แผนการดําเนิ นงาน หมายถึงการจัดทําแผนดําเนิ นงานเพื่อ
เชื่อมโยงสิ่ งต่างๆ ที่คน้ พบเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินงานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย ทั้งนี้ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติ
ต่อประเภทของข่าวที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE : เศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ จิ ยั เสนอแนะว่าควรมีการปรับตัว
เชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ประเภทข่าวเศรษฐกิจ เป็ นอันดับที่ 1 ทัศนคติต่อประเภทของข่าวที่ส่งผล
ต่อการปรั บตัวเชิ งกลยุท ธ์ของ MANAGER ONLINE : คุ ณภาพชี วิตและสุ ข ภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 2 ดังนั้นผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าควรมีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
ประเภทคุณภาพชีวติ และสุขภาพ เป็ นอันดับที่ 2 และทัศนคติต่อประเภทของข่าวที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์
ของ MANAGER ONLINE : การเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็ นอันดับที่ 3 ดังนั้นผูว้ ิจยั
เสนอแนะว่า ควรมี ก ารปรั บ ตัว เชิ ง กลยุท ธ์ ข อง MANAGER ONLINE ประเภทข่ า วการเมื อ ง เป็ นอัน ดับ ที่ 3
นอกจากนี้ ผลวิจยั ยังพบว่าความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้ อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ
MANAGER ONLINE : ด้านเนื้ อหามีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ดังนั้นการ
ปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าควรมีการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER
ONLINE ด้านเนื้ อหาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เป็ นอันดับที่ 1 โดยมุ่งปรับกลยุทธ์ดา้ นเนื้ อหาให้ประเด็นข่าวมี
ความน่าสนใจ เป็ นอันดับแรก พาดหัวข่าวเข้าใจง่าย ตรงเนื้ อหา เป็ นอันดับสอง และโปรยข่าวมีความครอบคลุม
เนื้ อหา เป็ นอันดับสาม ในประเภทข่าวเศรษฐกิจ, ประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพ และประเภทข่าวการเมือง
ความสําคัญอันดับต่อมาคือความพึงพอใจต่อประสิ ทธิผลการสื่ อสารเนื้อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ
MANAGER ONLINE : ด้านเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรองลงมา จากด้านเนื้อหา
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นการปรับตัวเชิ งกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าควรมีการ
ปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ด้านเนื้อหาให้มีความน่าเชื่อถือ เป็ นอันดับที่ 2 โดยมุ่งปรับกลยุทธ์
ด้านเนื้ อหา ให้ประเด็นข่าวเชื่อถือได้วา่ มีประโยชน์ต่อสังคม เป็ นอันดับแรก แหล่งข่าวและข้อมูลที่เสนอในเนื้อ
ข่าว เป็ นอันดับที สอง และรู ปภาพเชื่ อถื อได้ว่า ไม่ ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ นอันดับสาม ในประเภทข่าวเศรษฐกิ จ ,
ประเภทข่าวคุณภาพชี วิตและสุ ขภาพ และประเภทข่าวการเมือง ความสําคัญอันดับต่อมาคือความพึงพอใจต่อ
ประสิ ทธิ ผลการสื่ อสารเนื้ อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE : ด้านเนื้ อหามีความ
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กระชับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรองลงมา จากด้านเนื้ อหามีความน่าเชื อถือ ดังนั้นการปรับตัวเชิงกล
ยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าควรมีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ด้าน
เนื้ อหาให้มีความกระชับ เป็ นอันดับที่ 3 โดยมุ่งปรับกลยุทธ์ดา้ นเนื้ อหา ให้พาดหัวข่าวสั้นได้ใจความ เป็ นอันดับ
แรก โปรยข่าวมีความครอบคลุมเนื้ อหา เป็ นอันดับสอง และรู ปภาพมีความเหมาะสมไม่มากเกินไป เป็ นอันดับ
สาม ในประเภทข่าวเศรษฐกิ จ, ประเภทข่าวคุณภาพชี วิตและสุ ขภาพ และประเภทข่าวการเมือง อย่างไรก็ตาม
ผลงานวิจยั ด้านกลยุทธ์ MANAGER ONLINE ทั้ง 4 ข้อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชวัลรัตน์ ทองช่วย (2553) ที่
ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาบนสื่ ออินเทอร์ เน็ตประเภทเว็บไซต์ของธุรกิจ ที่มีผลต่อการรับข้อมูลของ
กลุ่มเป้ าหมาย” ผลงานวิจยั พบว่า 1) ด้านกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาบนสื่ ออินเทอร์ เน็ต มี 2 กลยุทธ์ที่อยูใ่ นระดับ
มาก คือ 1. มีภาพที่สวยงาม ชัดเจน 2. มีขอ้ ความที่น่าสนใจ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1)จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การเปิ ดรับสาร MANAGER ONLINE ที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกล
ยุทธ์ของMANAGER ONLINE ช่วงเวลาในการเปิ ดรับสาร MANAGER ONLINE มีการเปิ ดรับสารช่วงเวลา
12.01 – 18.00 นาฬิกา มากที่สุด และช่วงเวลา 00.01-06.00 นาฬิกา พบว่าไม่มีการเปิ ดรับสารเลย ดังนั้นอาจเป็ นได้
ว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีหรื อมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวข้อมูลบนเว็บไซต์ MANAGER ONLINE น้อยเกินไป
ดังนั้นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรพัฒนาและปรับปรุ งเพิ่มการนําเสนอเนื้อหาข้อมูลให้มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลา
ดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้ MANAGER ONLINE มีประสิทธิผลในการสื่ อสารอยูใ่ นระดับมากหรื อมากที่สุด
(2)ความพึงพอใจต่อประสิ ทธิผลการสื่ อสารเนื้อหาที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ
MANAGER ONLINE ด้านเนื้อหามีความถูกต้อง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจ อักขระ พยัญชนะ สระ ในคําสะกดถูก น้อยที่สุด ดังนั้นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรพัฒนาและปรับปรุ งในเรื่ อง
อักขระ พยัญชนะ สระ ในคําสะกด ให้มีความถูกต้อง ตลอดจนการปรับปรุ งขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ข้ นึ
ให้สามารถอ่านได้ง่ายยิง่ ขึ้นตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผู ้
เปิ ดรับสารMANAGER ONLINE อยูใ่ นระดับมากหรื อมากที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
(2) ควรมีการศึกษาทัศนคติต่อประเภทข่าวและการใช้ประโยชน์ทีมีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสารใน
MANAGER ONLINE
(3) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติต่แประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิ ทธิผลการ
สื่ อสารของเว็บไซต์ข่าวยอดนิยมและMANAGER ONLINE
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ลายสั กและเรื อนร่ างกับสื่ อโฆษณาออนไลน์
Tattoo and Body in Online Advertisement
ดร.ธนัช คงเกรียงไกร
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ และสื่ อดิจิทลั มหาวิทยาลัยศรีปทุม
tanach.ko@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความนี้ กล่าวถึงกรณี ศึกษาเรื่ อง “ลายสักและเรื อนร่ างกับสื่ อโฆษณาออนไลน์” ที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึน
จากการบูรณาการลายสักและเรื อนร่ างให้มีความเชื่อมโยงเป็ นเนื้ อเดียวกันกับอัตลักษณ์ของตราสิ นค้า การศึกษา
ครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้นําภาพโฆษณาสิ น ค้ามอเตอร์ ไ ซด์ Harley-Davidson จํานวน 1 ภาพ และกางเกงยีน ส์ Levi’s
จํานวน 1 ภาพมาเป็ นกรณี ศึกษาตัวอย่าง ซึ่ งตราสิ นค้าดังกล่าวมีการใช้ลายสักและเรื อนร่ างเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการสื่ อสารอยูบ่ ่อยครั้ง ทั้งนี้ เนื่ องจากความหมายของลายสักและเรื อนร่ างสามารถส่งเสริ มความเป็ นรู ปธรรม
ให้กบั อัตลักษณ์ของตราสิ นค้าในมิติดา้ นความหมายของความแกร่ ง ทนทาน และมีเอกลักษณ์เฉพาะให้มีความ
เด่นชัดขึ้น
คําสําคัญ: ลายสัก เรื อนร่ าง อัตลักษณ์ ของสินค้ า สื่ อโฆษณาออนไลน์

ABSTRACT

This article aims to the area of tattoo and body, in online advertisement, which are created by
integration for collaborating with brand identity. In this case study, advertising pictures of Harley-Davidson and
Levi’s were chosen by the reason of a clarity of using tattoo and body several times as one of the advertising
strategies. Whereas the meaning of tattoo and body have an ability to raise and enlarge the brand identity:
strength durable and unique to become more concrete.
KEYWORDS: Tattoo, Body, Brand Identity, Online Advertisement

1. บทนํา

ลายสักบนเรื อนร่ างของมนุษย์น้ นั เปรี ยบเสมือนกับเครื่ องมือสื่ อสารชนิ ดหนึ่ งที่สามารถสื่ อความหมาย
อะไรบางอย่างไปยังผูท้ ี่ พบเห็ นก็ดีหรื อแม้แต่ปัจเจกชนที่ เป็ นเจ้าของลายสักเองก็ดี อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของปั จเจกชนอีกด้วย ซึ่ งทั้งนี้ เรื อนร่ างของมนุษย์ได้เข้ามาทําหน้าที่สาํ คัญเสมือนเป็ นเวทีของการ
แสดงออกงานศิลปะบนเรื อนร่ างด้วยเช่นกัน เมื่อนําประเด็นการสื่ อสารด้วยลายสักและเรื อนร่ างมาเชื่อมโยงกับ
งานโฆษณาสิ นค้าในโลกยุคดิจิทลั ที่เปิ ดกว้างมากขึ้น จะสามารถพิจารณาได้วา่ มีความเชื่อมโยงซึ่ งกันและกันอยู่
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ในแง่มุมของระบบการสื่ อสาร โดยขอยกตัวอย่างงานภาพโฆษณาสิ นค้าจากสื่ ออนไลน์ที่ใช้ลายสักและเรื อนร่ าง
เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารดังภาพต่อไปนี้

ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 2

ที่มา www.newroadhd.com.br (17 กรกฎาคม 2560) และ www.levi.com (20 กรกฎาคม 2559)

Harley-Davidson และ Levi’s นั้นเป็ นตราสิ นค้าที่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 100 ปี และยังคง
ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคทัว่ ทุกมุมโลกจนถึงปั จจุบนั ซึ่งภาพประกอบดังกล่าวเป็ นส่วนของการสร้างสรรค์ที่
นําเอาลายสักและเรื อนร่ างมาบู รณาการเพื่ อทําให้เกิ ดความเชื่ อมโยงกับ อัตลักษณ์ ของสิ น ค้า ซึ่ งในส่ วนของ
ความหมายของอัตลักษณ์น้ นั จุฬารัต ผดุงชีวิต (อ้างใน อนุสรณ์ อุณโณและคณะ, 2558) มีแนวคิดว่า “อัตลักษณ์”
สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นลักษณะ “เฉพาะ” ของปั จเจกชนที่ตอ้ งการแสดงออกหรื อสื่ อสารอะไรบางอย่างออกมาใน
รู ปแบบที่แตกต่างกันไปและไม่เหมือนกัน
Jack Supple (2002) กล่าวว่า มอเตอร์ ไซด์ Harley-Davidson มี อตั ลักษณ์ ข องสิ น ค้า(Brand Identity)ที่
แสดงออกถึงความมีอิสรเสรี ความแกร่ งทนทาน การผจญภัย หรื อรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ มีรสนิ ยมแปลกแหวก
แนวไปจากผูอ้ ื่ น ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับกางเกงยีน ส์ Levi’s อย่างชัดเจน Jenifer L. Arker (อ้างในต่อตระกูล
สุวรรณเดช, 2544) ได้วเิ คราะห์บุคลิกภาพของยีนส์วา่ มีดว้ ยกัน 5 กลุ่มได้แก่ 1. ความซื่อตรง 2. ความเร้าใจตื่นเต้น
สนุกสนาน 3. ความเฉลียวฉลาดน่าเชื่อถือ 4. ความพิถีพิถนั เฉี ยบเท่ห์ 5. ความแข็งแกร่ งเข้มแข็งบึกบึน เนื่องด้วย
ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ของตราสิ นค้าทั้ง 2 ที่ แสดงออกถึง ความแกร่ งทนทาน อิสรเสรี ตื่นเต้นเร้าใจ และ
เฉี ยบเท่ ห์ แหวกแนวแล้ว ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าปั จจัยด้านอัตลักษณ์ของตราสิ นค้าทั้ง 2 ข้างต้นที่ มีความ
คล้ายคลึงกันทั้งหมด โดยมีความสอดคล้องกับระบบการสื่ อสารด้วยลายสักและเรื อนร่ างตามคํากล่าวของ นิ ติ
ภวัครพันธุ์ (อ้างในปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2541) ที่ มีแนวคิดว่าลายสักนั้นเป็ นเสมื อนเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของปั จเจกชน อีกทั้งสามารถมองได้วา่ คือการเปลี่ยนชีวิตของปั จเจกชนผูน้ ้ นั ก็ไม่
เกิ นเลย การสักนั้นบ่งบอกได้ถึงความเป็ นตัวตนของคนๆนั้นได้อย่างชัดเจน บางคนสักตามบุคลิกของตน หรื อ
บ้างก็สักตามสิ่ งที่ ตนเองต้องการจะสื่ อสารหรื อแสดงออก ชาวตะวันตกนั้นนิ ยมการสักประเภทนี้ เนื่ องจาก เขา
เหล่าคิดว่ามันเป็ นการเชื่อมโยงสิ่ งต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็ นเครื่ องบ่งบอกความเป็ นตัวเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่า ลายสักของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน โดยแต่ละคนจะมีสไตล์หรื อลวดลายของลายสักเป็ นของ
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ตนเอง เช่นในชนเผ่าเมารี ลายสักที่ อยูบ่ นใบหน้าสามารถบ่งบอกเรื่ องราวในชีวิตของคนผูน้ ้ นั ได้ท้ งั หมดว่าเป็ น
ใคร มาจากไหน มีตาํ แหน่งและสถานภาพเช่นไร อีกทั้งลายสักยังสามารถแสดงออกถึงความน่ ากลัวน่าเกรงขาม
และความแกร่ งทนทานอีกด้วย
P. Bourdieu (1986: 246) เห็ นว่าร่ างกายก็คือแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลักษณ์ ดว้ ยเช่นกัน ร่ างกายนั้น
สามารถแปลงสภาพได้ต ลอดเวลาตลอดจนเป็ นเครื่ อ งมื อ และสิ น ค้าหรื อ เป็ นทุ น ทางเศรษฐกิ จ ได้เช่ น กัน
ตัวอย่างเช่น ร่ างกายของชนชั้นแรงงานนั้นก็มิใช่วา่ จะไม่มีคุณค่าทางสัญลักษณ์อยูเ่ ลย สังเกตจากกล้ามที่เป็ นมัดๆ
ของชายใช้แรงงานที่ทาํ งานหนักเพื่อแลกกับค่าครองชีพ ซึ่งหากจะมองถึงคุณค่า ณ จุดนี้ อาจกล่าวได้วา่ ร่ างกายที่
ดูแข็งแรง กํายํา กว่าคนอื่นก็น่าจะเป็ นตัวเลือกที่ชดั เจนให้เขาเหล่านั้นได้การพิจารณารับเข้าทํางาน ดังนั้นร่ างกาย
จึงเปรี ยบได้กบั พื้นที่บรรจุคุณค่าของสัญญะและเป็ นโครงการก่อสร้างที่ไม่มีวนั จบสิ้ นและสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความพึงพอใจส่วนบุคคลหรื อข้อกําจัดและบรรทัดฐานที่สงั คมนั้นๆวางไว้

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลายสักและเรื อนร่ าง
2) เพื่อศึกษาในประเด็นการบูรณาการลายสัก เรื อนร่ างและอัตลักษณ์ของตราสิ นค้าเพื่อเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการโฆษณาในสื่ อออนไลน์

3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างลายสั กและเรื อนร่ าง

“Tattoo” หรื อ “ลายสัก” คําว่า “Tattoo” นั้นมีเอกสารที่ บ่งชี้ ว่าเป็ นคําที่ เพี้ยนมาจาก “Ta-Tu” ในภาษา
ฮิติ “Ta” แปลว่า “ตี”(Gippi Rondinella, 1985: 23) ซึ่ งอย่างไรก็ตาม ในเอกสารภาษาอังกฤษบางเล่มนั้นกล่าวว่า
มาจากคําว่า “Tatau” หมายถึง “ทําเครื่ องหมาย ทําให้เห็นชัด ทําให้เป็ นรอย” (Chris Wroblewski, 1995: 5) การสัก
นั้นเป็ นการจารึ กรู ปภาพ สัญลักษณ์ และข้อความต่างๆลงไปบนผิวหนังโดยใช้เหล็กที่ แหลมคมทิ่ มแทงลงบน
ผิวหนังซํ้าแล้วซํ้าเล่า จนทําให้เกิดลวดลายต่างๆอย่างถาวร ด้วยเหตุน้ ีผสู ้ กั จึงต้องมีความรอบคอบในการตัดสิ นใจ
ในการเลือกลายที่จะสักอีกทั้งยังต้องมีความอดทนต่อความความเจ็บปวด โดยปกติแล้วผูส้ ักจะเลือกสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความเป็ นตัวของตนเองหรื อบ่งบอกถึงคุณลักษณะที่ตนเองต้องการ (คํารณ ย่องซื่อ, 2547: 16) ซึ่งลายสัก
ทุกชนิ ดนั้นย่อมมีความหมายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ ง ความหมายนั้นอาจเป็ นไปอย่างสากลตามการตีความของคน
ทั่วไปหรื ออาจมี ความหมายและคุ ณ ค่าด้านจิ ตใจเฉพาะตัวผูส้ ักก็ได้ นอกจากนี้ ลายสักต้องมี ความงามในเชิ ง
สุนทรี ยภาพผสมผสานกับความน่าเกรงขามในเชิงจิตวิทยา และต้องมีความหมายลึกซึ้งเมื่อเกิดการทัศนศิลป์ จึงจะ
มีคุณค่าแก่ดื่มดํ่าในการชม (Riche and Buruma, 1982: 57-68)
นอกจากนี้ Richie and Buruma (1982) ยังกล่าวเสริ มในเรื่ องจุดประสงค์ของลายสักว่ามีมากมายแตกต่าง
กัน ออกไปตามความเชื่ อ ทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม วัฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้อ มของแต่ แ ละบุ ค คลมาได้รั บ มาจึ ง มี
จุดประสงค์ในการสักที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถประมวลหน้าที่ของลายสักได้ ดังนี้
1. เพื่ อแสดงถึงการเริ่ มต้ น ในทุกสังคมนั้นมนุ ษย์ทุกคนจะเป็ นเผชิ ญกับการเปลี่ยนผ่านจากภาวะเด็ก
ไปสู่ ผใู ้ หญ่ที่ตอ้ งมีการกระทําบางอย่างพิเศษและมีความสําคัญที่จะแสดงให้คนในสังคมรู ้วา่ บุคคลนั้นได้เปลี่ยน
สภาพทางสังคมจากภาวะหนึ่ งไปสู่ อีกภาวะหนึ่ งโดยพิธีกรรมทางศาสนาหรื อพิธีกรรมทางสังคม ซึ่ งในกลุ่มย่อย
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ของสังคมก็จะมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะ กลุ่มผูช้ าย กล่าวคือ บุคคลจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
ชายโดยสมบรู ณ์ถา้ ปราศจากการกระทําพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่ง ซึ่งการสักก็เปรี ยบเสมือนบรรทัดฐานทางสังคม
อย่างหนึ่งที่แสดงถึงการยอมรับทางสังคมในแง่ความผลัดเปลี่ยนวัยจากเด็กมาสู่ผใู ้ หญ่ ซึ่งขั้นตอนการสักนั้นแสดง
ถึงความกล้าหาญ และอดทนของชายผูน้ ้ นั ที่ จะทนต่อความทรมานและเจ็บปวดเมื่อถูกเข็มทิ่มแทงลงบนผิวหนัง
ถ้าผ่านขั้นตอนการสักไปได้ก็จะถือว่าเป็ นผูใ้ หญ่โดยสมบรู ณ์
2. การสั กเพื่ อบ่ งบอกความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน หรื อสมาชิ กในสั งคม การสักประเภทนี้ ไม่ ได้เกิ ด จาก
จุดมุ่งหมายของตนเอง แต่ตอ้ งทําไปตามประเพณี หรื อความเชื่ อที่ สืบต่อกันมาอย่างปฏิ เสธไม่ได้ ซึ่ งความเชื่ อ
เกี่ยวกับการสักของพวกนิ วซีแลนด์(เผ่าเมารี ) เซาท์แปซิฟิก และเอสกิโม มีประเพณี การสักว่า เด็กหญิงทุกคนต้อง
มีลายสักเพื่อแสดงถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ที่ถึงวัยแต่งงานจะสามารถมีบุตรได้ หญิงวัยรุ่ นในหมู่เกาะโซโลมอนจะไม่
สามารถแต่งงานได้ถา้ ไม่มีลายสัก การสักหน้าท้องของหญิงสาวอาหรับเป็ นเครื่ องบ่งบอกให้สามีรู้วา่ เธอสามารถ
มีบุตรได้ ในอิรักลายสักแสดงถึงความอดทนของหญิงสาว ซึ่ งจะสักกันอย่างเปิ ดเผยเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญ
ในแอฟริ กาเหนื อถือว่าลายสักเป็ นเครื่ องประดับร่ างกายที่ ทาํ ให้มีเสน่ ห์ หนุ่ มสาวของชนเผ่าเมารี เชื่ อว่าลายสัก
สามารถช่วยคงความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวเอาไว้ได้อย่างยาวนานและผูใ้ ดที่มีหน้าตาที่คมเข้มดูดีอยูแ่ ล้วลายสักจะช่วย
เสริ มให้คนๆนั้นดูดียง่ิ ขึ้น ชนเผ่ามายันและแอซแตค ของเม็กซิโกใช้ลายสักเป็ นเครื่ องหมายของยศและตําแหน่ง
3. การสั กเพื่อแสดงอัตลักษณ์ นิติ ภวัครพันธุ์ เห็นว่า การสักนั้นบ่งบอกได้ถึงความเป็ นตัวตนของคนๆ
นั้นได้อย่างชัดเจน ปั จเจกชนที่เป็ นเจ้าของลายสักคิดว่ามันเป็ นการเชื่อมโยงสิ่ งต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็ นเครื่ อง
บ่งบอกความเป็ นตัวเอง ซึ่ งลายสักของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันและจะมีลวดลายเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะสื่ อความหมายอะไรบางอย่างไปยังผูท้ ี่พบเห็น
นอกจากนี้ การสักทําหน้าที่ จาํ แนกลักษณะของคนในกลุ่มสังคมได้ (ประเทิ น มหาขันธ์, 2534: 66-67)
กล่าวได้วา่ ในสังคมมนุษย์มีคนอยูส่ องประเภท คือ พวกที่ชอบรวมกลุ่มและแยกตัวออกจากกลุ่ม โดยเฉพาะพวกที่
ชอบแยกตัวเป็ นอิสระนั้นจะชอบทําอะไรที่ แปลกแหวกแนวไปจากผูอ้ ื่นทั้งทางบวกและลบ ซึ่ งถ้าสิ่ งๆนั้นไม่
เหมือนใคร ไม่ตามใคร คนกลุ่มนี้จะพอใจยิง่ ซึ่งเพื่อสร้างความเด่นและความชัดเจนในตัวเอง การสักก็คือสิ่ งที่เป็ น
เรื่ องแปลกเช่นกัน นอกจากจะบ่งบอกว่าตนเองเป็ นสมาชิกในกลุ่มสังคมนั้นๆแล้วยังบอกถึงการแสดงความเป็ น
ตัวตนที่แตกต่างจากผูอ้ ื่นอีกด้วย
4. การสั กเพื่อแสดงความเป็ นสมาชิกกลุ่ม กลุ่มทุกกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ย่อมต้องมีเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ หรื อคติที่เสมือนเป็ นตัวแทนให้สมาชิกในกลุ่มได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ เครื่ องหมาย
หรื อสัญลักษณ์น้ นั ย่อมมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามความเชื่อและทัศนคติหรื อกิจกรรมของกลุ่มนั้นๆ เช่น เครื่ อง
แต่งกาย เครื่ องหมาย ตราสัญลักษณ์ คติหรื อสุภาษิต เป็ นต้น ในการทําเครื่ องหมายประจํากลุ่มนั้น บางกลุ่มอาจใช้
เครื่ องหมายและเครื่ องแต่งกายที่เหมือนกัน บ้างอาจปั กหมายเลขหรื อตัวอักษรย่อที่ เป็ นรหัส บางกลุ่มใช้การสัก
เพื่อทําเครื่ องหมายลงบนร่ างกายเพื่อให้เกิดความคงทน ถาวร มีความขลังและสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้น
ในกลุ่ม การสักนั้นนอกจากจะแสดงเครื่ องหมายของกลุ่มแล้วยังเป็ นการทดสอบความอดทนและการตัดสิ นใจที่
แน่วแน่ที่จะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มอีกด้วยเนื่ องจากขั้นตอนการสักนั้นต้องผ่านความเจ็บปวดและลายสัก
ที่เกิดขึ้นบนผิวหนังก็จะอยูก่ บั คนผูน้ ้ นั อย่างถาวร ในประเทศไทยนั้นการสักเพื่อแสดงความเป็ นสมาชิ กกลุ่มได้
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เกิ ดขึ้นมาช้านานแล้ว เช่น คณะเก้ายอด คณะลักกักและคณะซาเตี๊ยม เป็ นต้น ในปั จจุบนั ก็ยงั คงมีให้เห็ นอยูเ่ ช่น
แก๊งอินทรี ขาว แก๊งโพดําและฉลามขาว
5. การสักเพื่อความสวยงาม เรื่ องความงามของลายสักนั้นมีความเป็ นมาที่ยาวนานซึ่ งสามารถสื บค้นได้
จากข้อมูลได้อดี ตที่ มีการบันทึ กไว้มากมาย เผ่าบางเผ่าในทวีปแอฟริ กาและหมู่เกาะทะเลใต้ แต่เดิ มนั้นนิ ยม
ตกแต่งหรื อประดับร่ างกายด้วยการนําสี ต่างๆมาระบายลงบนผิวหนังทัว่ ทุกส่ วนของร่ างกาย แต่สีต่างๆนั้นจะติด
อยู่ไม่ คงทนถาวร ไม่ น านก็จะหลุดลอกไปตามระยะเวลา จึ งทําให้ตอ้ งมี การตกแต่งใหม่อยู่เสมอซึ่ งเป็ นการ
เสี ยเวลา ด้วยเหตุน้ ีการสักจึงเกิดขึ้น
ในทรรศนะของผูส้ ักนั้นลายสักเปรี ยบประดุจดัง่ เพชรพลอย เครื่ องประดับที่มีค่า หรื อจะกล่าวว่ามันคือ
งานศิลปะชั้นดีก็ไม่เกินเลย ความสวยงามของลายสักต่อให้อยูบ่ นร่ างกายของอาชญากรก็ตาม มันก็ยงั คงเป็ นงาน
ศิลปะที่ ให้ท้ งั ความงามและสุ นทรี ยะแก่ผูท้ ี่ ได้พบเห็ น ซึ่ งลายสักที่ บ่งบอกถึงความสวยงามส่ วนใหญ่ได้แก่ รู ป
ดอกไม้นานาชนิ ด หรื อรู ปสัตว์ต่างๆที่ มีความวิจิตรพิสดารและมีคุณค่าทางจิ ตใจให้สงบและฮึกเหิ ม ได้แก่ นก
อินทรี เสื อ มังกร และปลาชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น รู ปธรรมชาติ เช่น คลื่นทะเล เกลียวเมฆ ต้นไม้ ใบไม้ เถาวัลย์ รู ป
มนุษย์ที่พนเห็นส่วนใหญ่ได้แก่รูปหญิงสาว
6. การสั กเพื่ อเป็ นเครื่ องรางของขลังหรื อสิ่ งศั กดิ์สิทธิ์ไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปั ญหาในการดําเนิ นชีวิตของ
มนุ ษ ย์ในแต่ ล ะวัน นั้น เต็ม ไปด้ว ยอุ ป สรรคมากมายอี ก ทั้งยังต้อ งเสี่ ยงกับ ภัยอัน ตรายที่ อ ยู่รอบตัว ที่ อ ยู่เหนื อ
ธรรมชาติ เช่น ความเชื่อเรื่ องภูตผีปีศาจ เทพเจ้า ภัยธรรมชาติ เช่น สัตว์ร้ายต่างๆ สภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน
และมนุษย์ดว้ ยกันเองนั้นก็ยงั เป็ นภัยซึ่งกันและกันเองด้วย ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาสิ่ งที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้มนั่ คงและ
เข้มแข็งพอที่จะดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ และสิ่ งที่ มนุษย์กลัวที่สุดก็คือสิ่ งที่มองไม่เห็น ไม่รู้ สื บค้นไม่ได้ อย่างเช่น ความ
ตาย ความลําบาก การสักนั้นสามารถกล่าวได้วา่ เป็ นสิ่ งที่มนุษย์กระทําเพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจเพื่อทําให้มี
จิตใจมัน่ ใจ รู ้สึกมีอาํ นาจและปลอดภัยจากสิ่ งที่หวาดกลัวได้เช่นกัน บุคคลที่ มีอาชีพที่เสี่ ยงกับความตาย มักจะมี
ลายสักที่เกี่ยวข้องกับความตาย ในความเชื่อว่าเป็ น “เคล็ด” ให้รอดหรื อเป็ นเครื่ องเตือนใจไม่ให้ประมาทซึ่งจะเห็น
ได้จากการสักในประเทศต่างๆ เช่น ชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 สักคําว่า “ตาย(Mort)” ที่ ทรวงอกและมีลายสัก
เป็ นจุดๆรอบคอเนื่องจากยุคนั้นมีการประหารชีวิตโดยเครื่ องกิลโยติน ทหารเรื อและกะลาสี เป็ นอาชีพที่ตอ้ งเสี่ ยง
ตายกับภัยธรรมชาติอยูเ่ สมอจึงชอบสักคําว่า “วันนี้อยู่ พรุ่ งนี้ตาย” เพื่อเตือนสติให้ระลึกถึงความตายอยูเ่ สมอ
7. การสั กเพื่อเพิ่มความดึงดูดทางเพศ คนไทยทางภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนิ ยมการสัก
มาเป็ นเวลาช้านาน โดยเฉพาะการสักเพื่อความสวยงาม การสักนั้นบางครั้งมีจุดมุ่งหมายในเรื่ องของความมีเสน่ห์
เป็ นที่แปลกตาและได้รับความสนใจของคนทัว่ ไป ไม่วา่ บุรุษหรื อสตรี ของไทย ถ้าไอ้อีผใู ้ ดไม่มีลายสักนั้นแล้วจะ
ถือว่าเป็ นคนตํ่าต้อย ไม่มีใครแล ผูท้ ี่ ไม่ได้สักมีชื่อเรี ยกว่า ขาขาว ส่ วน ขาลาย นั้นใช้เรี ยกผูท้ ี่ มีลายสัก อันเป็ นที่
นิ ยมอย่างมากในสมัยโบราณนอกจากนี้ ลายสักที่ ปรากฏอยูบ่ นร่ างกายอย่างเปิ ดเผย ซึ่ งตัวผูส้ ักสามารถมองเห็ น
และมีความรู ้สึกได้ตลอดเวลาซึ่งสิ่ งเหล่านี้อาจกระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศได้เช่นกัน (ประเทิน มหาขันธ์, 2534: 3436) มีตาํ นานเกี่ยวกับลายสักของชนเผ่าเมารี เล่าต่อกันมาว่าชายหรื อหญิงใดที่ มีรูปร่ างหน้าตาคมคายอยูแ่ ล้วถ้ามี
ลายสักด้วยจะทําให้เขาเหล่านั้นดูดีและกระฉับกระเฉงหรื อเป็ นที่นิยมชมชอบยิง่ ขึ้น ลายสักจึงเท่ากับเป็ น “บางสิ่ ง
บางอย่าง” ที่ทาํ ให้คนธรรมดามีอะไรมากกว่าคนธรรมดา (Antony Alpers, 1987: 325)
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จากแนวคิ ด เรื่ อ งการสั ก และจุ ด ประสงค์ต ลอดจนหน้าที่ ข องการสัก ที่ ก ล่ าวมาข้างต้น นั้น สามารถ
พิจารณาได้ว่าลายสักคื อสัญ ลักษณ์ ทางการสื่ อความหมายต่างๆและแสดงความเป็ นตัวตนหรื ออัตลักษณ์ ของ
ปั จเจกชนผูน้ ้ นั รวมไปถึงความเชื่อต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ แต่หากจะพิจารณาต่อไปอีกจะเห็นได้วา่
ลายสักกับเรื อนร่ างของมนุ ษย์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ หากปราศจากเรื อนร่ างไปก็
เสมือนว่าลายสักจะไม่สามารถทําหน้าที่ ในการสื่ อสารได้อย่างสมบูรณ์ เนื่ องจากเรื อนร่ างนั้นเปรี ยบได้ดงั่ ช่อง
ทางการสื่ อสาร(Channel)ของลายสัก
รู ดอฟสกี (Rudofsky, 1986[1971]: 94) พบว่าการมองร่ างกายลักษณะหน่วยแบบชาวตะวันตกในฐานะ
ของโครงการปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์อย่างไม่มีวนั จบสิ้นในแบบสังคมสมัยใหม่น้ นั สามารถสื บย้อนไปได้ต้งั แต่ยคุ
ก่อนประวัติศาสตร์ซ่ ึงมีการดัดแปลงร่ างกายเพื่อต้องการความยอมรับสังคมเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การมัดเท้าของ
หญิงชาวจีนและการสวมใส่ เครื่ องรัดทรงในหมู่หญิงชาวตะวันตก การสัก เจาะ และสร้างรอยแผลเป็ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ แล้ว ความสนใจที่จะสร้างร่ างกายให้แข็งแรงสมบรู ณ์น้ นั ก็ถูกให้ความสําคัญไม่ดอ้ ยค่ากว่าเรื่ องความ
สวยความงามเลย ในยุคปั จจุบนั นั้นภัยคุกคามที่เป็ นภัยต่อสุ ขภาพมนุษย์ที่มากับมลพิษ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม อาหาร
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาๆที่ ทางการแพทย์ยงั ไม่สามารถค้นคว้าวิธีรักษาได้ ปั จจัยเหล่านี้ ทาํ ให้มนุ ษย์รู้สึกว่าเป็ น
ความรั บผิดชอบของแต่ละคนที่ จะต้องเข้มงวดและรั ดกุมในการดู แลสุ ขภาพร่ างกาย ข่าวสารทั้งหลายบอกว่า
โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง เบาหวาน ฯลฯ สามารถป้ องกันได้โดยการกินอาหารที่ถูกหลักอนามัย งดสูบบุหรี่ ออกกําลัง
กายสมํ่าเสมอและพักผ่อนเพียงพอ จึงทําให้มนุษย์รู้สึกว่าร่ างกายนั้นสามารถควบคุม ตรวจสอบ และบํารุ งรักษา
ให้มีสภาพที่ดีได้ (U. Beck, 1992)

4.สั งคมบริโภคนิยมกับการโฆษณาสิ นค้ า

ปริ ตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2541: 2) เห็นว่าสังคมบริ โภคนิ ยมกับการโฆษณานั้นมีความเกื้อกูลกันอยู่
เนื่ องจากในบริ บทของสังคมบริ โภคนั้นจะเห็นได้ว่าการบริ โภคสิ นค้าไม่ได้ทาํ เพื่อประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่าง
เดี ยว แต่เป็ นเพราะสิ น ค้าสร้ างความหมายบางอย่างให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ทําให้เรารู ้ สึก ว่าเป็ นคนทัน สมัย ประสบ
ความสําเร็ จ และมีรสนิยมอื่นๆ
จากแนวคิดดังกล่าวทําให้เกิ ดการต่อประเด็นในเรื่ องของตลาดสิ นค้าประเภทยนตรกรรมและแฟชัน่
เสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ มที่นบั ว่าเป็ นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของการเติบโตอย่างรวดเร็ วและยาวนาน
นั้นสามารถกล่าวได้วา่ เป็ นผลมาจากการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ การโฆษณานั้นนอกจากจะทําให้ผบู ้ ริ โภคได้สมั ผัส
กับ รู ป ลักษณ์ และประโยชน์ ใช้สอยที่ แท้จริ งของสิ นค้าแล้ว ยังสร้างความหมายบางอย่างให้กับ ตัวสิ น ค้าและ
ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ซึ่ งนอกจากประโยชน์ใช้สอยหลักแล้วความหมายต่างๆนาๆที่ถูกสร้างขึ้นนั้นยังเป็ นสิ่ งสะท้อน
ถึงรสนิ ยม ตัวตน ภาพลักษณ์หรื อฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมของผูท้ ี่ เป็ นเจ้าของอีกด้วย และเพื่อเป็ นการต่อ
ประเด็นของการโฆษณานั้น นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ (2538 : 216-219) ได้กล่าวเสริ มว่า นักโฆษณาที่ดีจาํ เป็ นต้องรู ้จกั กับ
วัฒนธรรมของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี กล่าวคือ การรู ้วิถีชีวิต วิถีความคิ ดของระบบค่านิ ยม วิถีความใฝ่ ฝั น
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เช่น พวกเขาอยูก่ นั อย่างไร อยากเป็ นอะไร
เขาคิดว่าอะไรดีอะไรงาม ฯลฯ ซึ่ งรวมๆเรี ยกว่า วัฒนธรรมของกลุ่มเป้ าหมายซึ่งยิง่ เข้าใจมากเท่าไร ก็ยง่ิ ทําให้การ
สร้าง “สารแฝง” ที่ จะไปบังคับหรื อโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายได้แนบเนี ยนเท่านั้น ดังนั้นลายสักและเรื อนร่ างจึงมี
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ความน่าสนใจเนื่ องจาก ความหมายในเชิงของสัญลักษณ์โดยตรงของลายสักและเรื อนร่ างในแนวจารี ตประเพณี
ได้ถู ก เปลี่ ยนแปลงสู่ ค วามหมายแฝงทางสังคมโดยมี งานโฆษณาเป็ นกลไกหนึ่ งของการนํามาเปลี่ ยนแปลง
ความหมายดังกล่าว
ในบรรดาสิ น ค้าประเภทยนตรกรรมและเสื้ อผ้านั้น “มอเตอร์ ไซค์” และ “กางเกงยีน ส์ ” เป็ นสิ น ค้า
ประเภทหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมมายาวนานในแง่มุมของความทนทาน เท่ห์ สะดวกสบาย รวดเร็ วกระฉับกระเฉง
และมีอิสรเสรี

5. สรุ ป

จากรู ป ภาพโฆษณาดังกล่าวนั้น จะเห็ น ได้ว่า Harley-Davidson ใช้ตวั แบบที่ มี ร่างกายแข็งแรง กํายํา
กล้ามหน้าแขนและหัวไหล่มดั ใหญ่จนเห็นเส้นเลือดที่ถูกนําเสนอออกมานั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่ ง
ของร่ างกาย อีกทั้งลายสักตราสัญลักษณ์ Harley-Davidson ที่มองเห็นเด่นชัดในระดับสายตานั้น ซึ่งเพียงแค่ลายสัก
ก็มีความหมายทางการสื่ อสารแล้ว กล่าวได้วา่ ลายสักนั้นมีความหมายในมิติของ ความมัน่ คงถาวรและแข็งแกร่ ง
อดทน ผสมกับความแตกต่างของสี ผิวในช่วงแขนของตัวแบบในลักษณะที่โดนแสงแดดเผาครึ่ งท่อนก็สามารถสื่ อ
ถึงความแข็งแกร่ งของผิวหนังและร่ างกายได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน การแสดงออกถึงความแข็งแกร่ งจากมัดกล้าม ลาย
สัก และตัวแบบที่ มีโครงสร้ างร่ างกายของผูช้ ายในอุดมคติ น้ ันสามารถแสดงออกถึ งความเป็ นชายที่ มีร่างกาย
แข็งแรง ทนทานที่ สามารถเชื่ อมโยงกับความหมายในมิติดา้ นความคงทนถาวรของสิ นค้าที่ ใช้ลายสักเป็ นตรา
สัญลักษณ์ Harley-Davidson บนตัวแบบได้อย่างชัดเจน
ในส่วนของ Levi’s นั้นจากแนวคิดเรื่ องยีนส์ของ Jenifer L. Arker (อ้างในต่อตระกูล สุ วรรณเดช, 2544 :
61) “ความตื่นเต้นสนุกสนาน” นั้นเป็ นหนึ่ งในบุคลิกรู ปของยีนส์ และวัยรุ่ น ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากตัวแบบที่
เป็ นวัยรุ่ นในรู ปโฆษณาข้างต้นนั้นมีการแสดงออกถึงความตลกทะเล้นผ่านท่วงทางที่นาํ เอามือทั้งสองข้างขึ้นมา
ปิ ดที่โครงใบหน้าซึ่ งมีความสําอางตาเหลือให้เห็นแค่ร่างกายที่เต็มไปด้วยลายสัก ดวงตา จมูกและปากในลักษณะ
ยียวนต่อผูพ้ บเห็น เหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความเป็ นชายที่มีอารมณ์ขนั และรักในความสนุกสนานแต่แฝงไปด้วยความ
แกร่ งและอดทนในคราเดี ยวกัน ซึ่ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ ความเป็ นชายในช่ วงวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่ รัก สนุ กและ
ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กบั เพศตรงข้าม ดังนั้นการทําท่าทางแปลกทะเล้นหรื อทําสิ่ งที่แปลกแหวกแนวก็
เป็ นวิธีการหนึ่ งที่ จะสามารถดึ งดู ดความสนใจจากสิ่ งรอบข้างได้ จึ งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่
Harley-Davidson และ Levi’s นิ ยมใช้ลายสักและเรื อนร่ างมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสื่ อสารอยูบ่ ่อยครั้งนั้น ก็เพื่อ
เสริ มสร้างให้อตั ลักษณ์ของตราสิ นค้ามีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้นนัน่ เอง
จากสิ่ งที่ ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่า ปั จจัยด้านอัตลักษณ์ของตราสิ นค้าทั้ง 2 มี
ความคล้ายคลึงและมีความสอดคล้องกับระบบการสื่ อสารที่ใช้ลายสักและเรื อนร่ างเข้ามาเป็ นส่วนสําคัญ กล่าวคือ
ทั้ง Harley-Davidson และ Levi’s นั้นต้องการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายของตนที่แตกต่างกันในประเด็นของความ
แกร่ งทนทาน อิสระเสรี และความเท่ห์เฉี ยบ หากพิจารณาจากลักษณะของตัวแบบจะเห็นได้วา่ Levi’s นั้นต้องการ
สื่ อสารกับกลุ่มวัยรุ่ น ตรงกันข้ามกับ Harley-Davidson ที่ตอ้ งการสื่ อสารกับกลุ่มคนที่นิยมมัดกล้ามและลายสักซึ่ ง
เหล่านี้ คือสิ่ งที่ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของตราสิ นค้าทั้งสองมาอย่างยาวนาน เนื่ องด้วยลักษณะเฉพาะของ
ประเภทสิ นค้าที่ ดูทนทานและประวัติความเป็ นมาที่ ยาวนาน ดังนั้นประเด็นเรื่ อง ความแกร่ ง แปลก และไร้ขอ้
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กําจัดนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ตราตรึ งอยูใ่ นมโนทัศน์ของกลุ่มเป้ าหมายมาโดยตลอด เมื่อนําเอาความหมายเหล่านี้มาผนวก
เข้ากับความหมายและจุดประสงค์ของลายสักแล้วจะเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่สามารถนํามาบูรณาการร่ วมกันได้อย่างลงตัว

6. ข้ อเสนอแนะ

บทความนี้ ได้ศึกษาประเภทของสิ นค้าทั้งหมด 2 ประเภทเท่ านั้นได้แก่ สิ นค้าประเภทยานยนต์และ
เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่มที่นาํ เอาลายสักและเรื อนร่ างมาเป็ นส่วนสําคัญในการสื่ อความหมายให้มีความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ของตราสิ นค้า ดังนั้นการศึ กษาครั้ งต่อไปควรขยายการศึ กษาให้ครอบคลุมถึ งสิ นค้าประเภทต่างๆเช่ น
สิ นค้าประเภทเครื่ องดื่ม สิ นค้าประเภทประทิ นโฉม สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ อาทิ นาฬิกา แหวน แว่นตากัน
แดดหรื อสิ นค้าที่เกี่ยวกับการกีฬา เป็ นต้น
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การนําเสนอภาพแม่ เลีย้ งเดีย่ วในละครไทย:กรณีศึกษา เมีย 2018
A Case study of Single Mom Representation in Thai Television Drama
นิโลบล วงศ์ ภัทรนนท์
สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: nilobon.vo@spu.ac.th
บทคัดย่ อ
การนําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวในละครไทย:กรณี ศึกษา เมีย 2018 มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาทัศนะของ
ผูร้ ับสารสตรี ที่มีประสบการณ์และสถานภาพแตกต่างกันเพื่อศึกษาการรับรู ้ความหมายและความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
“แม่เลี้ยงเดี่ยว” ในละครเรื่ อง เมีย 2018 ซึ่ งตัวละครหลักคือ “อรุ ณา” ได้นาํ เสนอพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางสังคม
โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผูร้ ับสารสตรี ที่เป็ นผูช้ มละครโทรทัศน์เรื่ องเมีย 2018 ซึ่ งมีอายุระหว่าง
18-23ปี จํานวน 6 คน โดยใช้แนวคิดเรื่ องการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมและสื่ อมวลชน (Social Construction of
Reality) ร่ วมกับแนวความคิ ดเรื่ องสตรี นิยมสมัยใหม่ (Postmodern Feminism) ผลการศึ กษาโดยการถอดรหัส
(Decoding) ผูร้ ับสาร พบว่ามีการถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต่อรองความหมายใหม่แต่มิได้คนั ค้านโดยตรง (Negotiated
Reading) มากที่สุด รองลงมาคือการถอดรหัสด้วยจุดยืนเดียวกับผูส้ ่ งสาร (Preferred Reading) และการถอดรหัส
ด้วยจุ ดยืนที่ ต่อต้านหรื อขัดแย้วกับความหมายผูส้ ่ ง สาร (Oppositional Reading) ตามลําดับ สามารถสรุ ป การ
นําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวในละครไทยเรื่ อง เมีย 2018 ได้ 4 ประเด็น คือ 1) แม่เลี้ยงเดี่ยวในฐานะผูน้ าํ ครอบครัว 2)
แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ 3) แม่เลี้ยงเดี่ยวในฐานะขั้นตอนหนึ่งของการเป็ นสตรี 4) แม่เลี้ยงเดี่ยวใน
ฐานะชีวติ ทางเลือก
คําสําคัญ: ละคร, ละครโทรทัศน์, เมีย2018, แม่เลี้ยงเดี่ยว, สตรี นิยม

ABSTRACT
A Case study of Single Mom Representation in Thai Television Drama called “Mear 2018” is aimed to
explore the perception of female audiences from different status and background experiences of single mom
representation in Thai television drama, which the main character “Aruna”, represented the image of single mom,
discriminates from Thai norms and social structure, through the focus group of six female audiences age 18-23.
The analysis of this study consists of the theory of Social construction of reality and Postmodern feminism
perspective. The findings of this study point out that the female audiences decode the representation of single
mom with the standpoint of Negotiated Reading the most, following by Preferred Reading and Oppositional
Reading in order. The conclusion of this study found 4 representation viewpoints which are 1) Single mom as a
family leadership 2) Single mom as a complete family 3) Single mom as a stage of life
4) Single mom as a lifestyle choice.
KEYWORDS: Drama, Television drama, single mom, Feminism
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1. บทนํา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ปั จจุบนั สื่ อได้เข้ามามีบทบาทในสังคมโดยเฉพาะการรายงานเหตุการณ์ต่างๆและขยายโลกทัศน์ทาง
วัฒนธรรมให้ประชาชนรับรู ้ เรี ยกได้ว่าสื่ อเป็ นพาหะของวัฒนธรรม (Carrier of Culture) และเป็ นธนาคารของ
วัฒนธรรม (Culture Bank) ซึ่ งสาธารณชนสามารถดู สัมผัส ติดต่อ สอบถามกันได้ และเมื่อเผยแพร่ ออกไปก็ทาํ
หน้า ที่ เ ป็ นแม่ แ บบ (Model) ไว้ใ ห้ ค นรุ่ น หลัง ได้ศึ ก ษา (Wilbur Schram,1960, P.3-4) และยิ่ ง ไปกว่า นั้น สื่ อ
กลายเป็ นเป็ นครู ทางจอแก้วที่ สอนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อให้สมาชิ กของสังคมมี บุคลิ กภาพตาม
แนวทางที่สงั คมต้องการ ด้วยเหตุน้ ี “ละครโทรทัศน์” ในฐานะสื่ อ จึงกลายมาเป็ นเครื่ องมือในการส่งต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมและภาพความคิดของสังคมขณะนั้น ซึ่งการนําเสนอภาพของผูห้ ญิงในละครมักมีการกําหนดปทัสถาน
เอาไว้อย่างชัดเจนภายใต้กรอบของสังคมแนวปิ ตาธิ ปไตย ซี โมน เดอ โบวัวร์ นักสตรี นิยม ได้กล่าวว่า “เรามิได้
เติบโตมาเป็ นผูห้ ญิง แต่เราถูกอบรมสั่งสอนโดยครอบครัวและสังคมให้เติบโตมาเป็ นผูห้ ญิง” ดังนั้นคุณลักษณะ
ความเป็ นสตรี จึงถูกกําหนดความหมายและความเป็ นจริ งให้เป็ นคู่ตรงกันข้ามกับบุรุษเพศ โดยมีลกั ษณะของการ
กดทับจากความเป็ นชาย เช่นดังคํากล่าวว่า “ผูช้ ายเป็ นตัวแทนของความเข้มแข็ง ผูห้ ญิงเป็ นตัวแทนของความ
อ่อนแอ ผูช้ ายเป็ นตัวแทนของผูน้ าํ ผูห้ ญิงเป็ นผูต้ าม ผูช้ ายเป็ นไฟ ผูห้ ญิงเป็ นนํ้า” เป็ นต้น (สิ ริวฒั น์ มาเทศ, 2553)
“อรุ ณา” ตัวละครหลักซึ่ งเป็ นผูห้ ญิ งในเรื่ องเมี ย2018 ได้นําเสนอภาพความเป็ น “คุ ณแม่เลี้ ยงเดี่ ยวซึ่ งถื อเป็ น
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากโครงสร้างของสังคมดั้งเดิม แต่ละครเรื่ องนี้กลับสร้างปรากฎการณ์ในการด้านเรตติ้งให้
ละครช่องวัน 31 ให้เหนื อว่าช่องละครโทรทัศน์ยกั ษ์ใหญ่อย่างช่อง 3 และช่อง 7 ไปเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2561
ด้วยเรตติ้ง 4.9, 4.6, 2.1 ตามลําดับและสร้างเรตติ้งสู งสุ ดในตอนจบถึง 6.421 (ไทยรัฐออนไลน์, 2561: ออนไลน์)
ละครโทรทัศน์เรื่ องนี้ จึงเป็ นเหมือนเวทีของการปะทะกันระหว่างอุดมการณ์หลักในระบบสังคมที่ชายเป็ นใหญ่
และอุดมการณ์ต่อต้าน(สตรี นิยม)ในเวลาเดียวกัน (สิ ริวฒั น์ มาเทศ, 2553)
จากแนวโน้มสถานภาพของครอบครัวไทย จากสถิติปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มของ “ครอบครัวพ่ อแม่ เลีย้ ง
เดี่ยว” เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมาก จากเดิ ม 9.7 แสนครัวเรื อน เป็ น 1.37 ล้านครัวเรื อน ในจํานวนนี้ ประมาณ 80%
เป็ นครอบครัว “แม่เลี้ยงเดี่ยว” มากกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยว สาเหตุหลักเกิดจากอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นนัน่ เอง (ไทยรัฐ
ฉบับพิมพ์, 2560: ออนไลน์) หมายความว่าในปี 2553 มี “ครอบครัวแม่ เลีย้ งเดี่ยว” อยูถ่ ึง 1.1ล้านครัวเรื อน และมี
แนวโน้ม ที่ จะเพิ่ มมากขึ้ น อี ก ในปั จจุ บนั พญ.อัม พร เบญจพลพิ ทัก ษ์ ผอ. สถาบัน ราชานุ กูล กรมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข กล่าวว่า “ในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปี ที่แล้ว พบว่าการจดทะเบียนสมรสทุก 5 คู่ จะมีคนมา
หย่าร้างกัน 1 คู่ แต่ปัจจุบนั พบว่าอัตราการหย่าร้างอยูท่ ี่ประมาณ 1 ใน 3 ในหลายพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าความไม่
ลงตัวในชีวิตคู่เพิ่มมากขึ้น ทําให้มีพ่อหรื อแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น แต่ก็มีเด็กเป็ นจํานวนมากที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้
สมรสกัน คือ เกิดจากพ่อแม่วยั ใสที่ไม่มีความพร้อมในการใช้ชีวติ คู่” (เดลินิวส์, 2557: ออนไลน์)
ด้วยเหตุดงั กล่าว การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “การนําเสนอภาพคุณแม่เลี้ยงเดี่ ยวในละครไทย:กรณี ศึกษา เมีย
2018” จึงได้มุ่งศึกษาว่าการกําหนดความหมายและความเป็ นจริ งของบทบาทแม่เลี้ยงเดี่ยวทางสังคม โดยศึกษาจาก
การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus Group) ผูร้ ับสารสตรี ทวั่ ไป (Audience) มีที่มีประสบการณ์และสถานภาพทางสังคม
แตกต่างกัน โดยเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ผูร้ ับสารสตรี ที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการเป็ นคุณแม่วยั ใส ใช้เกณฑ์
เรื่ องระดับการศึกษาให้อยูใ่ นเกณฑ์กาํ ลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อถอดรหัสจากผูร้ ับสารในประเด็นที่วา่ การ
นําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวโลกแห่งจินตนาการ(ละครโทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดภาพความหมายและ
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ความเป็ นจริ งของแม่เลี้ยงเดี่ยวในโลกแห่ งความจริ ง (ผูร้ ับสาร) อย่างไรบ้าง โดยใช้แนวคิดหลักจากทฤษฎีการ
สร้ า งความเป็ นจริ งทางสังคมและสื่ อมวลชน (Social Construction of Reality) และทฤษฎี ส ตรี นิย มสมัยใหม่
(Postmodern Feminism) เพื่อถอดรหัสในการอภิปรายผล

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ความหมายและความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ “คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว” ของผูร้ ับสารสตรี ทวั่ ไป
ที่มีประสบการณ์และสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน จากละครเรื่ องเมีย 2018
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาการกํา หนดภาพและบทบาทของ “คุ ณ แม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย ว” ของผู ้รั บ สารสตรี ท่ัว ไปที่ มี
ประสบการณ์และสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน จากละครเรื่ องเมีย 2018

3. ความเป็ นจริงทางสั งคมจากโลกของละคร

3.1 การสร้ างความเป็ นจริงของสังคมและสื่ อมวลชน
จากแนวความคิดเรื่ องการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมและสื่ อมวลชน บวรลักษณ์ มงคลชาติภิรักษ์
(2556) กล่าวว่า ในมิติของผูร้ ับสาร(Receiver) ในปัจจุบนั ไม่ได้เป็ นผูถ้ ูกกระทํา (Passive ) ที่เป็ นฝ่ ายรอให้
สื่ อมวลชนสร้างความจริ งขึ้นมาล้อมรอบตัวเองอยูฝ่ ่ ายเดียว หากทว่าผูร้ ับสารจะมีลกั ษณะตั้งรับ (Active) และเป็ น
ผูน้ าํ เนื้อหาของสื่ อมวลชนมาสร้างสิ่ งแวดล้อมของตัวเองเช่นกัน ตามแนวคิดการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมของ
เบอร์เกอร์และลัคก์แมน (Berger & Luckman, 1966, อ้างใน อภิรัตน์ รัทยานนท์, 2547) ได้แบ่งโลกของเรา
ออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ คือ
1. โลกแห่ งความเป็ นจริ ง (World of Reality) หรื อโลกแห่ งกายภาพที่ เราสามารถสัมผัส ได้ด้ว ย
ตนเอง แต่โลกแห่ งความเป็ นจริ งนี้ มีอยูม่ ากมายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให้เราไม่สามารถหาความ
แน่ นอนจากมันได้อย่างชัดเจน และการศึกษาข้อมูลจากโลกแห่ งกายภาพนี้ ก็จะต้องทําการศึกษาทุกหน่ วยอย่าง
ละเอียด ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ทาํ ไม่ได้
2. โลกแห่ งความหมาย ( World of Meaning) โลกส่ วนนี้ คือ ความรู ้ (Knowledge) ที่ เราได้รับมา
เพียงบางส่ วนจากโลกแห่งความเป็ นจริ ง เพื่อกําหนดและอธิ บายความหมายของสิ่ งๆนั้น โดยการสะสมความรู ้จะ
ทําให้เกิดคลังความรู ้ (Stock of knowledge) ที่จะช่วยจัดการและตีความรู ปธรรมใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆให้
มนุ ษย์ ซึ่ งที่ กล่าวว่ามนุ ษย์เป็ นผูน้ ําในการสร้างสิ่ งแวดล้อมรอบตัวแท้จริ งแล้วคือ “ความเป็ นจริ งทางสังคม”
(Social Reality) นัน่ เอง
ดังนั้นสื่ อละครจึงมีส่วนในกระบวนการสร้างความเป็ นจริ งของสถานภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวให้กบั โลกทาง
กายภาพของผูร้ ับสาร โดยสจวร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall, อ้างใน บวรลักษณ์ มงคลชาติภิรักษ์, 2556) ได้เสนอแนวคิด
เรื่ องระบบรหัส (Coding System) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีสญ
ั วิทยา ว่าการถอดรหัสมีได้ 3 รู ปแบบคือ
1. การถอดรหัสด้วยจุดยืนเดียวกับที่ผสู ้ ่งสารเข้ารหัสมา หรื อที่เรี ยกว่า Preferred Reading
2. การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ตอ้ งต่อรองความหมายเสี ยใหม่ แต่มิได้คดั ค้านโดยตรง หรื อที่เรี ยกว่า
Negotiated Reading
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3. การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต่อต้านหรื อขัดแย้งกับความหมายที่ผสู ้ ่ งสารใส่ รหัสมา หรื อที่เรี ยกว่า
Oppositional Reading
การวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งหมายในการใช้ระบบการถอดรหัสจากภาพตัวแทนของแม่เลี้ยงเดี่ยวในโลกของ
ละครและโลกแห่งความเป็ นจริ งเพื่อหาจุดยืนของผูร้ ับสาร ก่อนจะนําเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สรุ ปผล
3.2 กระบวนการสร้ างภาพตัวแทนของสตรีในละคร
จากแนวความคิดเรื่ องสตรี นิยม มีความคิดที่เกี่ยวกับระบบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยูห่ ลาย
สํานัก ซึ่ งเป็ นผลจากอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ (Patriarchy) หมายถึง ระบบของโครงสร้างทางสังคมและแนวการ
ปฏิ บตั ิที่ผูช้ ายมีความเหนื อกว่า กดขี่และเอารัดเอาเปรี ยบผูห้ ญิง (ชลิดาภรณ์ ส่ งสัมพันธ์, 2551) ละครเรื่ องเมีย
2018 จึงนําเสนอการผลิตซํ้าของวาทกรรมเรื่ องบทบาทหน้าที่ของผูห้ ญิง ซึ่งถือว่าพื้นที่ของผูห้ ญิงบนโลกนี้มีเพียง
ภายในบ้าน (Domestic)เท่านั้น เบตตี ฟรี แดน (Betty Friedan) เรี ยกสิ่ งนี้ ว่าปั ญหานิ รนาม (Problem that has no
name) คือเป็ นสิ่ งที่ผหู ้ ญิงได้รับความทุกข์ทนทางจิต (Psychic Distress) จากการไม่มีอาชีพที่สังคมสาธารณะให้
การยอมรับ เช่น การเป็ นแม่บา้ นไม่ถือเป็ นอาชีพ ซึ่ งการเป็ นแม่บา้ นยังถูกให้ความหมายแค่ความเป็ นเมียและแม่
เท่านั้นแต่ไม่มีความหมายอื่นจากโลกสาธารณะ (สรุ ปความจาก อรุ ณี กาสยานนท์ และคณะ, 2561:ออนไลน์) วศินี
สุทิวภากร (2552) ได้ศึกษาเรื่ องวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ต่อสถานภาพและบทบาทสตรี ไทยตามที่นาํ เสนอในนว
นิ ยายของคุณหญิงวิมล ศิ ริไพบูลย์ (ทมยันตี) พบว่ามีการนําเสนอบทบาทสตรี ไทยในการเป็ นแม่และเมียในมิติ
ครอบครัวที่สะท้อนถึงภาพปั ญหาชีวติ ส่ วนตัวของสตรี ความขมขื่นในการดํารงสถานภาพนั้น ทั้งปั ญหาความรัก
การแต่งงาน การเป็ นเมียหลวง เมียน้อย โดยนวนิ ยายได้นาํ เสนอวาทกรรมสตรี นิยมเพื่อคานอํานาจกับวาทกรรม
ปิ ตาธิปไตย เช่นเดียวกับในละครเรื่ อง เมีย 2018 ที่ตวั ละครหลัก คือ อรุ ณา ได้นาํ เสนอภาพตัวแทนของแม่บา้ น แม่
ของลูก และเมียตามธรรมเนี ยมที่ สอดคล้องกับสังคมชายเป็ นใหญ่ และถูกยัดเยียดการสร้าง “ครอบครัวในอุดม
คติ” ที่ตอ้ งปรนนิบตั ิสามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง ขณะเดียวกับก็ถูกผูกติดกับวาทกรรมเรื่ องความสวย ซึ่ งแฝงไป
ด้วยมโนทัศน์ทางสังคมว่าด้วยช่วงชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมทางสังคม การรับข้อมูลข่าวสาร
และค่านิ ยมทางสังคม ซึ่ งนํามาสู่ สภาวะกดดันในจิ ตใจที่ ไม่พึงพอใจต่อร่ างกายตนเอง (อุ่นใจ เจี ยมบูรณะกุล,
2549) ดังที่ปรากฏในละครเมื่อ “กันยา” ลูกพี่ลูกน้องของอรุ ณาย้ายเข้ามาอาศัยในบ้าน จึงเกิดการเปรี ยบเทียบวาท
กรรมความสวยระหว่าง “แม่บา้ น” ชนชั้นกลางวัยกลางคน กับ “ผูห้ ญิงทํางาน” ที่เรี ยนจบเมืองนอกและสาวกว่า
นํามาสู่ การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างหน้าตาการแต่งกายของอรุ ณาในภายหลังจากที่ สามีนอกใจกับน้องสาว ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ เป็ นการสร้างให้ผูห้ ญิงตกอยูใ่ นบทบาทที่เป็ นรองของผูช้ ายโดยการผูกวามกรรมความสวยกับอัต
ลักษณ์วฒั นกรรมทุนนิ ยม ที่ ความสวยจะนํามาสู่ “ความสําเร็ จ” ในชี วิต โดยหนึ่ งในความสําเร็ จที่สตรี ในละคร
ปรารถนาก็คือการได้รับความรักจาก “บุรุษ” นัน่ เอง

4. การนําเสนอภาพแม่ เลีย้ งเดี่ยวในละครและในชี วติ จริง

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูร้ ับสารสตรี จํานวน 6 คน พบว่าผูร้ ับสารมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ภูมิหลังแตกต่างกัน คือมีผรู ้ ับสารจํานวน 1 คนจาก 6 คน ที่ไม่เคยมีแฟน และ มีผรู ้ ับสารจํานวน 4 คนจาก 6 คน
ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดย 1 ใน 4 คนนั้น เป็ นคุณแม่มีลูก 1 คน มีรายละเอียดดังตารางนี้
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์และภูมิหลังของผูร้ ับสารในการสัมภาษณ์กลุ่ม
ลําดับ
อายุ
สถานภาพและภูมิหลัง
1.คุณฝน(นามสมมติ)
20
มีแฟนแล้ว คบหามา 2 ปี /พ่อกับแม่อยูร่ ่ วมกัน
2.คุณแบ๋ ม(นามสมมติ)
23
มีสามีแล้ว มีลูก 1 คน/พ่อกับแม่แยกกันอยู่
3.คุณกัน(นามสมมติ)
18
มีแฟนแล้ว คบหามา 1 ปี /พ่อกับแม่แยกกันอยู่
4.คุณเอิร์น(นามสมมติ)
19
มีแฟนแล้ว คบหามา 3 เดือน/พ่อกับแม่แยกกันอยู่
5.คุณแจม(นามสมมติ)
21
มีแฟนแล้ว คบหามา 3 ปี /พ่อกับแม่แยกกันอยู่
6.คุณแบม(นามสมมติ)
18
ไม่มีแฟน และ ยังไม่เคยมีแฟน/พ่อกับแม่อยูร่ ่ วมกัน
โดยผูว้ จิ ยั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวการถามคําถามในการสัมภาษณ์กลุ่ม ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของแม่เลี้ยงเดี่ ยว ได้แก่ 1) อายุ 2) อาชี พ 3) การศึ กษา 4) ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม
2. การสร้างความเป็ นจริ งเกี่ยวกับคุณลักษณะของแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ 1) รู ปแบบของการมาเป็ นแม่เลี้ยง
เดี่ยว 2) ปั จจัยในการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว 3) อัตลักษณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยว 4) ปั ญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญ
5) ความคาดหวังเกี่ยวกับ “ชีวติ คู่” ในอนาคต
3. การสร้างความเป็ นจริ งเกี่ยวกับพัฒนาการของชี วิตแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ 1) ลักษณะครอบครัว 2)การ
สร้ างความสัมพันธ์ที่เกื้ อหนุ นในการดําเนิ นชี วิต 3) ความรู ้ สึกต่อชี วิตการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ ยว 4) พฤติ กรรมการ
แสดงออกของตัวละคร 5) ความปรารถนาสูงสุดของตัวละครและฉากจบของตัวละคร 6) ฉากจบของตัวละคร
4. การสร้างความเป็ นจริ งในมิติดา้ นครอบครัวที่สมบูรณ์
รวมประเด็นในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้ น 16 ประเด็น และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus Group) ผูร้ ับสาร
สตรี ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกันจํานวน 6 คน พบว่ามีการถอดรหัสโดยการต่อรองความหมายเสี ยใหม่ แต่มิได้
คัดค้านโดยตรง (Negotiated Reading) มีจาํ นวนมากที่ สุด คือ 10 ประเด็น รองลงมาคือ การถอดรหัสด้วยจุดยืน
เดียวกันกับที่ผสู ้ ่ งสารใส่ รหัสมา (Preferred Reading) 4 ประเด็น และลําดับสุ ดท้ายคือ การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่
ตรงกันข้ามกับความหมายที่ผสู ้ ่ งสารใส่ รหัสมา (Oppositional Reading) จํานวน 2 ประเด็น ทั้งนี้ ตวั เลขมิได้เป็ น
เครื่ องมือชี้วดั เชิงปริ มาณ เนื่ องจากมีการให้ค่านํ้าหนักในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเรี ยงลําดับจาก
มากไปน้อยได้ดงั นี้ ประเด็นเรื่ องการสร้างความเป็ นจริ งเกี่ยวกับคุณลักษณะแม่เลี้ยงเดี่ยว ประเด็นเรื่ องการสร้าง
ความเป็ นจริ งในมิติของครอบครัวที่สมบูรณ์ ประเด็นเรื่ องการสร้างความเป็ นจริ งเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตแม่
เลี้ยงเดี่ยว และประเด็นเรื่ องลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแม่เลี้ยงเดี่ยว ตามลําดับ ทําให้สรุ ปได้ดงั ตารางนี้
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ตารางที่ 4.1 สรุ ปรู ปแบบการถอดรหัสแม่เลี้ยงเดี่ยวจําแนกตามเกณฑ์การวิเคราะห์การนําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยว
เกณฑ์ การวิเคราะห์ การนําเสนอภาพแม่ เลีย้ งเดีย่ ว เรียงลําดับตามค่ านํ้าหนัก
2. การสร้ างความเป็ นจริงเกีย่ วกับคุณลักษณะของแม่ เลีย้ งเดีย่ ว
2.1 รู ปแบบของการมาเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
2.2 ปัจจัยในการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
2.3 อัตลักษณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยว
2.4 ปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญ
2.5 ความคาดหวังเกี่ยวกับ “ชีวติ คู่” ในอนาคต
4. การสร้ างความเป็ นจริงในมิติด้านครอบครัวที่สมบูรณ์
3. การสร้ างความเป็ นจริงเกีย่ วกับพัฒนาการของชีวิตแม่ เลีย้ งเดีย่ ว
3.1 ลักษณะครอบครัว
3.2 การสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนในการดําเนินชีวติ
3.3. ความรู ้สึกต่อชีวติ การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
3.4 พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
3.5 ความปรารถนาสู งสุ ดของตัวละครและฉากจบของตัวละคร
3.6 ฉากจบของตัวละคร
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของแม่ เลีย้ งเดีย่ ว
1.1 อายุ
1.2 อาชีพ
1.3 การศึกษา
1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

รู ปแบบการถอดรหัส

Negotiated Reading
Negotiated Reading
Negotiated Reading
Negotiated Reading
Negotiated Reading
Preferred Reading
Oppositional Reading
Preferred Reading
Preferred Reading
Negotiated Reading
Preferred Reading
Oppositional Reading
Negotiated Reading
Negotiated Reading
Negotiated Reading
Negotiated Reading

โดยจากการถอดรหัสดังกล่าวจากบทสัมภาษณ์กลุ่ม สามารถสรุ ปประเด็นจากการถอดรหัสของผูร้ ับสาร
จากภาพตัวแทนในละครและในชีวติ จริ งดังนี้
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ตารางที่ 4.2 สรุ ปประเด็นจากการถอดรหัสของผูร้ ับสารจากภาพตัวแทนในละครและในชีวติ จริ ง
ประเด็นในการวิเคราะห์
ภาพตัวแทนแม่เลี้ยงเดี่ยวในละคร
2. การสร้ างความเป็ นจริงเกีย่ วกับคุณลักษณะของแม่ เลีย้ งเดีย่ ว
2.1 รู ปแบบของการมาเป็ น
มี :
แม่เลี้ยงเดี่ยว
สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีความพร้อมในการมีบุตร
ไม่สมัครใจในการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
2.2 ปัจจัยในการเป็ นแม่
ปัจจัยสื บเนื่องภายในตัวบุคคล:
เลี้ยงเดี่ยว
ความเจ็บปวดที่ได้รับ, การตั้งมาตราฐาน
คุณภาพชีวติ ที่ดี
ไม่พบปัจจัยสื บเนื่องจากสังคม
2.3 อัตลักษณ์ของแม่เลี้ยง
ก่อนหย่า: มีปัญหาเรื่ องรู ปร่ างหน้าตาและ
เดี่ยว
การเงิน เพราะเป็ นแม่บา้ นอย่างเดียวไม่มี
รายได้ ไม่มีเวลาดูแลตนเอง
หลังหย่า: มีการปรับปรุ งรู ปร่ างหน้าตาให้สวย
ขึ้น ประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน
2.4 ปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยว
-การจัดการเวลาในการทํางาน และ
การดูแลลูก ไม่มีเวลาให้ลูก
เผชิญ
- ทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากมี
ปัญหาเรื่ องความรัก

การถอดรหัสแม่เลี้ยงเดี่ยวในชีวติ จริ ง

อาจจะมี/ไม่มี :
การสมรสกันตามกฎหมาย
ความพร้อมในการมีบุตร
ความสมัครใจในการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
มีปัจจัยสื บเนื่องจากสังคมร่ วมด้วย
เช่น บทบาทหน้าที่การงาน การยอมรับ
จากสภาพสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อ
สถานภาพแม่เลี้ยงเดี่ยว
ก่อนหย่า: อาจไม่มีปัญหาเรื่ องรู ปร่ าง
หน้าตาและการเงิน เพราะทํางานนอก
บ้านอยูแ่ ล้ว จึงมีการดูแลตนเองสมํ่าเสมอ
หลังหย่า: อาจไม่ประสบความสําเร็ จด้าน
หน้าที่การงานเท่ากับในละคร
- การจัดการเวลาในการทํางาน และ
การดูแลลูก ไม่มีเวลาให้ลูก
- ปัญหาทางการเงิน เนื่องจากดูแล
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนเดียว
- ปัญหาจากความรักครั้งใหม่
2.5 ความคาดหวังเกี่ยวกับ
กลัวการสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ แต่ก็ ต้องการมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ แต่ไม่รีบ
“ชีวติ คู่” ในอนาคต
ต้องการความรัก ต้องการคนดูแล แต่ไม่รีบ ร้อน มีการกําหนดสถานะใหม่ที่ไม่ใช่
ร้อน
สามีภรรยากับคู่รักใหม่
4. การสร้ างความเป็ นจริง
เป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ ถ้าพ่อ แม่
เป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ถา้ ยังได้ติดต่อ
มีการใช้เวลาร่ วมกันกับลูก มีความ
ในมิติด้านครอบครัวที่
กับทั้งพ่อและแม่ แม้จะเป็ นครั้งคราว
สมบูรณ์
ปรองดองกัน
ก็ตาม
3. การสร้ างความเป็ นจริงเกีย่ วกับพัฒนาการของชีวิตแม่ เลีย้ งเดีย่ ว
3.1 ลักษณะครอบครัว
มาจากครอบครัวที่แม่เป็ นแม่บา้ น พ่อ
มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรื อถูกเลี้ยงดู
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว แม่ส่งต่อทัศนคติ โดยญาติผหู ้ ญิงที่มีลกั ษณะของการเป็ น
ของการเป็ นเมียที่ดีแบบดั้งเดิม
ผูน้ าํ ครอบครัว
3.2 การสร้างความสัมพันธ์ ครอบครัวเดิมของตนเองมีส่วนช่วยเหลือ มักกลับไปอยูใ่ นครอบครัวเดิมของตนเอง
ที่เกื้อหนุนในการดําเนิน
ในการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมาก
มากกว่าแยกมาอยูเ่ พียงลําพัง และมีเวลา
ชีวติ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นกับเพื่อนสนิท
พบปะกลุ่มเพื่อนต่างๆ มากขึ้น
ก่อนหย่า: มีความรู ้สึกเป็ นลบต่อตนเอง
3.3. ความรู ้สึกต่อชีวติ
ก่อนหย่า: รู ้สึกไม่มีคุณค่า เกลียดชังสามี
การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว
และสามี
และมือที่สาม
หลังหย่า: มีความรู ้สึกเป็ นบวกต่อตนเอง หลังหย่า: มีความสุ ขมากขึ้น เข้มแข็งขึ้น
เข้มแข็ง มัน่ ใจในตนเอง
มีลูกเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
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ตารางที่ 4.2 สรุ ปประเด็นจากการถอดรหัสของผูร้ ับสารจากภาพตัวแทนในละครและในชีวติ จริ ง (ต่อ)
ประเด็นในการวิเคราะห์
3.4 พฤติกรรมการ
แสดงออกของตัวละคร

3.5 ความปรารถนาสู งสุ ด
ของตัวละครและฉากจบ
ของตัวละคร
3.6 ฉากจบของตัวละคร

ภาพตัวแทนแม่เลี้ยงเดี่ยวในละคร
มีพฤติกรรมเชิงบวก: การปรับปรุ งรู ปร่ าง
หน้าตาของตนเอง การพัฒนาตนเองจน
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีชื่อเสี ยง
มีรายได้เพียงพอ
(พฤติกรรมเชิงลบ: มีปรากฏเพียงตอน
เดียวคือตอนที่ตบกันยาเพราะลักพาตัวลูก
สาวไป ซึ่งผูร้ ับสารเห็นว่าสมเหตุสมผล)
ต้องการให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่น
มีอนาคตที่ดี

การถอดรหัสแม่เลี้ยงเดี่ยวในชีวติ จริ ง
พฤติกรรมเชิงบวก: นอกจากการดูแล
ตนเองและมุ่งมัน่ ในหน้าที่การงาน ยังมี
เรื่ องการเปิ ดโอกาสในตนเองสร้าง
ความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่
พฤติกรรมเชิงลบ: การติดตามดูความ
เป็ นไปของสามีเก่าและแฟนใหม่ของสามี
ทางโซเชียลมีเดีย การสาปแช่ง
ต้องการหาเลี้ยงลูกให้สุขสบาย ให้ลูกมี
อนาคตที่ดี ไม่เป็ นเด็กมีปัญหา

จบได้ดี โดยการให้ตวั ละครเริ่ มต้นมีความ
รักครั้งใหม่

ในฐานะลูก ก็ไม่อยากให้แม่มีพ่อใหม่
และในฐานะผูห้ ญิง ถ้าแฟนเก่ามาขอคืนดี
ก็อาจจะกลับไปคบ

1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของแม่ เลีย้ งเดีย่ ว
1.1 อายุ
วัย 30+
1.2 อาชีพ
ก่อนหย่า: เป็ นแม่บา้ นอย่างเดียว
หลังหย่า: ทํางานบริ ษทั (พนักงานขาย)
และ ฟรี แลนซ์(พิธีกร)
1.3 การศึกษา
ปริ ญญาตรี
1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม

ปานกลาง

5. สรุ ป

มีทุกช่วงอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปถึง 40+
ก่อนหย่า: อาจจะทํางานนอกบ้านก็ได้
หลังหย่า: ทําธุรกิจส่ วนตัว หรื องานอิสระ
ที่มีเวลาให้ลูก
มีท้ งั ที่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี
ตํ่าหรื อปานกลาง

การถอดรหัสด้วยจุดยืน 3 รู ปแบบตามทัศนะของฮอลล์ ในประเด็นการวิเคราะห์ท้ งั 16 ประเด็น นํามาสู่
การนําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวในละครไทย เรื่ อง เมีย 2018 ได้ 4 ประเด็นดังนี้
1. แม่ เลีย้ งเดีย่ วในฐานะผู้นําครอบครัว (Single mom as a family Leadership)
จากการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่า ผูร้ ับสารมีการถอดรหัสที่ทาํ ให้เกิดภาพของแม่เลี้ยงเดี่ยวแทนที่ภาพของพ่อ
ในฐานะผูน้ ําครอบครั วหรื อหัวหน้าครอบครั ว ด้วยการแทนบทบาทหน้าที่ และบุ คลิ กของพ่อให้แม่ เช่ นการ
กล่าวถึง การหาเลี้ยงคราวครัว ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่เคยถูกนิยามให้เพศชาย
2. แม่ เลีย้ งเดีย่ ว เป็ นครอบครัวทีส่ มบูรณ์ ได้ (Single mom as a complete family)
ผูร้ ับสารในฐานะสตรี และผลผลิตจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีความเห็นว่า ครอบครัวที่เติบโตมานั้นเป็ น
ครอบครัวที่สมบูรณ์ แม้จะมีแม่คนเดียวที่ทาํ หน้าเป็ นเลี้ยงดูตนเอง แต่ก็ยงั ได้รับความรักและมีการใช้เวลาร่ วมกัน
กับพ่อ ซึ่ งเมื่ อพิจารณาองค์ประกอบเชิ ง ยืน ยันความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครั วตามทัศนะของวัย รุ่ น ไทยใน
กรุ งเทพมหานคร โดย วิไลลักษณ์ เสรี ตระกูล (2558) พบว่ามี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การทํากิ จกรรมร่ วมกัน 2)
1200
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ความรู ้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 3) ความสมานฉันท์ และ 4) การมีน้ าํ ใจเอื้ออาทรกัน ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง4นี้
ปรากฏอยูใ่ นละครและในชีวิตจริ งของผูร้ ับสาร จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ผูร้ ับสารมีความเห็นพ้องต่อความหมายของ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ว่าเป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้
3.แม่ เลีย้ งเดีย่ ว ในฐานะขั้นตอนหนึ่งของการเป็ นสตรี (Single mom as a Stage of life)
ผูร้ ับสารมีการลําดับขั้นตอนของการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมีแบบแผน และไม่ได้แสดงทัศนะว่าการเป็ น
แม่เลี้ยงเดี่ยวคือจุดสิ้ นสุ ด (The End) ของความสุ ขในชีวิตผูห้ ญิง แต่เป็ นช่วงเวลาหนึ่ งที่เข้ามาและผ่านไปอย่างมี
พัฒนาการต่อความรู ้สึกในการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวในเชิงบวก
4. แม่ เลีย้ งเดีย่ ว ในฐานะวิถีชีวติ ทางเลือก (Single mom as a Lifestyle Choice)
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่ องการสร้างความเป็ นจริ งเกี่ยวกับคุณลักษณะของแม่เลี้ยงเดี่ยวพบว่า
การเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีวถิ ีชีวติ ที่เป็ นการต่อรองกับอํานาจของระบบชายเป็ นใหญ่ เช่นการกล่าวถึงคุณภาพชีวติ ของ
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ที่ดีกว่าก่อนหย่า ทั้งเรื่ องการให้คุณค่าตนเอง และการตั้งมาตราฐานคุณภาพชี วิตที่ดีให้กบั ตนเอง
และลูก โดยผูร้ ับสารเห็นว่า สถานภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้ เป็ นวิถีทางเลือกหนึ่ งในการหลุดพ้นจากอํานาจปิ ตาธิปไตย
และทําให้ผหู ้ ญิงมีอิสระที่จะทําเพื่อตนเองและลูกมากขึ้น

6. ข้ อเสนอแนะ

บทความนี้ มุ่งเน้นในการศึกษาข้อมูลจากผูร้ ับสาร จึ งอาจมีประเด็นในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้จาก
การวิเคราะห์ ตวั บท (Textual Analysis) และศึ กษาจากในมุมมองของผูส้ ่ ง สารว่า มี ความสัม พัน ธ์กับผูร้ ั บ สาร
อย่างไร รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลจากผูร้ ับสารที่เป็ นเพศชาย ว่ามีทศั นะอย่างไรต่อการนําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยว
ในละครเรื่ องนี้
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INSTRUCTORS, AND TRANSLATORS
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บทคัดย่ อ

เทคโนโลยีทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่เว้นแม้แต่วงการแปลที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาเป็ นเครื่ องมือเพื่อถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ความรู ้ ประสบการณ์มากขึ้น เช่น การนําเอาอุปกรณ์ ซอฟแวร์ต่างๆ
อย่างกูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) มาใช้ในการแปลภาษา แม้วา่ ศักยภาพเบื้องต้นของการแปลโดยการใช้
กูเกิ้ล ทรานสเลทจะสามารถแปลได้ในระดับคํา วลี และข้อความเป็ นภาษาต่างๆได้มากกว่า 100 ภาษา แต่ผลที่
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปลประโยคความซ้อน อย่างไรก็ตาม หากดูภาพรวมโดยอ่านแบบ
สรุ ปความ ถือว่าผลการแปลอยูใ่ นระดับพอใช้ซ่ ึ งจะต้องมีการพัฒนาต่อไป ในอนาคตกูเกิ้ล ทรานสเลทจะเป็ นตัว
ช่วยที่ มีประโยชน์อย่างมากสําหรับนักแปล การใช้กูเกิ้ล ทรานสเลทเป็ นเครื่ องมือในการสอนแปล พบว่า ผูเ้ รี ยน
ใช้แปลในระดับประโยค และค่อยขัดเกลาสํานวนภาษาให้เข้ากับเนื้อหา จากนั้น ผูส้ อนค่อยชี้ให้เห็นถึงการแปลที่
ถูก-ผิด แปลได้ แปลดี และการแก้ไขให้ถูกต้องตามภาษาต้นฉบับ ซึ่ งนับว่ากูเกิ้ล ทรานสเลท เป็ นเครื่ องมือในการ
สอนแปลที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก บทความนี้ นําเสนอเกี่ ยวกับการแปลในยุคใหม่ที่ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและนักแปลต้อง
ปรับตัวโดยเนื้ อหาครอบคลุมเรื่ อง ความหมายและรู ปแบบของการแปล พัฒนาการของการนําเอาซอฟแวร์ เพื่อ
ช่วยในการสอนแปล แนวทางการปรับรู ปแบบการแปลให้เข้ากับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป กูเกิ้ล ทรานสเลทและ
ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้ในการสอนแปล บทสรุ ป และข้อเสนอแนะ
คําสําคัญ: การแปล การแปลในยุคใหม่ การปรับตัวของผูเ้ รี ยนผูส้ อนและนักแปล การสอนโดยใช้กเู กิ้ลทรานสเลท

ABSTRACT

The technology has brought in changes to various areas of our lives, including the field of translation.
Today, translation technology has provided us translation software and application programs to help facilitate
the delivery of ideas and knowledge from one language to another one. Such software program is Google
1203

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Translate, which is capable of translating texts into more than 100 languages. At present, the software seems to
work well with the translation of texts at level of works, phrases and simple sentences, but it does not yield
satisfactory results when translating texts with complex sentences. Though the translation product may not be
perfect, the overall texts produced by Google Translate are fairly comprehensible and need to be refined by
humans. It is expected that the newer version of the software program will be developed with powerful features
that will make it an excellent and indispensible tool for translation. In applying Google Translate in translation
classes, the students should be taught how to use the program to facilitate the translation of texts at a sentence
level. Once the translation is produced, the teacher then asks the students if the translation is correct. If it is not
correct, the teacher can ask them to identify and fix the incorrect translation. Google Translate is a very
effective tool for Teaching Translation. This article focuses on translation in the new era that learners,
instructors, and translators must adapt themselves to the subject matter. The contents cover meaning and style
of translation, the development of tools and software implementation to assist in teaching translation, guidelines
for adjusting translation practice to changing contexts, Google Translate and the effectiveness of its application
in teaching translation.
KEYWORDS: Translation, Translation in the New Era, Adaptation of Learners, Instructors and Translators,
Teaching Translation, Google Translate

1. บทนํา

ยุทธศาสตร์ ชาติ ปี พ.ศ. 2561– 2580 มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและส่ งเสริ มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกมิติ โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งประกอบด้วยทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาที่ สาม การมีนิสัยรักการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ระบบนิเวศการศึกษาทั้งของโลกและของ
ไทยได้ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวลํ้าของเทคโนโลยีข้ นั สู ง นอกเหนื อจากความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
แล้ว สิ่ งที่ควรคํานึงถึงอีกอย่างคือ ภาษาอังกฤษ ทั้งสองสิ่ งเป็ นของคู่กนั ในโลกยุคใหม่
การเปลี่ยนแปลงของบริ บทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่ องจากการปฏิวตั ิดิจิทลั (Digital Revolution)
และการเปลี่ ย นแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) นี้ สิ่ งที่ จ ะขาดไม่ ไ ด้ คื อ การใช้
เทคโนโลยีได้ และการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง ซึ่งคนไทยจะต้องสามารถสื่ อสารได้ท้ งั 4 ทักษะ อีกทั้ง พบว่า
ในปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนชาวไทยต้องเรี ยนรู ้ภาษามากกว่าหนึ่ งภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนในการสื่ อสารกับประชาคม
โลก จากการวิจยั ของ ทรงศรี สรณสถาพร (2560: 10) พบว่า คนไทยมีความยากลําบากในการใช้ภาษาอังกฤษทํา
ให้ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนวิช าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํ่า แต่ ความรู ้ ไม่ ได้จาํ กัดอยู่แ ค่ในตําราที่ เป็ น
ภาษาไทยเท่านั้น หากแต่ปรากฏในภาษาต่างๆ ทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาสากลที่มีผใู ้ ช้ถึง
1.5 พัน ล้านคน จากจํานวนประชากร 7.5 พัน ล้านคนทั่ว โลก ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อย 20 ของประชากรโลก (United
Nations, 2017: 1) หนังสื อดีๆ ที่บุคคลมีชื่อเสี ยงเขียนขึ้นส่ วนมากจะเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้น อาจารย์ที่สอน
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ทางด้านการแปลควรจะต้องมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ความรู ้ ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเหล่านั้น
ให้ผอู ้ ่านได้รับรู ้ รับทราบข้อมูล เข้าใจแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ ทักษะการแปลจึงนับเป็ น 1 ใน 5 ทักษะของ
การเรี ยนภาษาอังกฤษซึ่ งประกอบด้วย การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล (ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์,
2551: 39) สําหรับนักแปลควรจะต้องมีความรู ้ในเรื่ องที่จะแปล ไม่เช่นนั้น เมื่อพบคําศัพท์เฉพาะที่ยาก จะทําให้
การถ่ ายทอดออกมาไม่ ส มดุ ล ที่ สําคัญ จะต้อ งมี ค วามรู ้ อ ย่างลึ ก ซึ้ งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และต้องมี
เครื่ องมือที่ดีมาช่วยนักแปลให้ทาํ งานได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
บทความนี้ ผูเ้ ขียนนําเสนอเกี่ ยวกับการแปลในยุคใหม่กบั การปรับตัวของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปล
โดยเนื้ อหาประกอบด้วยความหมายและรู ปแบบการแปล พัฒนาการของการนําเอาเครื่ องมือและซอฟท์แวร์ เพื่อ
ช่วยในการสอนแปลภาษา แนวทางการปรับรู ปแบบการแปลให้เข้ากับบริ บทโลกที่เปลี่ยนไป และกูเกิ้ล ทรานส
เลทและผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้ในการสอนแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ

2. ความหมายและรู ปแบบการแปล

การแปล คือการถ่ายทอดแนวความคิด ความรู ้ ประสบการณ์ของภาษาต้นฉบับ (Source Language) ไปสู่
ภาษาเป้ าหมาย (Target Language) ถื อ เป็ นการสื่ อ สารข้ามภาษาข้ามวัฒ นธรรม การถ่ ายทอดความหมายจาก
ต้นฉบับไปสู่ ฉบับแปลนั้นต้องคํานึ งถึงความเที่ ยงตรง ครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และต้องรักษาความหมาย
ของต้นฉบับไว้เป็ นสําคัญ ผูท้ าํ หน้าที่ถ่ายทอดจะต้องมีความรู ้ทางด้านภาษาทั้งสองภาษา ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของ
ต้น ฉบับ และภาษาที่ ต ้อ งการถ่ า ยทอดว่าเป็ นอย่า งไร ที่ สํา คัญ นั ก แปลต้อ งรู ้ ล ัก ษณะเฉพาะของภาษานั้ นๆ
ไม่เช่นนั้นการถ่ายทอดจะคลาดเคลื่อนได้ (วิษณุ กอปรสิ ริพฒั น์, 2548: 11) ขณะที่ ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา (2559:
28) อดี ตอุปนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่ งประเทศไทยระบุว่า การแปลเป็ นกระบวนการของการถ่ายทอด
ข้อความจากภาษาต้นฉบับไปยังภาษาเป้ าหมายโดยรักษามิติความเชื่อมโยงในการแปลไว้อย่างครบถ้วน การแปล
จึงมีบทบาทให้เกิดการถ่ายเทความรู ้ ความคิด และข้อมูลต่าง ๆ ช่วยปรับมิติในองค์ความรู ้ของคนต่างหมู่ ต่างชาติ
ต่างภาษาให้เท่าเทียมกัน การแปลยังเป็ นการดึงภาพในด้านความคิดซึ่งไม่สามารถถ่ายเป็ นภาพได้ แต่จะใช้วธิ ี ถ่าย
เป็ นตัวอักษรด้วยการแปล
การแปลเปรี ยบเสมือนการพาผูอ้ ่านท่องเที่ ยวไปในโลกหนังสื อตามแนวทางของนักแปล การแปลจึ ง
เป็ นการแปรข้อความที่ ตอ้ งใช้ศิลปะอย่างยิ่ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้จาํ แนกการแปล
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การแปลตรงตัว (Literal Translation) และ การแปลแบบเอาความ (Free Translation) การ
แปลตรงตัวเป็ นการแปลแบบคําต่อคําตามตัวอักษร (Word by Word) อย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งความถูกต้อง
แม่นยําตามหลักภาษาเป็ นสําคัญ การแปลที่เน้นวิธีน้ ี มากเกินไปโดยไม่มีการขัดเกลาย่อมทําให้ผลงานที่แปลขาด
ความสละสลวย เข้าใจยาก การแปลแบบเอาความ ไม่เน้นการรักษาโครงสร้างทางภาษาหรื อลีลาการเขียนของ
ต้นฉบับที่เคร่ งครัด เป็ นการแปลแบบอิสระ จับเอาเฉพาะความคิดหลักๆ ในต้นฉบับมาถ่ายทอด เมื่อสรุ ปเนื้ อหา
หลักของต้นฉบับแล้วเรี ยบเรี ยงใหม่ให้เข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น โดยตัดส่วนที่ไม่จาํ เป็ นทั้งวิภตั ิปัจจัยต่างๆ ออกไป เหลือไว้
แต่เนื้ อหาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแปลทั้งสองประเภท นับเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก เรื่ องราว
เหตุการณ์ต่างๆ จากภาษาหนึ่ งไปสู่อีกภาษาหนึ่ ง โดยมีเป้ าหมายที่ผอู ้ ่านเข้าใจ รับรู ้ตรงกันกับความหมายที่แท้จริ ง
ของต้นฉบับ มีการใช้เครื่ องมือในการแปล เช่น พจนานุ กรม อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งการแปลไม่ใช่
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เพียงการถอดคํา ถ่ายทอดความเท่านั้น หากแต่ตอ้ งเข้าถึงอารมณ์ของเรื่ องภาษา วัฒนธรรม ความคิด ความรู ้สึกจาก
ภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งด้วย

3. พัฒนาการของการนําเอาเครื่ องมือและซอฟท์ แวร์ เพื่อช่ วยในการสอนแปลภาษา

การสอนแปลภาษามีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยรู ปแบบการสอนจะมีลกั ษณะที่สอนแบบเน้นการแปล
และสอดแทรกการอธิ บ ายหลัก เกณฑ์ท างภาษาไปพร้ อ มกัน (Grammar Translation Method) ที่ เชื่ อ ว่าภาษามี
กฏเกณฑ์ มี ระบบระเบี ยบ การเรี ยนภาษาคื อการเรี ยนรู ้ระบบกฏเกณฑ์ต่างๆ ของภาษา ถ้าเข้าใจไวยากรณ์ จะ
สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ใช้วิธีการท่ องจํากฏ ท่ องจําคําศัพท์ หรื อประโยค และแปลเป็ นภาษาของตน
จากนั้นรู ปแบบค่อยๆ พัฒนามาเป็ นลําดับ มีการเน้นการนําเอาอุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์ ต่างๆ เพื่อการสอน
ภาษามาใช้มากขึ้น โดยมีการใช้พจนานุกรมออนไลน์ในเบื้องต้น ค่อยๆ พัฒนามาเป็ น พจนานุกรมอีเล็คทรอนิคส์
(Talking Dictionary) ในปี 1990 เริ่ มมีการใช้โปรแกรมช่วยแปลแต่สามารถแปลได้ดีในระดับคําและวลีเท่านั้น แต่
ในระดับประโยคยังแปลได้ไม่ดี ยุคต่อมาการแปลด้วยเครื่ องถูกทดแทนด้วยการแปลด้วยซอฟท์แวร์กเู กิ้ล ทรานส
เลท (Google Translate) ซึ่ งเป็ นแอพพลิเคชัน่ ช่วยแปลภาษา แอพพลิเคชัน่ เริ่ มต้นจากการแปลวลี (Phrase Based
Machine Translation) ที่ตดั ประโยคออกเป็ นคําๆ แล้วแปลแต่ละส่วนแยกออกจากกัน แต่มีขอ้ จํากัดอยูท่ ี่เวลาแปล
ประโยคซับซ้อนมากขึ้น ผลที่ได้ยงั ไม่ค่อยเป็ นธรรมชาติ แต่หากดูภาพรวมโดยอ่านแบบสรุ ปใจความถือว่าอยูใ่ น
ระดับพอใช้
ทีมงานผูว้ ิจยั ของกูเกิ้ลได้ทาํ การวิจยั ร่ วม 10 ปี เพื่อพัฒนาระบบการแปลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยนําเอาเครื่ องระบบการแปลประสาทของกูเกิ้ล (Google’s Neural Machine Translation System (GNMT)) มา
ใช้ ผลที่ ได้รับถือว่าใกล้เคียงกับมนุ ษย์ สามารถทําลายกําแพงด้านภาษาทั่วโลกเพื่อให้สามารถสื่ อสารกันอย่าง
เข้าใจ และลดความผิดพลาดจากการแปลได้ถึงร้ อยละ 55-85 และระบบการแปลเสมื อนจริ ง (Instant Virtual
Translation) ซึ่ งเพียงแค่เอากล้องไปจ่อข้อความที่ตอ้ งการแปล ก็จะสามารถแปลภาษาให้โดยอัตโนมัติ ระบบการ
ใช้งานหลักๆ คือ การใช้เทคโนโลยีการจับภาพคําศัพท์แล้วแปลงเป็ นคําพูด และทําการแปลเป็ นอีกภาษาได้ทนั ที
เป็ นการแปลภาษาด้วยเสี ยง ระบบจะแปลทั้งเสี ยง และแสดงตัวอักษรของการสนทนาด้วย
ปั จจุ บันได้มีเครื่ องมื อช่ วยแปลอื่น ๆ เกิ ดขึ้ นมากมายเพื่อรองรับ การแปลภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก เช่ น ili
Wearable Translator เกิ ดจากแนวคิ ดของทากูโร่ โยชิ ดะ (Takuro Yoshida) ซี อีโอของบริ ษทั ล็อกบาร์ (Logbar
Inc.) เจ้าของผูอ้ อกแบบและผลิตเทคโนโลยีการสื่ อสารขั้นสู ง ที่มีเป้ าหมายเพื่อลดอุปสรรคของการสื่ อสาร หรื อ
เครื่ องแปลภาษาเอไอคอร์ เรคต์ ทรานสเลเตอร์ (AI correct Translator) ซึ่ งเป็ นเครื่ องแปลภาษาที่ ร่วมกันผลิ ต
ระหว่างบริ ษ ัทบาเบลเทคโนโลยี (Babel Technology) และมหาวิท ยาลัยชิ งหวา (Tsinghua University) ของจี น
สามารถแปลได้มากถึง 30 ภาษา คุณภาพในการถ่ายทอดมีสูงถึงร้อยละ 96 อุปกรณ์น้ ี ช่วยให้คนหลายล้านคนก้าว
ข้ามอุปสรรคทางด้านภาษาไปได้ และกูเกิ้ลไบเซิ้ล บัดส์ (Google Bixel Buds) หู ฟังที่สามารถแปลภาษาได้ถึง 40
ภาษา และเร็ วพอที่จะสามารถแปลบทสนทนา สามารถตอบโต้ได้ทนั ที
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รูปภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์แปลภาษา ili, Alcorrect, และ Google Bixel Buds

แหล่งข้ อมูล: มติชนออนไลน์. (19 มกราคม 2561). เครื่ องแปลภาษาเอไอคอร์ เรคต์ ทรานสเลเตอร์ . แหล่งที่มา:
https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_808665 เข้าถึง29 ตุลาคม 2561

นอกจากนี้ ยังมี แอปพลิ เคชั่น อื่ น ๆ อี กมากมายที่ ช่วยแปลภาษาต่ างๆได้อย่างโดดเด่ น เช่ น Speak &
Translate - Translator แอพพลิเคชัน่ แปลภาษาที่ผพู ้ ฒั นาได้รวบรวมคําศัพท์ต่าง ๆ จากไมโครซอฟท์ (Microsoft)
และ กูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) มาไว้มากมาย สามารถแปลภาษาต่าง ๆได้ใน 2 รู ปแบบ คือ แปลภาษา
ด้ว ยข้อความและแปลภาษาด้วยเสี ยง (Translate Voice + Translator) แอพพลิ เคชั่น นี้ เหมาะสําหรั บ คนที่ ต ้อ ง
เดินทางไปต่างประเทศอยูเ่ ป็ นประจํา เพราะสามารถแปลภาษาด้วยประโยคข้อความต่างๆ และสามารถแปลภาษา
ด้วยเสี ยงได้ แอพพลิเคชัน่ ช่วยแปล (The Interpreter-translator) ทําหน้าที่เสมือนล่ามส่วนตัว สามารถใช้แปลภาษา
ต่าง ๆ ได้ดว้ ยเสี ยงที่พดู ลงไปบนแอพพลิเคชัน่ ได้มากกว่า 100 ภาษาทัว่ โลก รวมถึงภาษาไทย นอกจากนี้ยงั มีแว่น
อัจฉริ ยะ (Google glass) ที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยีการจดจําตัวอักษร ซึ่งจะตรวจจับข้อความผ่านกล้องของแว่น
พร้อมวิเคราะห์แปลภาษาออกมาผ่านจอภาพภายในแว่นได้ถึง 4 ภาษาคือ ญี่ ปุ่น อังกฤษ จี นและเกาหลีได้โดย
อัตโนมัติ ซึ่ งช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยวในการอ่านเมนูอาหาร อ่านป้ ายตามสถานที่ๆ รวมถึงอ่าน
เอกสารได้อีกด้วย

รู ปภาพที่ 2 แสดงแอพพลิเคชัน่ แปลภาษาในรู ปแบบต่างๆ
การส่ งข้อมูลความรู ้ผ่านสะพานการแปลที่ หลากหลายและทันสมัยในโลกยุคนี้ เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และภาษาศาสตร์ เชิงคํานวณ (Computation Linguistics) ปั ญหา
พื้นฐานในการแปลภาษาด้วยเครื่ องคือการเลือกคําที่ เหมาะสมกับบริ บท (Word Selection Problem) จุดที่ ยงั ต้อง
ปรับปรุ งคื อ ความแม่นยําในการแปลภาษายังไม่สมบู รณ์ ท้ งั ในสํานวนและสําเนี ยง เนื่ องจากบางประโยคมีคาํ
เฉพาะหรื อคําที่มีความหมายแฝงและคําแสลงต่างๆ โอกาสในการแปลไม่ตรงตามรู ปประโยคย่อมมีสูง
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จากการพัฒ นาซอฟท์แวร์ ต่างๆ ทางด้านการแปลดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและนักแปลจําเป็ น
จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเพื่อการแปลในโลกยุคใหม่ ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ในการใช้ซอฟท์แวร์
และเครื่ อ งมื อ แปลแบบใหม่ ๆ ผู ้ส อนต้อ งสอนให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ แ บบผสมผสานสามารถใช้อุ ป กรณ์ แ ละ
ซอฟท์แวร์ต่างๆ เพื่อการแปล จัดให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ มีโอกาสใช้ซอฟท์แวร์ และแอพลิเคชัน่ ต่างๆ ที่กล่าว
ข้างต้น และกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจนว่าจะต้องสามารถใช้และประยุกต์ใช้ซอฟ์ แวร์
แอพพลิเคชัน่ ใดได้บา้ งภายหลังสําเร็ จการศึกษาได้
ด้วยเหตุและปั จจัยต่างๆ ทําให้การแปลในโลกยุคใหม่แตกต่างอย่างเห็ นได้ชดั เจน การแปลในยุคเดิ ม
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปลอาจมีเครื่ องมือช่วยเป็ นพจนานุกรม (Dictionary) เป็ นเครื่ องมือช่วยแปล แต่การแปลใน
โลกยุคใหม่ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปลมีเครื่ องมือช่วยแปลที่หลากหลาย เช่น เครื่ องช่วยแปลและซอฟท์แวร์ต่างๆ
อย่างกูเกิ้ ล ทรานสเลท เป็ นต้น การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ อ งดังกล่ าวนี้ เป็ นสาเหตุ ให้ ผูส้ อนทัก ษะทางด้านการ
แปลภาษาอังกฤษต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงแนวการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ การปรับตัวของผูส้ อนจะส่งผลให้สามารถพัฒนาทัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถด้านการแปล สอดคล้อง
กับบริ บทและการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ การปรับตัวในส่ วนของนักแปลก็จะสามารถช่วยให้นักแปลสามารถ
กระทําได้รวดเร็ ว และสร้างสรรค์ผลงานแปลได้รวดเร็ วและมากยิง่ ขึ้น

4. แนวทางการปรับรูปแบบการแปลให้ เข้ ากับบริบทโลกที่เปลีย่ นไป

การนําหุ่ นยนต์ (AI machines) มาทํางานแทนคนหรื อจะเข้ามาแทนแรงงานมนุษย์ เป็ นเหตุให้อตั ราการ
ว่างงานเพิ่มปริ มาณมากยิ่งขึ้ น แต่การปรับใช้ปัญ ญาประดิ ษฐ์ดงั กล่าวมาทํางานแทนมนุ ษย์ถือเป็ นเรื่ องที่ ควร
กระทํ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ งานยาก (Difficult Task) งานอั น ตราย (Dangerous Task) ผลที่ ไ ด้ รั บ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า ซุ ทตัน (Sutton, 2013) ระบุวา่ ผลกระทบจากเทคโนโลยีมีมากขึ้นเป็ นลําดับ ส่ งผลให้มีผู ้
ว่างงานมากขึ้ น จากข้อมูลของธนาคารโลกชี้ ให้เห็ นว่า ในปี 2030 เด็กไทยที่ เรี ยนจบจะตกงานร้อยละ 72 การ
ทํางานจะถูกแทนที่ ดว้ ยเทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษฐ์ ไม่เว้นแม้แต่อาชีพนักแปล บริ ษทั แอสเซนเซอร์ ที่ ปรึ กษา
บริ ษทั แอปเปิ ลได้เปิ ดเผยผลสํารวจว่า อาชี พนักแปลและล่ามจะถูกหุ่ นยนต์ทาํ หน้าที่ แทนในอนาคต ภายในปี
2040 คาดว่าประเทศสหรัฐอเมริ กจะมีการว่าจ้างล่ามลดลงถึง ร้อยละ 33 โดยจะมีหุ่นยนต์เข้ามาทําหน้าที่แทน
การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็ นส่วนผสมผสานในการแปลมีมากยิ่งขึ้น แอพพลิเคชัน่ ที่ปรากฏ
บนมือถือ แม้วา่ ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ตรงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สามารถเติมเต็มและช่วยผูไ้ ม่เก่งภาษา
ได้ในระดับหนึ่ง
การรู ้ภาษาอย่างดีเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นของนักแปล ปั ญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาสาระ นักแปล
จะต้องขวนขวายหาความรู ้ในสาขาที่จะแปลด้วย ต้องใช้ภาษาไทย และสํานวนภาษาให้เหมาะสมกับประเภทของ
ข้อเขียนนั้น ๆ (ปั ญญา บริ สุทธิ์, 2542: 57) การแปลด้วยเครื่ องก็เช่นกัน แม้จะสามารถแปลความหมายได้ทุกคํา แต่
สิ่ งที่ได้กลับอ่านแล้วยังรู ้สึกติดขัดในความหมายที่เครื่ องถ่ายทอดออกมา ขาดความสละสลวยในถ้อยคํา เพราะแต่
ละคํามีหลายความหมาย เครื่ องไม่สามารถเลือกความหมายที่เหมาะสมกับบริ บทของเรื่ องได้ เช่น อารมณ์ของตัว
ละคร วัฒนธรรมของเรื่ องที่ แปล และบางคําเป็ นศัพท์เฉพาะศาสตร์ จะแปลตามตัวไม่ได้ แอนดรู บิ๊ กก์ ครู สอน
ภาษาอังกฤษและวิทยากรชื่ อดังจากรายการ “ภาษาอังกฤษง่ายนิ ดเดียว” ทางช่อง The Nation เคยเล่าเกี่ยวกับการ
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ได้รับว่าจ้างให้แปลภาพยนตร์เรื่ อง “สตรี เหล็ก” เป็ นภาษาอังกฤษ เขาก็ตอ้ งเข้าไปคลุกคลีกบั บุคคลเพศที่สามเพื่อ
ศึกษาศัพท์และสํานวนที่คนกลุ่มนั้นใช้กนั เพื่อศึกษาให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะสามารถถ่ายทอดคําพูดในภาพยนตร์
เรื่ องนี้ออกมาได้ตรงความหมายและอารมณ์ของตัวละครมากที่สุด
จากบริ บทของโลกที่เปลี่ยนไป ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปลจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องปรับตัว มีการใช้กู
เกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) ตามยุคและสมัยที่ เปลี่ยนไป ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปลต้องตระหนักว่าใน
การแปลต้องมีการปรับข้อความให้เข้ากับยุคสมัย แม้วา่ ได้นาํ กูเกิ้ลทรานสเลท (Google Translate) มาเป็ นตัวช่วย
ในการถ่ายทอดเนื้ อความ แต่ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปลจะต้องมีการปรับรู ปแบบการแปล อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวลํ้าไปมาก ความต้องการนักแปลก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่ประการใด และปฏิเสธไม่ได้วา่ นัก
แปลในยุคนี้ต่างอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้นเป็ นลําดับ หากผูส้ อนแปลไม่มีการปรับเปลี่ยนหรื อปรับแนวการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีก็จะไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กบั ตลาดงานแปลได้ ในส่ วนของนัก
แปล หากไม่รู้จกั ปรับตัวก็อาจถูกแย่งงานจากหุ่นยนต์หรื อเทคโนโลยีได้ เช่นกัน

5. ผลสั มฤทธิ์ของการประยุกต์ ใช้ กูเกิล้ ทรานสเลท (Google Translate) ในการสอนแปล

ปั ญหาในการแปลที่พบส่วนมากคือ ปั ญหาทางด้านภาษา วัฒนธรรม ความรู ้รอบตัว โครงสร้างของ
ภาษา ความหมายของคํา และความละเอียดรอบคอบในการแปล นอกจากนี้ อาจเกิดจากความไม่เข้าใจต้นฉบับ
หรื อเข้าใจแต่ถ่ายทอดออกมาเป็ นสํานวนแปลที่ดีไม่ได้ ผูแ้ ปลไม่สนั ทัดทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาเป้ าหมาย ทําให้
การแปลผิดพลาด แปลเกิน แปลขาด และเลือกใช้คาํ ไม่เหมาะสม จากการวิจยั ของ กมล เกตุพนั ธ์และวราภรณ์ ศรี
เพ็ชรพันธุ์ (2559: 80-81) ที่ได้ทาํ การสํารวจทัศนคติ พฤติกรรม และปั ญหาการใช้รวมถึงแนวทางแก้ไขปั ญหาจาก
การใช้กเู กิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) เพื่อการแปล พบว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ กูเกิ้ล ทรานสเลท สรุ ป
ได้ 3 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 ด้านปริ มาณข้อมูลคําศัพท์ที่ไม่เพียงพอในภาษาเป้ าหมาย โดยเฉพาะภาษาไทย
ประเด็นที่ 2 ด้านวัฒนธรรมของกูเกิ้ล ทรานสเลท ที่ไม่สามารถแปลความแตกต่างทางวัฒนธรรม โครงสร้างภาษา
และไวยากรณ์ได้ และ ประเด็นที่ 3 ด้านคําศัพท์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ระบุแนวทางการแก้ไขปั ญหาการแปลในประเด็น
ดังกล่าวให้ผแู ้ ปลปรับผลการแปลด้วยตนเองและปรึ กษาผูร้ ู ้ อีกทั้ง สามารถแก้โดยการอ่านบทความหลายๆ รอบ
ก่อนแปล และปรับบทแปลหลังการใช้กเู กิ้ล ทรานสเลท ด้วย

รู ปภาพที่ 3 แสดงแอพพลิเคชัน่ กูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) ที่ใช้แปลภาษา
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอุปกรณ์ในการช่วยแปลมากมาย แต่ความสามารถในการแปลก็ยงั ไม่เกิดสัมฤทธิ์
ผลเท่าที่ควร หากเปรี ยบเทียบการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยเมื่อเปรี ยบเทียบการแปลด้วยกูเกิ้ล ทรานส
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เลท (Google Translate) กับการแปลด้วยมนุษย์จะมีขอ้ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ผลที่ได้ยงั ต้องปรับอีกมาก ทั้ง
ในด้านโครงสร้างประโยค และสํานวนภาษา ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลการแปลภาษาอังกฤษด้วยกูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) และการแปลด้วยคน
ภาษาอังกฤษต้ นฉบับ

In present day Thailand, this sufficiency
economy is widely recognized and is a
development concept that places
emphasis on the balance between values
relating to moderation, reason, and
immunity to bad influences. The
execution of the theory and consequent
advancement also requires knowledge
and a sense of morality.

แปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยด้วยกู
เกิล้ ทรานสเลท (Google Translate)
ในปัจจุบนั ประเทศไทยทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเป็ นแนวคิดการ
พัฒนาที่ให้ความสําคัญกับความสมดุล
ระหว่างค่านิยมในการกลัน่ กรอง
เหตุผลและภูมิคุม้ กันต่ออิทธิพลที่ไม่ดี
การดําเนินการตามทฤษฎีและ
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ยงั ต้องใช้
ความรู ้และความรู ้สึกของศีลธรรม

แปลภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทยด้วยมนุษย์
ปัจจุบนั นี้ เศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับการขานรับจาก
สังคมไทยอย่างกว้างขวาง
โดยมีหลักการสําคัญ 3 อย่าง
คือ ความพอดีพอเพียง ความ
มีเหตุมีผล และการมี
ภูมิคุม้ กันที่ดีโดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องมีความรู ้และคุณธรรมจึง
จะสําเร็ จ

กรณี บทแปลเรื่ องราวที่ ตอ้ งเล่นสําบัดสํานวนในการแปล การแปลผ่านเครื่ องจะเกิ ดสัมฤทธิ ผลน้อย
เพราะบางเรื่ อง ฉาก อารมณ์ของตัวละครเข้ามามีส่วนกํากับ เช่น ในการแปลนวนิยาย แปลบทภาพยนตร์ และการ
แปลละคร เป็ นต้น จะแปลตามตัวอักษรไม่ได้ ต้องอ่านอารมณ์ที่ซ่อนอยูใ่ นตัวอักษรผ่านตัวละครให้ได้ จึงจะทํา
ให้งานแปลออกมาน่าติดตาม ในเรื่ องดังกล่าวนี้ กูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) ไม่สามารถทําได้ เช่น การ
แปลเรื่ อง กามนิ ต-วาสิ ฏฐี ของเสถียรโกเศศ-นาคประทีป จะเห็ นได้วา่ คนแปลจะสามารถเล่นคํา สํานวน สัมผัส
อักษร เพื่อให้เกิดความสวยงามในตัวภาษา ไม่ใช่เพียงสื่ อความหมายอย่างเดียว ขณะที่การแปลด้วยกูเกิ้ล ทรานส
เลท (Google Translate) กลับมีขอ้ จํากัดในเรื่ องนี้ ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลการแปลภาษาอังกฤษด้วยกูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) และการแปลด้วยคน
เรื่ อง “กามนิต-วาสิ ฎฐี”
ภาษาอังกฤษต้ นฉบับ
As the Master drew near to the City of
the Five Hills, day was almost over.
The benevolent rays of the evening sun
lay along the green rice-fields and
meadows of the far-reaching plain as if
they were emanations from a divine
hand extended in blessing.

แปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
ด้วย Google Translate
เมื่อนายมาใกล้กบั เมืองแห่งเนิน
เขาทั้งห้าวันเกือบสิ้ นสุ ดแล้ว
แสงแดดอันอบอุ่นของดวง
อาทิตย์ตอนเย็นวางตามทุ่งนาสี
เขียวและทุ่งหญ้าของที่ราบกว้าง
ใหญ่ราวกับว่าเป็ นแหล่งกําเนิด
จากพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งได้รับ
การอวยพร
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มนุษย์
ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจคิรี
นคร เป็ นเวลาจวนสิ้ นทิวาวาร แดด
ในยามเย็นกําลังอ่อนลงสู่ สมัยใกล้
วิกาล ทอแสงแผ่ซ่านไปยังสาลี
เกษตร แลละลิ่วเห็นเป็ นทางสว่าง
ไปทัว่ ประเทศสุ ดสายตา ดูประหนึ่ง
มีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อาํ นวยสวัสดี
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ผูเ้ รี ยนหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การแปลนั้นขอเพียงแต่เรามีความรู ้ในสองภาษา คือทั้งภาษาต้นฉบับ
(Source Language) และภาษาเป้ าหมาย (Target Language) ก็น่าจะสามารถแปลงานได้ดี หากแต่ความสวยงาม
ของรู ปภาษาถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่นกั แปลต้องคํานึ งถึง และต้องเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อารมณ์ของตัวละคร
หรื อแม้แต่บริ บทของเรื่ อง สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีส่วนกํากับทิ ศทางงานแปลของนักแปลทั้งสิ้ น (ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์,
2551:126) หากไม่เข้าใจในเรื่ องเหล่านี้ การแปลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทําหน้าที่แทนนักแปลอย่างแน่นอน
ในส่ ว นของผูส้ อนการแปลต้อ งชี้ ให้ ผูเ้ รี ย นเห็ น และตระหนัก ถึ งข้อ ดี ข้อ เสี ย และแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เช่น กูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) ว่าจะ
ใช้อย่างไรจึงจะช่วยพัฒนางานแปลออกมาให้สมบูรณ์ ต้องให้ผเู ้ รี ยนเห็นถึงการแปลว่าไม่ได้หมายความว่าผูท้ ี่ รู้
คําศัพท์เยอะแล้วจะแปลได้ดี เห็ นได้จากที่ เราใช้โปรแกรมมาเป็ นเครื่ องมือในการแปล ผลที่ ออกมาก็ยงั อ่านไม่
เข้าใจ และผูส้ อนต้องแนะนําการเลือกเฟ้นหาความหมายที่มีอยูม่ ากมายของแต่ละคําศัพท์ โดยคํานึ งถึงตําแหน่ ง
หน้าที่ของคํา (Parts of Speech) คําที่แปลนั้นอยูใ่ นตําแหน่งอะไร ทําหน้าที่เป็ นประธาน คําคุณศัพท์ขยายหรื อเป็ น
กริ ยา แล้วค่อยเลือกความหมายให้เหมาะสม ไวยากรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาํ คัญ หากวิเคราะห์ประโยคได้เข้าใจ ก็
จะสามารถแปลได้ถูก ความสามารถในเรื่ องนี้ มนุ ษย์ทาํ ได้ แต่กูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) ยังทําไม่ได้
นอกจากนี้ ผูส้ อนจะต้องชี้ให้ผเู ้ รี ยนรู ้วา่ เรื่ องที่แปล ผูแ้ ปลจะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าเรื่ องที่เราแปลเกี่ยวกับอะไร
เพราะแต่ละเรื่ องที่แปลจะมีคาํ ศัพท์เฉพาะของศาสตร์น้ นั ๆ ซึ่งการแปลต้องใช้ท้ งั ศาสตร์และศิลป์ ควบคู่กนั ผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนแปลจะต้องหมัน่ ฝึ กฝนงานแปลอย่างต่อเนื่ อง บางศัพท์เป็ นคําศัพท์เฉพาะศาสตร์ (Technical Terms) หรื อ
บางครั้งประโยคยาว ยาก และซับซ้อน ซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างแท้จริ ง
ยังพบข้อ ผิ ด พลาดมากมาย ผูเ้ รี ยน ผ้ส อน ผู ้แ ปลต้อ งปรั บ แก้ ตกแต่ ง ภาษาให้ เข้าใจง่ ายขึ้ น ในขณะที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์วแ์ ละแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เหล่านี้ กล่าวได้วา่ การสอนแปลโดยใช้ซอฟท์แวร์
และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในเบื้องต้นได้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อความ แต่ถา้ พบว่าการ
แปลยังไม่สมบูรณ์ ทั้งความหมาย รู ปประโยค และสํานวนภาษา ผูส้ อนจะต้องชี้ ให้เห็ นข้อผิดพลาด ให้ผูเ้ รี ยน
ฝึ กฝนให้รู้จกั ปรั บแก้ขอ้ ความ เปลี่ ยนประโยคที่ ผิด เพื่อให้ได้ความหมายที่ แท้จริ งตรงกับต้นฉบับ ต้องมี การ
ปรับแก้ขอ้ ความให้ถูกต้องสละสลวย อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผอู ้ ่าน

6. สรุ ป

การแปลในยุคใหม่ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ผูแ้ ปลต้องมีการปรับตัว ต้องรู ้จกั อุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์ และ
แอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อการแปลเป็ นอย่างดี ใช้ได้ ใช้เป็ น รู ้จักแก้ปัญ หาต่างๆ ที่ พบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประยุกต์ใช้ กูเกิ้ ล ทรานสเลท (Google Translate) นําเอากูเกิ้ ล ทรานสเลท มาใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย ถือเป็ นพัฒนาการที่น่าติดตาม แต่ผลที่ได้ยงั ไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจนัก ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป ต่อยอด
แอพพลิเคชัน่ นี้ให้ดีข้ ึนทั้งในเรื่ องรู ปแบบการแปล พัฒนาให้สามารถใช้คาํ ศัพท์และสํานวนภาษาให้ดีข้ ึน สามารถ
แปลได้ใกล้เคียงกับสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ผูเ้ ขียนเชื่อว่าแอพพลิเคชัน่ นี้จะสามารถช่วยผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนัก
แปลให้สามารถแปลงานได้เร็ วและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ส่วนเรื่ องความถูกต้อง ความสละสลวยของรู ปภาษาต้อง
อาศัยการเรี ยนรู ้ เวลา และประสบการณ์เพิ่มเติม ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้เพื่อจะสามรถทําให้มีทกั ษะการแปลที่ดีข้ ึน
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และสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นํามาเป็ น
เครื่ องมือรับใช้ที่ซื่อสัตย์ให้จงได้

7. ข้ อเสนอแนะ

อุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ อย่างกูเกิ้ล ทรานสเลท (Google Translate) ช่วยเรา
ได้ในระดับหนึ่ งเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของศัพท์ การแปลประโยคสั้นๆ สามารถ่ายทอดได้ดี แต่ใน
ระดับ ประโยคที่ ซับ ซ้อ น สํานวนภาษา หรื ออารมณ์ วัฒ นธรรม ที่ แทรกอยู่ในตัวภาษา กูเกิ้ ล ทรานสเลทไม่
สามารถตอบโจทย์ในเรื่ องนี้ ได้ ผูแ้ ปลยังต้องพิจารณาด้วยตัวเอง ผูแ้ ปล ผูส้ อนแปล จะต้องตระหนักว่าเครื่ องมือ
เหล่านี้ ไม่สามรถที่ จะทํางานแทนที่ มนุ ษย์ได้อย่างสมบรู ณ์ มนุ ษย์ยงั มีความสําคัญในการที่ จะทําให้งานแปลมี
ความถูกต้อง มีการใช้ภาษาที่สื่อคามตามต้นฉบับ ดังนั้น ผูแ้ ปลจะหมัน่ ฝึ กฝนตนเองให้มีความสมารถในการแปล
มากขึ้น ไม่ใช่รอพึ่งเครื่ องมือการแปลแต่อย่างเดียว
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DANCE THERAPY MOVEMENT TO CHANGE OF CHILDREN WITH ADHD
นางสาวภิตินันท์ อะภัย
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บทคัดย่ อ

ศิ ล ปะมี หลากหลายประเภท เช่ น การวาดภาพ การร้ อ งเพลง การเล่ น ดนตรี การเต้น รํ า การละคร
ศิลปะมุ่งเน้นที่ความงาม การใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่เป็ นสื่ อที่ช่วยในการ
เยียวยาทางอารมณ์ จิ ตใจ เนื่ องจากความหลากหลายของศาสตร์ ทางศิลปะนั้น สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ในทุกเพศทุกวัย อีกทั้งศาสตร์ ทางศิลปะยังนํามาซึ่ งการพัฒนาบุคคลได้ท้ งั ในด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปั ญญา และยังเป็ นศาสตร์ที่ใช้สะท้อนความรู ้สึกนึกคิด และเรื่ องราวที่ถูกเก็บไว้
หรื อถูกบังคับหรื อซ่อนเร้นอยูล่ ึกๆ ในใจให้แสดงออกมา ศาสตร์ทางศิลปะจึงทําให้สุขภาพจิตและอารมณ์เป็ นไป
อย่างสมดุล มัน่ คงและสร้างสรรค์ และด้วยการยอมรับเป็ นอย่างมากของทางสากลที่เห็ นถึงคุณประโยชน์ของ
ศาสตร์ ศิลปะที่มีมากมาย จึงเกิดแนวคิดการนําศาสตร์ ทางศิลปะมาใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อการ “บําบัด” จึงเกิดเป็ น
Art Therapy ศาสตร์ แห่ งการบําบัดโรคด้วยศิ ลปะที่ ช่วยทลายกําแพงและเข้าถึ งจิ ตใจของผูป้ ่ วยได้เป็ นอย่างดี
ช่วยบําบัดผูป้ ่ วยทุกเพศทุกวันที่ มีปัญหาทางด้านอารมณ์ จิ ตใจ และพฤติกรรม โดยอาศัยศาสตร์ ทางศิ ลปะที่ มี
หลากหลายรู ปแบบ อาทิ ศิลปะบําบัด ดนตรี บาํ บัด ละครบําบัด การเคลื่อนไหวบําบัด รําไทยบําบัด และนาฏกรรม
บําบัด
นาฏกรรมบํา บัด เป็ นศาสตร์ ท างศิ ล ปะแขนงหนึ่ ง ที่ มี วิธี ก ารบํา บัด ผ่า นการเคลื่ อ นไหวโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่ ายกายกับอารมณ์ ความรู ้สึก ในการสื่ อสารแทนคําพูด การศึกษาการใช้
นาฏกรรมบําบัดของเด็กที่ มีภาวะสมาธิ ส้ ันทําให้เกิ ดความเข้าใจในการการปรั บใช้นาฏกรรมบําบัดผ่า นการ
เคลื่ อนไหวร่ างกายเพื่ อเสริ ม สร้ างความสามารถหรื อ การแก้ไขพฤติ กรรมที่ เป็ นปั ญหาในด้านต่ างๆของเด็ ก
ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ซึ่ งเด็กแต่ละคนจะได้รับการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกใช้นาฏกรรมบําบัดกับ
เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั เป้ าหมายของนาฏกรรมบําบัดไม่ได้เน้นที่การพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว แต่จะเน้น
ในด้านพัฒนาการทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคม เป็ นหลัก ดังนั้นการใช้นาฏกรรมบําบัดจึงไม่มีรูปแบบ
ตายตัวแต่นกั บําบัดจะเป็ นผูอ้ อกแบบตามความเหมาะสมและความจําเป็ นของเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั แต่ละบุคคล
ที่ เ ข้า รั บการบํา บัด โดยขั้น ตอนในการบํา บัดด้ว ยนาฏกรรมบําบัดนั้นประกอบไปด้ว ย การประเมิ นผูเ้ ข้ารั บ
การบําบัด การออกแบบกิ จกรรมบําบัด การดําเนิ นการบําบัด และการประเมินผลการบําบัด โดยการออกแบบ
กิ จกรรม จะมี จุดประสงค์ โดยใช้กิจกรรมทางนาฏกรรมบําบัดควบคุมเพื่อให้เกิ ดผลบรรลุในการรั กษาความ
บกพร่ องในด้านต่างๆ ซึ่ งในแต่ละครั้งของการบําบัดเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ควรใช้ระยะเวลาแต่ละครั้งไม่ควรเกิน
40-45 นาที เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมให้ได้ผลดีและเหมาะสมกับพฤติกรรมและการมีสมาธิจดจ่อของเด็กที่มี
ภาวะสมาธิส้ นั มากที่สุด
คําสําคัญ: นาฏกรรมบําบัด , การเคลื่อนไหว, เด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั
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ABSTRACT

There are many types of art e.g. drawing, singing, instruments playing, dancing, Thai dancing and
drama. It lays emphasize on glamour, imagination and creation. Art is one of a medium to treat mental and
emotional health because of the various types of art, so it can be adapted to each one’s behavior. Moreover, art
also support anatomical, intellectual, emotional and social development, and it reflects the feeling and story which
is contained deep in the bottom of the heart. Thus science of art makes mental and emotional health balance,
stable and creative. It has been established widely from international because it is very useful. Therefore, it had
an idea to use art as a tool for psychotherapy, then it became Art Therapy; the kind of psychotherapy which using
art to break the wall and get into every patients’ hearts who have emotional, mental, and behavioral disease by
using science various of art e.g. Fine Art Therapy, Music Therapy, Drama Therapy, Movement Therapy, Thai
Dance Therapy, and Dance Therapy.
Dance Therapy is one of the science in the psychotherapy use of the relation of movement between
anatomy and emotion instead of speaking. The study of Dance Therapy in children with ADHD can make the
understanding of Dance Therapy Movement adaptation for ability improvement or behavior change in children
with ADHD, and each child has their unique treatment; therefore, the target of using Dance Therapy in children
with ADHD doesn’t focus in movement skill improvement but focus in support anatomical, intellectual,
emotional and social development. Thus using Dance Therapy doesn’t has the fixed way, but a therapist must
create the unique way for their patient as needed. The procedure of Dance Therapy consists of patient
examination, activity design, operation, and evaluation. The purpose of activity design is to use the Dance
Therapy to success the treatment in each defect, and shall not spend more than 40 – 45 minutes per class for the
utmost result and appropriate for children with ADHD’s behavior and concentration.

KEYWORDS: Dance Therapy, Movement, Children with ADHD
1. บทนํา

เด็กสมาธิ ส้ ันพบได้บ่อยในทุกประเทศทัว่ โลก ในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 5% ของเด็กในวัยเรี ยน
ป่ วยเป็ นโรคสมาธิ ส้ ัน ซึ่ งหมายความว่าห้องเรี ยนห้องหนึ่ งถ้ามีนักเรี ยนอยู่ประมาณ 50 คน จะมีเด็กที่ ป่วยเป็ น
โรคสมาธิ ส้ นั อยูใ่ นห้องเรี ยนประมาณ 2-3 คน ซึ่ งปั จจุบนั โรงเรี ยนต่างๆในประเทศไทยมีเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน
เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่ อยๆโดยสาเหตุหลักในปั จจุบนั เกิดจากการเลี้ยงดูของผูป้ กครองที่กระตุน้ ให้เด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้นมีอาการที่ แย่ลง โดยเฉพาะการเร่ งรัดให้เด็กปฐมวัยอ่านออกเขียนได้ หรื อการเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กบั สื่ อ มี เดี ย
ประเภทต่างๆ โดยภาวะสมาธิ ส้ ันนั้นสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้จากเด็กจะมี ช่วงสมาธิ ส้ ันกว่าปกติ
มีความสนใจตํ่า ซุกซนผิดปกติ และมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น
การรักษาเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั ในปั จจุบนั โดยทัว่ ไปแพทย์จะทําการรักษาด้วยให้ยาทาน เพื่อช่วยให้เด็ก
มีสมาธิ มากขึ้น ซึ่ งการรักษาด้วยการทานยาอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้เด็กมีสมาธิ หรื อพฤติกรรมทางด้านอื่นๆ
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ดี ข้ ึนได้ ดังนั้นจึ งต้องนําศาสตร์ อื่นๆมาผสมผสานวิธีเข้าด้วยกันซึ่ งหนึ่ งในศาสตร์ ที่จะการช่วยให้เด็กที่ มีภาวะ
สมาธิส้ นั มีพฤติกรรมที่ดีข้ ึนคือการใช้นาฏกรรมบําบัด
นาฏกรรมบําบัดเป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่ งที่ นาํ กระบวนการหลักทางด้านนาฏกรรมมาบูรณาการร่ วมกับ
หลักการทางด้านการบําบัด โดยรายงานการแพทย์ได้แนะนํานาฏกรรมบําบัดเพื่อช่วยในการรักษาให้ได้ผลสําเร็ จ
ในหลายๆเรื่ อง เช่ น ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจํา ผูส้ ู งอายุ เด็กสมาธิ ส้ ัน เด็กที่ มีปัญหาทางการรับรู ้ เด็กที่ มีปัญหาทาง
อารมณ์และพฤติกรรม เด็กออทิ สติก ตลอดจนเด็กตาบอดและเด็กหู หนวก จึ งนับได้ว่าเป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งในด้านสังคม อารมณ์ และร่ างกาย นาฏกรรมบําบัดจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะนําไปใช้เพื่อ
พัฒนามนุษย์ให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อีกแขนงหนึ่ง
จะเห็นได้วา่ นาฏกรรมบําบัดสามารถใช้บาํ บัดได้มากมายหลายกลุ่ม และเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั เป็ นกลุ่ม
หนึ่ งที่ มีความสําคัญที่ ควรได้รับการบําบัดเนื่ องจากเด็กที่ มีภาวะสมาธิ ส้ ันจะมีปัญหาทางพฤติกรรมที่ สามารถ
สังเกตได้จากเด็กจากอาการซน อยูไ่ ม่นิ่ง วอกแวกง่ายมีลกั ษณะตื่นตัวมากเกินไป ใจร้อน วูว่ าม และไม่สามารถ
รอคอยอะไรได้นาน ซึ่ งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับการเรี ยน เพราะเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั จะ
ไม่มีสมาธิ ในการเรี ยน ไม่จดจ่อกับงานที่ทาํ ไม่มีสมาธิ ในการฟัง จึงมักทางานที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบความ
สาเร็ จ ขาดความประณี ต รอบคอบในการทํา งาน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ค วามสามารถในการเรี ย นจึ ง มัก ตํ่า กว่า ระดับ
สติ ปัญญาที่ แท้จริ งของเด็ก ส่ งผลให้เด็กที่ มีภาวะสมาธิ ส้ ันมี ความเบื่ อหน่ า ยในการเรี ยน อี กทั้งพฤติ กรรมที่
หงุดหงิดง่ายและหุ นหันพลันแล่นเหล่านี้ ที่ทาํ ให้เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั เป็ นที่เอือมระอาของบุคคลรอบข้าง หาก
เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมีอาการหนักขึ้นจนกลายเป็ น โรคสมาธิส้ นั ในผูใ้ หญ่
ซึ่งส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการทํางาน เบื่อง่าย ส่งผลให้เป็ นโรคทางจิตเวช โรงซึมเศร้าและโรคต่อต้านทางสังคมได้

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้เรื่ องนาฏกรรมบําบัดกับเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้นาฏกรรมบําบัดกับเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั

3. เข้ าใจในนาฏกรรมบําบัด

3.1 ความหมายของนาฏกรรมบําบัด
นาฏกรรมบําบัดเป็ นการเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อที่ จะพัฒนาร่ างกาย จิ ตใจ โดยจากการรายงานของ
แพทย์ได้แนะนํานาฏกรรมบําบัดเพื่อช่วยการรรักษาให้ได้ผลสําเร็ จในหลายเรื่ อง เช่น พัฒนาความรู ้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง พัฒนาภาพลักษณ์ในทางบวก ลดความเครี ยด ลดความซึมเศร้า การเจ็บป่ วยเรื้ อรัง เพิ่มทักษะทางสังคม
และพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
นาฏกรรมบําบัด (Dance Therapy) หมายถึงการใช้แบบท่าเต้นหรื อ การเคลื่อนไหวร่ างกายที่เป็ นอิสระ
โดยไม่ตอ้ งเตรี ยมมาก่ อน สัมพันธ์กบั จังหวะการใช้พ้ืนที่ และพลังงานของร่ างกาย เช่น ปริ มาณของพลังงาน
รู ปแบบการไหลลื่น ความเร็ วของการกระทํา และใช้พ้ืนที่ รอบตัวเพื่อให้เกิ ดการรับรู ้ ได้ด้วยตนเอง เข้าไปยัง
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล นํามาซึ่ งการแสดงออกและการเข้าสังคม (Lindner, 1979 : 37 – 45 อ้างถึงใน พิณธร
ปรัชญานุสรณ์, 2548 : 23)
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นาฏกรรมบําบัด หมายถึง การนําหลักด้านการเคลื่อนไหวร่ างกายที่เป็ นอิสระอย่างมีความสัมพันธ์กบั
อารมณ์ ความรู ้สึก และพื้นที่รอบตัวเพื่อให้เกิดการรับรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อช่วยให้สามารถแสดงความรู ้สึกที่ไม่อาจ
สื่ อ ออกมาเป็ นถ้อยคําได้ ซึ่ งนับเป็ นการพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองไปในทางบวก พัฒนาความรู ้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง ลดความคมเครี ยด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า (ระวิวรรณ วรรณวิไชย.2554 :39)
นาฏกรรมบําบัด หมายถึง การใช้แบบท่าเต้นหรื อการเคลื่อนไหว ร่ างกายที่ เป็ นอิสระโดยไม่ตอ้ ง
เตรี ยมมาก่อนให้สัมพันธ์กบั จังหวะ การใช้พ้ืนที่ และพลังงานของร่ างกายเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการบําบัด
นาฏกรรมบําบัด ประยุกต์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการเคลื่ อนไหวร่ างกาย เช่ น ปริ มาณของ พลังงาน
รู ปแบบการไหลลื่ น ความเร็ วของการกระทําและใช้พ้ืนที่ รอบตัวเพื่อให้ เกิ ดการรั บรู ้ ได้ด้วยตนเองเข้าไปยัง
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล นํามาซึ่งการแสดงออกและการเข้าสังคม (พิณธร ปรัชญานุสรณ์, 2548 : 3)
จากการศึ ก ษาดังกล่ า วสรุ ปได้ว่า นาฏกรรมบํา บัด คื อ การบํา บัดด้ว ยท่ า เต้นหรื อ การเคลื่ อนไหว
โดยอาศัยความสัมพันธ์กบั จังหวะ พื้นที่ และพลังงานของร่ างกาย ที่เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการบําบัดเพื่อให้เกิด
การรับรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เข้าไปยังบุคคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาพฤติกรรม ภาพลักษณ์ของ
แต่ละบุคคลในทางบวก เช่น การเพิ่มทักษะทางสังคม การพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การพัฒนาความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การลดอาการเจ็บป่ วย ลดความเครี ยด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า
3.2 ความเป็ นมาของนาฏกรรมบําบัด
นาฏกรรมบํา บั ด หรื อนาฏยศิ ล ป์ บํา บั ด มี ร ากฐานมาจากการเต้น สมัย ใหม่ (Modern dance)
โดยแสดงออกด้วยการออกท่าทางเต้นรําอย่างอิสระ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล นาฏกรรม
บําบัดเป็ น การบูรณาการระหว่างนาฏยศิลป์ สมัยใหม่และจิตเวชศาสตร์ ผูท้ ี่บุกเบิกในเรื่ องนาฏกรรมบําบัด เป็ นคน
แรกคือ มาเรี ยน เชส (Marian Chace1896-1970) ซึ่งมาเรี ยน เชส สังเกตว่า การเคลื่อนไหวร่ างกายมีส่วนช่วยเหลือ
เด็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจได้ ซึ่ งจะเน้นความต้องการที่แสดงออกมามากกว่าความชํานาญใน
การเต้นรํา ต่อมาในปี ค.ศ.1920 จิ ตแพทย์ผูห้ นึ่ งซึ่ งมีความชื่ นชมในผลการทดลองของเชส ได้ขอให้เชสมา
ทํางานด้านผูป้ ่ วยจิตเวชของโรงพยาบาลเซนต์อลิซาเบธ ในกรุ งวอชิงตัน โดยเชส ได้ทาํ การรักษาผูป้ ่ วยทางด้าน
อารมณ์ จิตใจ และปั ญหาทางด้านร่ างกาย ผ่านการเต้นรําและการเคลื่อนไหว หลังจากนั้นผลงานของเชสก็เป็ นที่
ยอมรับในระดับประเทศ โดยเชสได้ทาํ ให้เห็นว่าการเต้นรําและการเคลื่อนไหว ทําให้ผปู ้ ่ วยที่แยกตัวไปอยูต่ าม
ลํา พัง สามารถกลับมารวมกลุ่ม ทํากิ จกรรมและเริ่ ม แสดงออก แม้จ ะไม่ส ามารถใช้คาํ พูดสื่ อสารกับผูอ้ ื่ นได้
หลังจากนั้นนาฏกรรมบําบัดก็ได้พฒั นามาเรื่ อยๆ โดยใช้เทคนิ คที่แตกต่างกันไป โดยทฤษฎีของเชสอธิ บายาถึง
การเต้นว่า การเต้นคือ รู ปแบบการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นการสร้างความพอใจในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดย
เชสเชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาที่จะสื่ อสาร เชสจึงหาวิธีเพื่อช่วยผูร้ ับการบําบัด เชสจึงสร้างเอกลักษณ์เพื่อให้
เข้าใจการรักษาแบบนาฏกรรมบําบัดนี้ ดว้ ยการทําให้เกิดการใช้ภาษาพูดบรรยายต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
การแสดงออกของกลุ่ม และกระบวนการของแต่ละบุคคล การใช้จงั หวะการเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อให้เกิ ดการ
จัดระบบร่ างกายและพลังที่ชดั เจน
สรุ ปได้ว่า นาฏกรรมบําบัด มีรากฐานมาจากการเต้นสมัยใหม่ เป็ นรู ปแบบการสื่ อสาร ที่ สร้างความ
พอใจในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการบําบัด ได้สื่อสารผ่านการเคลื่อนไหว และใช้จงั หวะ
ในการควบคุ ม เคลื่ อ นไหวร่ า งกายเพื่ อให้เกิ ด การจัด ระบบร่ า งกายและพลัง ที่ ชัดเจน โดยขณะทํา การบําบัด
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จะมีการใช้ภาษาพูดบรรยายต่อเนื่องซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการแสดงออกทั้งแบบกลุ่มและแต่ละบุคคลที่รับการ
บําบัด
3.3 นาฏกรรมบําบัดในประเทศไทย
สุ รสา โค้งประเสริ ฐ ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบรําไทยที่มีต่อความสามารถใน
การเคลื่ อ นไหวและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในผู ้ป่ วยพาร์ กิ น สั น โดยรู ป แบบของโปรแกรมมี จ ํา นวน 36 บทเรี ย น
โดยคัดเลือกมาจากท่ารําไทยพื้นฐาน และถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับความบกพร่ องของผูป้ ่ วยพาร์ กินสัน
การศึ กษาแรกทําการทดลอง 2 ครั้ ง ภายใน 1 สัปดาห์ ก่ อนได้รับการฝึ กรําไทย และหลังได้รับการฝึ กรําไทย
การศึกษาที่สองทําการทดสอบ 3 ครั้ง โดยมีก่อนได้รับการฝึ กรําไทย หลังได้รับการฝึ กและติดตามผลหลังฝึ กเป็ น
เวลา 2 เดื อน ทั้ง 3 ครั้ง กลุ่มรําไทยได้รับการฝึ กออกกําลังกายแบบรําไทยเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 วันๆละ
1 ชัว่ โมง ผลการศึ กษาพบว่า ผูป้ ่ วยพาร์ กินสัน ที่ ได้รับการรําไทยมี การพัฒนาที่ ดีข้ ึ น มี ความสามารถในการ
เคลื่ อ นไหวและคุ ณ ภาพชี วิต หลัง ได้รั บการฝึ กการรํ า ไทยเป็ นเวลา 12 สัป ดาห์ (สุ ร สา โค้ง ประเสริ ฐ.2554:
บทคัดย่อ)
วิส าขา แซ่ อุ ้ย ได้พ ฒ
ั นากิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวบํา บัด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการทรงตัว
ในผูส้ ู งอายุเพื่อพัฒนากิ จกรรมการเคลื่ อนไหวบําบัด เพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการทรงตัวในผูส้ ู ง อายุ
และศึกษาผลการทรงตัวก่อนและหลังทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัด กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง
60-69 ปี จํานวน 20 คน ไม่มีภาวะสุ ขภาพตามที่ผวู ้ ิจยั กําหนด ทํากิจกรรมจํานวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ
55 นาที โดยแบ่งเวลาในการทํากิจกรรมออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงกายบริ หาร 15 นาที ช่วงกิจกรรม 30 นาที และ
ช่วงผ่อนคลายร่ างกาย 10 นาที ผลการศึ กษาพบว่าได้พฒั นากิ จกรรมการเคลื่อนไหวบําบัดที่บูรณาการระหว่าง
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย ศิลปะละครในเรื่ องการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และการใช้ดนตรี
ประกอบไว้ในกิจกรรม กิจกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1. กิจกรรมช่วงกายบริ หาร 2. กิจกรรมการเคลื่อนไหว
บําบัด 3. กิจกรรมช่วงผ่อนคลายร่ างกาย และผลการทดสอบการทรงตัวก่อนการทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัด
น้อยกว่าผลการทรงตัวหลังทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 สรุ ปได้วา่ ผูส้ ูงอายุมี
ความสามารถในการทรงตัวดีข้ ึนหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวบําบัด (วิสาขา แซ่อยุ ้ .2560: บทคัดย่อ)
พิณธร ปรัชญานุสรณ์ ได้ศึกษาผลของนาฏกรรมบําบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผูส้ ู งอายุในชมรม
ผูส้ ู งอายุ โดยเปรี ยบเที ยบคุณภาพการนอนหลับของผูส้ ู งอายุ ครั้ งละ 1 ชั้วโมง สัปดาห์ ละ 3 ครั้ ง ระยะเวลา 6
สัปดาห์ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่ดีข้ ึนก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.001 จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ นาฏกรรมบําบัดสามารถนําไปใช้เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับบที่
ดีข้ ึน (พิณธร ปรัชญานุสรณ์.2548: บทคัดย่อ)
ประวิ ท ย์ ฤทธิ บู ล ย์ ได้ศึ ก ษาการใช้น าฏกรรมบํา บัด ต่ อ ความเครี ย ดของผูต้ ้อ งขัง ชายแรกเข้า ใน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาการสร้างรู ปแบบนาฏกรรมบําบัดต่อความเครี ยดของผูต้ อ้ งขัง
ชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี และศึ กษาผลระหว่างก่อนและหลังการใช้นาฏกรรม
บําบัดต่อความเครี ยด โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จํานวนกลุ่มละ 20
คน ผลการศึ ก ษาสรุ ป ว่า รู ป แบบกิ จกรรมจํา นวน 8 กิ จ กรรม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ช่ ว ง โดยนํา หลัก การด้า นการ
เคลื่อนไหวที่ เป็ นอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั อารมณ์และความรู ้สึกที่มีดนตรี ประกอบจังหวะในการเคลื่อนไหว
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และนํากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการสร้างกิจกรรมที่จะช่วยลดภาวะของความเครี ยดโดยเน้นการแสดงออกมากว่า
ความชํานาญซึ่ งใช้เวลาในการทํากิ จกรรมจํานวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง รวมเป็ น 12 ครั้งๆ ละ 1 ชัว่ โมงๆละ
30 นาที ผลการทดลองระหว่างก่ อนและหลังการใช้นาฏกรรมบําบัด พบว่าคะแนนเฉลี่ ยหลังการทดลองใช้
นาฏกรรมบํา บัด ตํ่า กว่า ก่ อ นการทดลองใช้น าฏกรรมบํา บัด อย่า งมี นัย สํา คัญ ทาสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 (ประวิท ย์
ฤทธิบูลย์.2559: บทคัดย่อ)
จะเห็นได้วา่ การใช้นาฏกรรมบําบัดในประเทศไทยเป็ นการนําหลักทางนาฏกรรมบําบัดไปใช้เพื่อการ
พัฒนากับกลุ่มเป้ าหมายที่มีปัญหาทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยตัวอย่างการวิจยั ข้างต้นล้วนได้
ผลการวิจยั และการประเมินไปในทิศทางเดียวกันคือ นาฏกรรมบําบัดสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา เยียวยา แก้ไข
ฟื้ นฟู กลุ่มผูเ้ ข้ารับการบําบัดได้อย่างแท้จริ ง

4. กิจกรรมนาฏกรรมบําบัดกับเด็กทีม่ ีภาวะสมาธิส้ ั น

โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กสมาธิส้ นั จะเริ่ มมีอาการในช่วงอายุ 5-6 ปี เด็กสมาธิส้ นั จะมีปัญหาด้าน พัฒนาการ
ทางพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความอดทนต่ออุปสรรคตํ่า หุนหันพลันแล่น เคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ ไม่สามารถรวบรวม
สมาธิ และควบคุมตัวเองได้ ทําให้เกิดผลเสี ยต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ทั้งในเรื่ องของการเรี ยน การเข้าสังคม และ
การสร้ างความสัมพันธ์กับผูอ้ ื่ น เด็กจะขาดประสบการณ์ แห่ งความสําเร็ จ จากอาการหลักของโรคสมาธิ ส้ ัน
ดังกล่าวข้างต้นทําให้เด็กสมาธิ ส้ นั ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติ เมื่ออยูใ่ นห้องเรี ยน มักจะรบกวนชั้นเรี ยน
เนื่ องจากการที่ทาํ อะไรไม่ได้เท่ากับเพื่อน และจะมีความรู ้สึกเศร้าและหงุดหงิด ความซุกซนไม่อยูน่ ิ่ งไม่สามารถ
อดทนทําสิ่ งต่างๆในเวลานานๆได้ ส่ งผลกระทบต่อเด็กที่ป่วยเป็ นโรคนี้ ทาํ ให้เกิดปั ญหาทั้งที่บา้ นและครอบครัว
ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วรุ น แรงต่ อ ตนเองและผู ้อื่ น ได้รั บ แต่ ค ํา ตํา หนิ แ ละการลงโทษ
เด็กจะขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง อาจกลายเป็ นคนที่ทอ้ ถอยมีปัญหาทางอารมณ์ ซึมเศร้าหรื อ อาจมีอารมณ์กา้ วร้าว
และกลายเป็ นอันธพาลเกเรในที่สุด
หากเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการบําบัดรักษา จะมีอาการหนักขึ้น
จนกลายเป็ นโรคสมาธิส้ นั ในผูใ้ หญ่ซ่ ึงจะมีลกั ษณะใจร้อน เกิดความขัดแย้งจากคนรอบข้าง ไม่ค่อยมีสมาธิในเวลา
ทํางาน เบื่อง่าย และส่ งผลให้เป็ นโรคจิตเวช โรคซึ มเศร้าและโรคต่อต้านสังคม บางกรณี อาจถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัว
ตายเพราะฉะนั้นเด็กสมาธิส้ นั ควรได้รับการบําบัดรักษาเพื่อไม่ให้เกิด ปั ญหาตามมาในอนาคต
กิ จกรรมทางด้านนาฏกรรมบําบัดจะเริ่ มเป็ นที่ รู้จกั มากขึ้ น หากแต่ขอบเขตที่ มีการนําแนวคิ ดไปใช้
ค่อนข้างจํากัด ยังไม่เป็ นที่ ยอมรั บกว้างขวางเท่าที่ ควรทั้งที่ โดยธรรมชาติ ลกั ษณะของการเรี ยนหรื อกิ จกรรม
ทางด้านนาฏกรรมบําบัดนั้นหากได้มีการบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนของเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ด้านต่างๆ
เด็ ก จะสามารถตอบสนองและเสริ ม การรั บ รู ้ ต่า งๆได้ดี ยิ่งขึ้ น และยัง สอดคล้อ งกับ หลัก พัฒ นาการของเด็ก
ช่วยให้กล้ามเนื้ อมือกับตาสัมพันธ์กนั ช่วยผ่อนคลายความเครี ยดทางอารมณ์ ส่ งเสริ มความคิดอิสระ จินตนาการ
การรู ้จกั ทํางานด้วยตนเอง ความรับผิดชอบและระเบียบวินยั ได้โดยผ่านการทํากิจกรรม
กิจกรรมนาฏกรรมบําบัด เป็ นกิจกรรมที่มีลกั ษณะมุ่งเน้นการปฏิบตั ิการ สามารถฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ต้องการให้เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ได้ฝึกสมาธิ เนื่ องจากต้องฝึ กทักษะหลายด้าน เพราะฉะนั้นแล้ว
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นาฏกรรมบําบัดจึงเป็ นศาสตร์และศิลป์ ที่ทาํ ให้เด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั เกิดสมาธิได้ดี และเรี ยนรู ้การปรับพฤติกรรม
ด้านทักษะทางสังคมได้เป็ นอย่างดีจากกระบวนกลุ่มผ่านกิจกรรม
4.1 ขั้นตอนในการบําบัดด้ วยนาฏกรรมบําบัดนั้นประกอบด้ วย
1. การประเมินผู้เข้ ารับการบําบัด
ขั้นตอนแรกในการบําบัดเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั คือ การประเมินภาวะสมาธิส้ นั ของเด็ก เพราะมีความสําคัญ
ในการเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรองและให้การช่วยเหลือเด็กได้เร็ วยิ่งขึ้น จะทําให้ทราบว่าเด็กมีภาวะสมาธิ
สั้นระดับใด มีพฤติกรรมใดบ้างที่ เป็ นปั ญหาและควรได้รับการบําบัด เช่น อาการอยู่ไม่นิ่ง ปั ญหาการควบคุ ม
ตนเอง และปั ญหาทางสังคม เป็ นต้น โดยแบบประเมินภาวะสมาธิส้ นั และพฤติกรรมมีดงั นี้
1.1 KUSSI Rating Scales: ADHD ใช้คดั กรองเด็กที่ มีภาวะสมาธิ ส้ ัน ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่
1-6 อายุระหว่าง 6-13 ปี มีขอ้ คําถามทั้งหมด 30 ข้อ ผูป้ ระเมินควรเป็ นครู ประจําชั้นหรื อผูใ้ กล้ชิดกับเด็ก
1.2 แบบประเมิ น พฤติ ก รรม SNAP-IV (Short Form) ใช้ค ดั กรองเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน อายุ
ระหว่าง 6-18 ปี มีขอ้ คําถามทั้งหมด 26 ข้อ โดยเป็ นการประเมินภาวะสมาธิ ส้ นั แยกออกจากโรคดื้อต่อต้าน ซึ่ ง
เป็ นโรคร่ วมที่พบได้บ่อยในเด็กสมาธิส้ นั ผูป้ ระเมินควรเป็ นครู ประจําชั้นหรื อผูใ้ กล้ชิดกับเด็ก
เมื่อทําการประเมินแล้วนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ ันมีพฤติกรรมใดบ้างที่
ควรได้รับการบําบัด เช่น การขาดสมาธิ การควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคม หรื อพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง ไม่รู้จกั การ
รอคอย เพื่อนําไปสู่การออกแบบกิจกรรมการบําบัด
2. การออกแบบกิจกรรมการบําบัด
2.1 ตั้งจุดประสงค์ การบําบัดแต่ละครั้งต้องมีการตั้งจุดประสงค์ในการบําบัด เพราะจะทําให้
จุดหมายปลายทางของการบําบัดแต่ละครั้งตรงตามพฤติกรรมที่ตอ้ งการแก้ไข แต่หากจุดประสงค์ในการทําการ
บําบัดแต่ละครั้งไม่ชดั เจน จะทําให้การบําบัดไปตรงตามกับปั ญหา และทําให้การบําบัดไม่ประสบผลสําเร็ จได้
2.2 กําหนดระยะเวลา การทํากิจกรรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั นั้น ควรคํานึงถึง
ระยะเวลาให้มีเหมาะสมกับการเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั เนื่องจากเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั จะมีการจดจ่อกับกิจกรรมได้
เพี ย งเวลาสั้น ๆ ดัง นั้น การจัด กิ จ กรรมนาฏกรรมบํา บัด กับ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ ส้ ัน ควรอยู่ที่ ช่ ว ง 4 สัป ดาห์
ขึ้นไป โดยแต่ละสัปดาห์ เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ควรให้ได้รับการบําบัด 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งควรใช้
ระยะเวลา 40-45 นาที โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงฝึ กพื้นฐาน 10 นาที ช่วงบําบัด 20-25 นาที และช่วงผ่อน
คลาย 10 นาที ซึ่งระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับการมีสมาธิจดจ่อของเด็ก
3. การดําเนินการบําบัด มีข้นั ตอนดังนี้
3.1 ช่วงฝึ กพื้นฐาน เป็ นการให้เด็กที่ มีภาวะสมาธิ ส้ ันได้อบอุ่นร่ างกายเพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการเริ่ มกิ จกรรมทุกครั้ง ซึ่ งเด็กที่ มีภาวะสมาธิ ส้ ันส่ วนใหญ่จะมีปัญหาในการควบคุมตนเอง ดังนั้น
ในช่วงฝึ กพื้นฐานอาจมีอุปกรณ์ให้เด็กถือประกอบการอบอุ่นร่ างกาย เพื่อเป็ นการให้เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ได้ฝึก
ควบคุมตนเองเพื่อนําไปสู่ความพร้อมในการทํากิจกรรม
3.2 ช่วงบําบัด ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ คือ การเดิน การวิง่ การกระโดด และ
การเคลื่ อ นไหวแบบไม่ เคลื่ อ นที่ คื อ การย่อ ยืด บิ ด หมุ น การเหวี่ย ง องค์ป ระกอบของการเคลื่ อนไหวจะ
เปลี่ยนนแปลงไปตามองค์ประกอบ ในเรื่ องของ รู ปร่ าง พื้นที่ จังหวะ และแรงกําลัง
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- รู ปร่ าง คือตําแหน่ งและทิศทางที่ร่างกายใช้ รู ปร่ างจะเปลี่ยนแปลงโดยจะเกิ ดจากตําแหน่ง
ของร่ างกาย เช่น การทําตัวโค้ง บิด เป็ นมุม หรื อเป็ นเส้นตรง
- พื้นที่ เป็ นการเคลื่อนไหวที่ เกิ ดขึ้น จากการใช้พ้ืนที่ ผ่านการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ซ้าย ขวา
หน้า หลัง การเปลี่ยนรู ปร่ าง ใหญ่ เล็ก การเปลี่ยนระดับต่างๆ นอน นัง่ ยืน ยกสู ง ชันเข่า การเปลี่ยนรู ปแบบพื้น
วงกลม ครึ่ งวงกลม ซิกแซก เส้นทแยงมุม เส้นตรง และการเปลี่ยนการมอง มองขึ้น มองลง มองขวา มองซ้าย มอง
หน้า
มองหลัง
- จังหวะ เป็ นการเคลื่อนไหวตามจังหวะที่เปลี่ยนแปลงความเร็ ว ช้าลง และเร็ วขึ้น
- แรงกําลัง เป็ นคุณภาพในการเคลื่อนไหว แรงกําลังที่ เปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนพลังงาน
การเคลื่อนไหวที่แข็งแรงหรื อแผ่วเบา การเปลี่ยนคุณภาพ การลอย การสัน่ การล้มลง การบีบอัด การคลายตัว การ
เหวีย่ ง การเคาะ การพยุง
3.3 ช่วงผ่อนคลาย เป็ นการทําให้ร่างกายลดพลังงานลงเข้าสู่ภาวะปกติจากกิจกรรมที่ได้ทาํ ไป
3.4 ผูบ้ าํ บัดและผูเ้ ข้ารับการบําบัด ร่ วมกันสะท้อนถึงกิจกรรมว่าได้อะไรบ้างในสิ่ งที่เรี ยนรู ้
ในช่วงของการบําบัดเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั นั้น เด็กจะมีสมาธิและการควบคุมตนเองได้ต่าํ ดังนั้น
ในการบําบัดครั้งแรกๆ หากต้องการให้เด็กเคลื่อนที่ หรื อยืนอยูก่ บั ที่ควรมีสัญลักษณ์กาํ กับเพื่อเป็ นการช่วยฝึ กให้
เด็กควบคุมตนเองในจุดที่กาํ หนดให้ก่อน เมื่อทําการบําบัดครั้งต่อ ๆไป ค่อยทําการลดสัญลักษณ์หรื อตัวกํากับ
ออกเรื่ อยๆ เพื่อเป็ นการวัดการควบคุมตนเองของเด็กด้วย และสิ่ งสําคัญที่จะช่วยให้เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั ทําการ
บําบัดจนครบระยะเวลาที่กาํ หนด คือการเสริ มแรง โดยจะเป็ นการชื่นชม การให้รางวัลกับคนทําดี หรื อจะเป็ นการ
วางเงื่อนไขต่างๆก่อนการบําบัด
4. การประเมินผล
ขณะทํากิจกรรมบําบัดทุกครั้ง ผูบ้ าํ บัดควรมีผูช้ ่วยบําบัดในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะ
สมาธิ ส้ ันในการทํากิ จกรรมในแต่ละครั้ง เป็ นรายบุคคลเพื่อให้เกิ ดความแม่นยําในการประเมิน และนําผลการ
ประเมินแต่ละครั้งมาสรุ ป และนําผลสรุ ปที่ได้ไปปรับปรุ งการออกแบบกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยแบบประเมินที่
ใช้ในการบําบัดเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ ัน ควรประกอบไปด้วย แบบประเมินความคงทนของสมาธิ แบบรายบุคคล
แบบบันทึกพฤติกรรมรายครั้งแบบรายบุคคล และแบบประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังเข้ารับการบําบัด เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของเด็กระหว่างก่อนและหลังการเข้ารับการบําบัดได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

5. สรุ ป

ในปั จจุบนั เด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั เริ่ มมีจาํ นวนมากขึ้นเรื่ อยๆ จากภาวะสมาธิ ส้ นั จะส่ งผลให้เด็กมีปัญหา
ทั้งในด้านการเรี ยน ด้านครอบครัวและด้านสังคม ดังนั้นการแสวงหาแนวทางและวิธีการบําบัดที่เหมาะสมกับ
สภาพปั ญหาของเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั นั้น นอกเหนือจากการเยียวยาแก้ไขฟื้ นฟูดว้ ยวิธีการใช้ยา และศาสตร์แขนง
ต่างๆแล้วนั้น “นาฏกรรมบําบัด” ถือเป็ นเครื่ องมือและวิธีการหนึ่งที่มีแนวโน้มได้รับการยอมรับและนํามาใช้เพิ่ม
มากขึ้ นเรื่ อยๆ เพราะเห็ นได้จากมี การนํานาฏกรรมบําบัดไปใช้กับกลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วย เด็กและเยาวชน ฯลฯ
ซึ่ งขั้นตอนของนาฏกรรมบําบัดประกอบไปด้วย การประเมินผูเ้ ข้ารับการบําบัด การออกแบบกิ จกรรมบําบัด
การดําเนิ นการบําบัด และการประเมินผลการบําบัด ทั้งนี้ การบําบัดจะประสบความสําเร็ จได้มากน้อยเพียงไร
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ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยเงื่อนไขของเด็กที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั แต่ละบุคคลที่ควรนํามาพิจารณาหาแนวทางในการจัดกิจกรรม
การบําบัด เพราะเครื่ องมือนั้นไม่วา่ จะมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
นั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั การใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกวิธี

6. ข้ อเสนอแนะ

7.1 การศึกษาเกี่ยวกับนาฏกรรมบําบัด มีประเด็นที่มีความน่าใจในหลากหลายประเด็นได้แก่ นาฏกรรม
กับผูส้ ูงอายุ นาฏกรรมบําบัดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ
7.2 การวิเคราะห์ถึงปั ญหาของเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั ให้มีความชัดเจน จะส่งผลให้การออกแบบกิจกรรม
นาฏกรรมบําบัดตรงประเด็นและปั ญหานั้นๆมากยิง่ ขึ้น
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ปัญหาของนักแสดง และแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ฝึกฝนนักแสดง
Acting Coach and the work solution of actors
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิง่ แก้ว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: suchanwud.ki@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ในการศึ กษาเรื่ อง ปั ญหาของนักแสดง และแนวทางการแก้ปัญหาของผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง มีจุดประสงค์
เพื่อ (1) รวบรวมปั ญหาการแสดง (Acting) ของนักแสดงจากผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง (2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
การแสดง (Acting) ของผูฝ้ ึ กฝนนัก แสดง ผูศ้ ึ ก ษาใช้ร ะเบี ย บวิธี วิจัย เชิ ง คุ ณภาพ โดยวิธี ก ารสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-depth Interview) กับผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 1.ปั ญหานักแสดง มีอาการเกร็ งในขณะแสดง
แนวทางการแก้ไข คือ ให้นกั แสดงมีสมาธิ ให้ถูกจุด อยูก่ บั ความต้องการของตัวละคร 2. ปั ญหานักแสดงมีความ
มัน่ ใจในตัวเองมากเกิ นไป แนวทางการแก้ไข คื อ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงเปลี่ ยนวิธีการแสดงของนักแสดง เพื่อให้
นักแสดงได้ใช้ความศักยภาพในการแสดงอย่างเต็มที่ 3.การแก้ปัญหานักแสดงพูดไม่ชดั แนวทางการแก้ไข คือ
แจ้งให้นกั แสดงทราบว่านักแสดงพูดไม่ชดั ให้นักแสดงพูดใหม่จนกว่าจะชัด และให้นักแสดงหมายความใน
ความหมายทุกคําที่ พูด 4.การแก้ปัญหานักแสดงจําบทไม่ได้ แนวทางการแก้ไข คือ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต่อบทให้
นักแสดง จนกว่านักแสดงจะสามารถจําบทได้ นอกจากนี้ ควรมีบทลงโทษ หากนักแสดงไม่รับผิดชอบในการจํา
บทในครั้งต่อไป เพื่อรักษาคุณภาพในการสร้างสรรค์งานการแสดง.
คําสําคัญ: การแสดง, การฝึ กฝนนักแสดง

ABSTRACT
The research of actors challenges and how can acting coach solve the issues were studied for several
purposes (1.) The put together the acting issue of actors from the acting coach. (2.) To provide the solution to the
challenges. The researcher did the study with a qualitative method by using in-depth interviews with professional
acting coaches. The result found that (1.) Actors have tension while performing. The solution is to adjust actors
focus to the right direction and focus on the character objective. (2.) Actors have too much confidence. Acting
coaches can switch actors' acting technique so that actor can use their full potential. (3.) Solving diction difficulty,
can be done by informed the actors regarding the issue, asked them to repeat what they say until it's clear, and
reminded actor to mean what they said. (4.) In case of the actor have difficulty remembering the lines. Acting
coaches should tell a lot of read through until the actor can memorize the script. Moreover, there should be a
regulation of discipline in place for actors who don't take responsibility for memorizing the script.
KEYWORDS: Acting, Acting Coach
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1. บทนํา

สดใส พันธุมโกมล กล่าวว่า “การแสดงเป็ นศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน จากการ
เลียนแบบชีวิต เพื่อแสดงออกถึงเรื่ องราว ความรู ้สึกนึ กคิดของมนุษย์และแสวงหาความเข้าใจชีวิตที่พึงได้รับจาก
การชมละครที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึนนั้น” 1 สอดคล้องกับ ณัฐพล ปั ญญโสภณ ที่ได้กล่าวว่า “การแสดงเป็ นศิลปะอย่าง
หนึ่ งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอารยธรรมยุคแรกๆ ของมนุษย์ เพื่อความจําเป็ นของชีวิต เพื่อการสื่ อสารระหว่างมนุษย์
กับเทพเจ้า ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ รวมถึงการสนองความต้องการทางอารมณ์ สติปัญญา อันมีส่วนช่วยให้มนุษย์
รู ้จกั ตัวเองและผูอ้ ื่นมากขึ้น” 2 นอกจากนี้ ตรี ดาว อภัยวงศ์ ได้กล่าวถึง การแสดงว่า “มนุ ษย์ทุกคนสามารถที่จะ
แสดงได้ หรื อเป็ นนักแสดงได้ เพราะในชีวติ ประจําวันของมนุษย์ เกี่ยวข้องการการสร้างสิ่ งสมมติหรื อโลกสมมติ
ตั้งแต่เล็กจนโต ในวัยเด็กมนุษย์มกั เล่นสมมติเป็ นโจรกับตํารวจ เป็ นพ่อแม่ลูก แม่คา้ กับลูกค้า เพื่อสร้างความสนุก
เพลิดเพลิน ซึ่ งประสบการณ์เช่นนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ตอ้ งการหลบหนีจากความจริ งเข้าไปอยูใ่ นโลก
แห่งจินตนาการที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายใน” 3 ในขณะที่ มัทนี รัตนิน ได้กล่าวว่า “การแสดง คือ สิ่ งที่มนุษย์
กระทํามาตั้งแต่เกิด และกระทําอยูท่ ุกวันในบทบาทต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารเรื่ องราว ความรู ้สึกนึ กคิด และอารมณ์ให้
ผูอ้ ื่นรู ้เห็ นและมีความรู ้สึกร่ วมด้วย หรื อได้รับความบันเทิง หรื อได้รับความรู ้ ข่าวสาร เรื่ องราว” 4 จากแนวคิด
ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ การแสดงเป็ นศิลปะที่เก่าแก่ของมนุษย์ เกิดขึ้นมาพร้อมกับอารยธรรมยุคแรก ทําหน้าที่
สื่ อ สารความรู ้ สึก นึ ก คิ ดของมนุ ษย์ แสวงหาความเข้า ใจของชี วิต ตอบสนองความต้อ งการทางอารมณ์ และ
สติปัญญา ในงานการแสดงมนุษย์สามารถแสดงและเป็ นนักแสดงได้ เพราะมนุษย์มีทกั ษะการสวมบทบาทและ
สร้างสิ่ งสมมติเพื่อความบันเทิง การสื่ อสารข่าวสาร เรื่ องราว หรื อใช้ในชีวติ ประจําวัน
หากกล่าวถึ ง ขั้นตอนการสร้ างสรรค์งานการแสดงละคร อาทิ ละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
ภาพยนตร์โฆษณาสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็ น 3 ขั้นใหญ่ๆ หรื อที่เรี ยกว่า หลัก 3P ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ขั้นก่อน
การแสดงและขั้นวางแผน (Pre-Production) คือ ขั้นตอนการวางแผนงานของทีมงานทุกฝ่ าย ก่อนที่จาํ เกิดการซ้อม
และการลงมือปฏิบตั ิงาน โดยเริ่ มจากการศึกษาหาข้อมูลในส่ วนที่ตอ้ งดําเนิ นงานอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงเนื้ อ
งานก่อนลงมือปฏิ บตั ิ จากนั้น ที มงานทั้งหมดต้องสรุ ปทิศทาง รู ปแบบ หรื อเนื้ อหา ให้เป็ นทิ ศทางเดี ยวกัน สิ่ ง
สําคัญของขั้น Pre-Production คื อ การกําหนดตารางการทํางานในแต่ละวันของทุ กฝ่ าย ที่ เรี ยกว่า Time Line
เพื่อให้ทีมงานแต่ละฝ่ าย ดําเนินงานตามตารางที่ถูกกําหนด 2.ขั้นการดําเนินงาน (Production) คือ ขั้นลงมือปฏิบตั ิ
ที มงานทุกฝ่ ายจะทําการปฏิ บตั ิงานตามแผนงานที่ ได้กาํ หนดไว้ตาม Time Line อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถ
ดํา เนิ นงานตามกํา หนดการที่ ก ํา หนด อาจกระทบต่ อการสร้ า งสรรค์ผลงาน 3. ขั้น หลัง การดําเนิ นงาน (Post
Production) คือ ขั้นหลังการปฏิบตั ิงาน เมื่อลงมือสร้างสรรค์งานหรื อถ่ายทํางานเรี ยบร้อย
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดง ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมักเกิดพบปั ญหาในการฝึ กฝน
การแสดง (Acting) ของนักแสดงหลายประเด็น ทั้งช่วงการปูพ้ืนฐานการแสดง ช่วงการฝึ กซ้อม และช่วงการถ่าย
ทําหรื อช่วงการจัดแสดง ดังนั้น บทความวิชาการฉบับนี้ผศู ้ ึกษาจึงต้องการรวบรวมปั ญหาการแสดง (Acting) ของ
0

1

2

3

1

สดใส พันธุ มโกมล. (2538). ศิลปะการแสดง(ละครสมัยใหม่). หน้า 5.
ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2552). การแสดง. หน้า 2.
3
ตรี ดาว อภัยวงศ์. (2550). ปริ ทศั น์ศิลปะการละคร. หน้า 32.
4
มัทนี รัตนิน. (2550). ศิลปะการละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึ กซ้อม. หน้า 6.
2
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นักแสดงจากผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง และ หาแนวทางการแก้ปัญหาการแสดง (Acting) ของผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงอาชีพ โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ดเพื่อรวมรวมปั ญหาด้าน
การแสดง (Acting) และวิธีการแก้ปัญหานักแสดงอันจะเป็ นประโยชน์แก่ ผูก้ าํ กับการแสดง, ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง
(Acting Coach), นักศึกษาศิลปะการแสดง และผูส้ นใจศาสตร์ดา้ นการแสดงต่อไป.

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อรวบรวมปั ญหาการแสดง (Acting) ของนักแสดงจากผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง
(2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการแสดง (Acting) ของผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง

3.แนวคิดเกีย่ วกับการแสดง (Acting)

องค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้เกิดผลงานการแสดง ประกอบด้วย 1.บทละคร เช่น บทละครเวที บทละคร
โทรทัศน์ หรื อ บทภาพยนตร์ 2.คนดู หรื อ ผูช้ ม และ 3.นักแสดง จากองค์ประกอบทั้ง 3 จะเห็นได้วา่ งานการแสดง
ไม่สามารถขาดองค์ประกอบหนึ่งใดไปได้ แต่องค์ประกอบที่ถือว่าสําคัญอย่างมากสําหรับการสร้างสรรค์งานการ
แสดง นัน่ คือ นักแสดง เพราะนักแสดงเป็ นผูถ้ ่ายทอดเรื่ องราว อารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละคร ที่อยูใ่ นบทละคร
ไปสู่คนดูหรื อผูช้ ม ได้เข้าใจในสารสาระที่บทละครต้องการสื่ อสาร ดังนั้น นักแสดง จึงต้องเป็ นผูม้ ีทกั ษะด้านการ
แสดง (Acting) เพื่อสวมบทบาทเป็ นตัวละครในบทละครอย่างแนบเนี ยนและเกิดสุ นทรี ยะในการงานการแสดง
ดังนั้นขั้นแรกผูศ้ ึกษาขอเสนอ ความหมาย ของคําว่า การแสดง หรื อ Acting จากการค้นคว้าและรวบรวมแนวคิด
ของนักการละครดังต่อไปนี้
Edward A.Wright กล่าวไว้ว่า “การแสดง (Acting) คือ ศิ ลปะของการทิ้งบุคลิกของตนเอง แล้วนําเอา
บุ คลิ กความรู ้ สึกของตัวละครมาสวมใส่ และทําให้การสวมใส่ น้ ันดู เป็ นจริ งเป็ นจังสําหรับผูช้ ม การแสดงจึ ง
เหมือนการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดของตัวละคร ผูแ้ สดงต้องสวมใส่ บุคลิกนั้นอย่างมีชีวิต ต้องรู ้สึกในบทบาท
การแสดง หากการแสดงเป็ นเพี ย งการเสแสร้ า งแกล้ง ทํา และเพี ย งให้ดู เ หมื อ นจริ ง ผูช้ มก็ จ ะสัง เกตเห็ น ถึ ง
ข้อบกพร่ องเหล่านั้นได้ นักแสดงมีหน้าที่ในการควบคุมร่ างกาย จิตใจ นํ้าเสี ยง อารมณ์ความรู ้สึกด้วยจิตสํานึกและ
รู ้สึกจริ งใจในสิ่ งที่ตนเองกระทําอย่างจริ งใจ นอกจากนั้น นักแสดงต้องจําบท คําพูด ต้องศึกษาถึงบุคลิกตัวละคร
นั้น โดยทิ้งบุคลิกความเป็ นตนเองตลอดเวลาที่สวมบท เพื่อให้ผสมกลมกลืนกันไปกับการแสดงของตัวละครอื่น”
5
ในขณะที่ นพมาส แววหงส์ ได้กล่าวว่า “การแสดง (Acting) คือ การไม่พยายามแสดงอะไร แต่เน้นที่การกระทํา
เพราะเมื่อไหร่ ก็ตามที่ นักแสดงพยายามจะแสดงอะไรออกมาแล้ว สิ่ งที่ ปรากฏมากลายเป็ นความพยายามของ
นักแสดงที่จดั แสดงมากกว่า ความจริ งหรื อความน่าเชื่อถือของตัวละครที่กระทําบนเวที ครู สอนการแสดงหลายคน
ให้คาํ นิ ยามของการแสดงว่า เป็ นการกระทําและให้นักแสดงค้นหาเป้ าหมายของตัวละครหรื อความต้องการ
(objective) ของตัวละครเพื่อให้สนใจที่จะกระทําตามความต้องการของตัวละครมากกว่าความพยายามที่จะแสดง
อะไร” 6 นอกจากนี้ David Garfield ได้กล่าวว่า “การแสดง คือการไม่แสดงเป็ นตัวละครแต่เป็ นตัวละครนัน่ เอง
4

5

5
6

Edward A.Wright. Understanding Today ‘s Theater. p 47.
นพมาศ ศิริกายะ. (2553). ปริ ทศั น์ศิลปะการละคร. หน้า 99.
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กล่าวคื อ การไม่พยายามแสดงความเป็ นตัว ละครๆใดออกมาแต่ให้เ ชื่ อ ว่าเราเป็ นตัว ละครนั้น ซึ่ งเกิ ดขึ้ น จาก
การศึ กษาการวิเคราะห์การกระทําและการฝึ กฝนทักษะการแสดงเพื่อถ่ายทอดความเป็ นตัวละครนั้นๆ หรื ออาจ
เรี ยกอีกอย่างว่าการแสดงคือการสวมบทบาท คือการนําเอาบุคลิกและลักษณะนิ สัยของตัวละครมาสวมใส่ ตวั เรา
เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวและความรู ้สึกนึกคิดที่มีอยูใ่ นบทละครมาสู่ผชู ้ ม” 7 จากแนวคิดข้างต้น ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ การ
แสดง หมายถึง การถอดความเป็ นตัวเอง แล้วสวมใส่ความเป็ นผูอ้ ื่นเพื่อถ่ายทอดบทบาทของตัวละครออกมาอย่าง
จริ งใจ เน้นการกระทํา ที่ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทํา เป็ นการสมมติที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง นักแสดงจะ
เป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิดของตัวละครสู่ สายตาของผูช้ ม และให้ผูช้ มเข้าใจรับรู ้ถึง
สิ่ งที่นกั แสดงต้องการจะแสดงออก โดยที่นกั แสดงจะต้องมีความเชื่อว่าเราเป็ นตัวละครนั้น เพราะถ้าหากนักแสดง
ไม่เชื่อ ผูช้ มก็จะรับรู ้ได้และไม่เชื่อด้วยเช่นกัน
6

4. แนวคิดเรื่ องผู้ฝึกฝนนักแสดง (Acting Coach)

มารุ ต สาโรวาท (2561: สัมภาษณ์) ให้ความหมายของ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง ไว้วา่ “ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง หรื อ
Acting Coach เป็ นตําแหน่งที่สาํ คัญในกระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง เพราะเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่ใน
การฝึ กสอน ฝึ กซ้อมการแสดงให้แก่นกั แสดง ตั้งแต่การปูพ้ืนฐานการแสดง การตีความบท การวิเคราะห์ตวั ละคร
จนนําไปสู่ การแสดงในแต่ละฉาก ในขั้นตอนการถ่ายทํา ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลางระหว่างผูก้ าํ กับ
การแสดงกับนักแสดง เพื่อให้เกิดภาพและความต้องการทิศทางเดียว” 8 เช่นเดียวกับ ภัฎฎาริ นธ์ อิงคุลานนท์ ได้
กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง Acting Coach หมายถึง ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา ฝึ กซ้อม ตลอดจนดูแลการ
แสดงให้แก่ นักแสดงสําหรับการแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ ภาพยนตร์ โฆษณาทั้งก่อนการ
แสดงหรื อถ่ายทําจริ ง ขณะถ่ายทําจริ ง และหลังจากที่มีการถ่ายทําหรื อแสดงจริ งไปแล้ว” 9 ในขณะที่ นิมิต พิพิธกุล
(2561: สัมภาษณ์) ที่ได้กล่าวถึง ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง ไว้วา่ “ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงในประเทศไทย มีหน้าที่ ฝึ กสอนการ
แสดงให้กบั นักแสดง ออกแบบบุคลิกตัวละคร ออกแบบวิธีการแสดงให้กบั นักแสดงในแต่ละฉาก สื่ อสารกับผูก้ บั
กับการแสดง หากมีขอ้ ตกลงในสัญญา ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษานักแสดงในขณะถ่ายทํา” 10
จากแนวคิดดังกล่าว ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ “ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง (Acting Coach) มีหน้าที่ฝึกนักแสดงให้เกิ ด
ทักษะการแสดง (Acting) เพื่อให้นกั แสดงสามารถนําทักษะการแสดงไปใช้ในงานการแสดงสื่ อต่างๆ อาทิ ละคร
เวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์ โฆษณา นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมีหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาการ
แสดงให้กับนักแสดง ทั้งในช่ วงฝึ กการแสดง หรื อ ระหว่างการถ่ายทํา ทั้งนี้ ขอบเขตของการฝึ กฝนนักแสดง
ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงของทีมงาน”
7

8

9

7

David Garfield. The Actor Studio: A Player’s Place. p 285.
มารุ ต สาโรวาท. (2561,7 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว สยามพารากอน.
9
ภัฎฎาริ นธ์ อิงคุลานนท์. (2550). สถานภาพวิชาชีพและกระบวนการสื่ อสารของผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงกับนักแสดงในสื่ อละครเวที ละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา. หน้า 7.
10
นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดยสุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว โรงละครมันตาศิลปะการแสดง.
8
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5. ปัญหาทางการแสดงของนักแสดง

เมื่อนักแสดงได้เรี ยนการแสดงจากผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง ประเด็นปั ญหาของนักแสดงที่เกิดขึ้นมีท้ งั ในระหว่างการ
เรี ยนการแสดง ระหว่างการฝึ กซ้อม หรื อระหว่างการถ่ายทํา ผูศ้ ึ กษาได้รวบรวมปั ญหาของนักแสดงจากการ
สัมภาษณ์ผฝู ้ ึ กฝนนักแสดงที่ปฏิบตั ิงานจริ ง โดยเรี ยงลําดับจากปั ญหาที่ พบมากที่ สุดไปหาปั ญหาที่ พบน้อยที่ สุด
ดังนี้
1.ปัญหานักแสดงมีอาการเกร็ งขณะแสดง
2.ปัญหานักแสดงมีความมัน่ ใจในตัวเองมากจนเกินไป
3.ปัญหานักแสดงพูดไม่ชดั
4.ปัญหานักแสดงไม่สามารถจําบทได้
5.ปัญหานักแสดงห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองมากจนเกินไป
6.ปัญหานักแสดงพยายามแสดงมากจนเกินไป
7.ปัญหานักแสดงออกแบบการแสดงของตนเอง
8.ปัญหานักแสดงเล่นไม่จริ ง
ฯลฯ

9.ปัญหานักแสดงไม่เข้าใจความหมายของคําที่พูด
10.ปัญหานักแสดงไม่รอจังหวะกล้อง
11.ปัญหานักแสดงไม่สามารถร้องไห้ได้
12.ปัญหานักแสดงไม่ส่งความรู ้สึก
13.ปัญหานักแสดงลืมบุคลิกของตัวละคร
14.ปัญหานักแสดงใช้ภาษาท่าทางไม่ชดั เจน
15.ปัญหานักแสดงไม่สื่อสารทางสายตา
16.นักแสดงโยกตัวเองขณะแสดง

1. ปัญหานักแสดงมีอาการเกร็ งขณะแสดง
2. ปัญหานักแสดงมีความมัน่ ใจในตัวเองมากจนเกินไป

3. ปัญหานักแสดงพูดไม่ชดั
4. ปัญหานักแสดงไม่สามารถจําบทได้

ปั ญหาทางการแสดงข้างต้นเป็ นตัวอย่างปั ญหาที่ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงพบจริ งในการทํางาน โดยผูศ้ ึกษาได้
รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผฝู ้ ึ กฝนนักแสดง จากนั้นผูศ้ ึกษาได้แจกแจงความถี่ของปั ญหาและจัดลําดับปั ญหาการ
แสดงของนักแสดง พบว่า ปั ญหาที่ผฝู ้ ึ กฝนนักแสดงพบมากที่สุด เรี ยงลําดับได้ดงั นี้
จากนั้น ผูศ้ ึกษาจึงนําปั ญหาทั้ง 4 ข้อ ไปสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นการแสดง 3 ท่าน ได้แก่
1. นันทพร แก้วอัมพร ผูก้ าํ กับการแสดงและผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
2. ณมน ฮีต้ นั ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงนักแสดงละครโทรทัศน์ ละครเวที และภาพยนตร์
3. นิมิต พิพิธกุล ศิลปิ นศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ผูก้ าํ กับการแสดง และผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงละครเวที
ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์
เพื่อนําบทสัมภาษณ์เชิ งลึกที่ ได้ไปวิเคราะห์อนั นําไปสู่ การสรุ ปแนวทางในการแก้ไขปั ญหานักแสดง
ต่อไป

6. แนวทางการแก้ ปัญหานักแสดงของผู้ฝึกฝนนักแสดง

จากการรวบรวมปั ญหาของนักแสดง ผูศ้ ึกษาได้นาํ ปั ญหาสําคัญ 4 ข้อ ไปสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
แสดงเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหานักแสดง ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้
6.1 ปัญหานักแสดงมีอาการเกร็งขณะแสดง
นันทพร แก้วอัมพร (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “นักแสดงเกิดสภาวะไม่ผ่อนคลาย ไม่เป็ นธรรมชาติ
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ นักแสดงไม่มีประสบการณ์ สภาพแวดล้อมในการถ่ายทํากดดัน ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมี
หน้า ที่ พูด คุ ย กับนัก แสดงเพื่ อให้นัก แสดงเกิ ด สภาวะผ่อนคลาย และหาสาเหตุที่แ ท้จริ ง ของอาการเกร็ งเพื่อ
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แก้ปัญหา นอกจากนี้ยงั พบว่า นักแสดงที่ไม่เตรี ยมตัวก่อนการแสดง เช่น ไม่ทาํ การวิเคราะห์บทละครและตัวละคร
ไม่ท่องบท สาเหตุดงั กล่าว มีผลให้นกั แสดงเกิดสภาวะไม่ผอ่ นคลายหรื อเกิดอาการเกร็ ง” 11
ณมน ฮีต้ นั (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “กรณี นกั แสดงเกิดสภาวะไม่ผอ่ นคลายขณะทําการแสดง เกิด
จากหลายสาเหตุ แต่การแก้ไขปั ญหาหรื อการพัฒนานักแสดงควรพัฒนาแบบยัง่ ยืน ไม่ควรใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรวิเคราะห์ปัญหานักแสดงว่ามีระเบียบวินยั ในการทํางานหรื อไม่ หรื ออาจต้องวิเคราะห์
กระบวนการผลิ ต นั่น คื อ การดํา เนิ น งานมี ก ระบวนการคัด เลื อ กนัก แสดงหรื อ ไม่ ฝ่ ายคัด เลื อ กนัก แสดงมี
ประสิ ทธิ ภาพและปฏิบตั ิงานโดยเลือกนักแสดงให้ตรงตามบุคลิกลักษณะตัวละครหรื อไม่ ดังนั้น หัวใจสําคัญ คือ
การมองย้อนไปกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการคัดเลือกนักแสดง” 12
อาจารย์นิมิต พิพิธกุล (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “สาเหตุของสภาวะไม่ผ่อนคลาย หรื อ เกร็ ง ของ
นัก แสดง มี ห ลายประการ เช่ น นัก แสดงไม่ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ นนัก แสดง นัก แสดงไม่ มี ป ระสบการณ์
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน เช่น ผูก้ าํ กับและผูช้ ่วยผูก้ าํ กับการแสดงสร้างสภาวะกดดันกับนักแสดง นักแสดง
ไม่สามารถเข้าถึงตัวละครหรื อบทละคร ดังนั้น ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องทําให้นกั แสดงผ่อนคลาย มีสมาธิ ให้ถูกจุด
อยูก่ บั ความต้องการของตัวละคร” 13
จากแนวคิดการแก้ปัญหา เรื่ อง นักแสดงมีอาการเกร็ งขณะแสดง ผูศ้ ึกษาสรุ ปแนวทางการแก้ปัญหาได้วา่
ปั ญ หานัก แสดงเกิ ด สภาวะไม่ ผ่ อ นคลายหรื อ เกิ ด อาการเกร็ ง เกิ ด ขึ้ น จากหลายสาเหตุ เช่ น นัก แสดงไม่ มี
ประสบการณ์ทางการแสดง เกิดสภาวะกดดันจากผูก้ าํ กับและผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ นักแสดงไม่เตรี ยมการณ์ก่อนการแสดง
เป็ นต้น วิธีการแก้ไขปั ญหา คือ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมีหน้าที่ทาํ ให้เกิดสภาวะผ่อนคลายกับนักแสดง เช่น การพูดคุย
เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาให้ตรงจุด ที่ สําคัญ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรฝึ กฝนให้นักแสดงมีสมาธิขณะ
แสดงให้ถูกจุด อยูก่ บั ความต้องการของตัวละคร ไม่สนใจสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละคร.
6.2 ปัญหานักแสดงมีความมัน่ ใจในตนเองมากเกินไป
นันทพร แก้วอัมพร (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “นักแสดงที่มีความมัน่ ใจในตัวเองมาก แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่ 1.นักแสดงที่ มีประสบการณ์ ท างการแสดงสู ง จึ งเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการแสดงของตนเอง
นักแสดงประเภทนี้อาจไม่รับฟังคําแนะนําของผูก้ าํ กับหรื อผูช้ ่วยผูก้ าํ กับการแสดงซึ่ งมีผลกับการทํางาน ดังนั้น ผู ้
ฝึ กฝนนักแสดงมีหน้าที่พูดคุยกับนักแสดง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน ปรับทัศนคติและความเชื่อให้เกิด
ขึ้นกับนักแสดง ให้ได้ตามทิศทางการกํากับของผูก้ าํ กับการแสดง ประเภทที่ 2 นักแสดงที่มีนิสัยส่ วนตัวไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น แต่ไม่มีประสบการณ์การแสดง หรื อ มีประสบการณ์นอ้ ย ผลคือไม่ยอมทําตามที่ผูก้ าํ กับ
ต้องการ คิดว่าการแสดงของตนเองสมบูรณ์แล้ว แนวทางการแก้ปัญหา คือ การสนทนา พูดคุย เพื่อชี้ให้นกั แสดง
เห็นถึงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น หากนักแสดงไม่ปฏิบตั ิตามความต้องการของผูก้ าํ กับและทีมงาน นอกจากนี้ ผู ้
ฝึ กฝนนัก แสดงควรทํา ความเข้า ใจกับ นัก แสดงว่า คุ ณ สมบัติ ข องนัก แสดงอี ก ประการ คื อ นัก แสดงควรมี
ความสามารถในการรับฟังและปรับเปลี่ยนการแสดงตามที่ผกู ้ าํ กับต้องการได้ตลอดนัน่ คือ นักแสดงที่ดี” 14
10

11

12

13

11

นันทพร แก้วอัมพร. (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ณมน ฮีต้ นั . (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
13
นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดยสุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว โรงละครมันตาศิลปะการแสดง.
14
นันทพร แก้วอัมพร. (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
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ณมน ฮี ต้ นั (2561: สัมภาษณ์ ) ได้กล่าวว่า “ปั ญหานักแสดงมีความมัน่ ใจในตนเองมากเกิ นไปจะไม่
เกิดขึ้น หากกระบวนการคัดเลือกนักแสดงสามารถคัดเลือกนักแสดงที่มีทศั นคติที่ดีและพร้อมที่จะทํางานอย่างมือ
อาชี พ แต่หากได้นักแสดงที่ ไม่เป็ นมืออาชี พ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมีหน้าที่ เปลี่ยนทัศนคติของนักแสดง อธิ บายให้
นักแสดงเห็นว่า ความมัน่ ใจที่มากจนเกินไป มีผลกระทบกับงานอย่างไร อาทิ การไม่เกิดพัฒนาการทางการแสดง
การเกิดผลกระทบกับการกํากับการแสดง หรื อความต่อเนื่องในการได้งานการแสดงในอนาคต” 15
นิ มิต พิพิกุล (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “หากวิเคราะห์สาเหตุนกั แสดงที่มีความมัน่ ใจในตนเองมาก
เกิ นไป สาเหตุหลัก ตามหลักจิ ตวิทยา คือ นักแสดงต้องการปกป้ องตนเองไม่ให้ผูอ้ ื่นเก่งกว่า และนักแสดงที่ มี
ความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู ง ส่ วนใหญ่เป็ นนักแสดงที่มีประสบการณ์ หากความมัน่ ใจในตนเองของนักแสดงไม่มี
ผลกระทบกับการทํางาน ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงไม่จาํ เป็ นต้องปฏิ บัติ ก ารใดๆ แต่หากความเชื่ อมั่นในตนเองของ
นักแสดงเกินขอบเขต จนมีผลกระทบกับการทํางาน ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมีหน้าที่พูดคุย ทําความเข้าใจกับนักแสดง
โดยแสดงให้เห็นถึงเหตุและผล ในสิ่ งที่นกั แสดงกระทํา หากยังไม่บรรลุผล ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องพูดคุยกับผูก้ าํ กับ
การแสดงเพื่อถามความต้องการหรื อทิศทางการแสดงของผูก้ าํ กับ จากนั้น ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงอาจใช้วิธีทา้ ทายและ
เปลี่ยนทิศทางหรื อเทคนิคการแสดงของนักแสดง เพื่อให้นกั แสดงรู ้สึกว่าได้ใช้ทกั ษะการแสดงของนักแสดงอย่าง
เต็มที่ หลักสําคัญ คือ ผูฝ้ ึ กฝนต้องหากลวิธีให้นกั แสดงเปลี่ยนวิธีการแสดงโดยที่นกั แสดงไม่รู้สึกเสี ยอัตลักษณ์ แต่
ยังสามารถใช้ทกั ษะการแสดงได้อย่างเต็มที่” 16
จากแนวคิดการแก้ปัญหา เรื่ อง นักแสดงมีความมัน่ ใจในตัวเองมากจนเกินไป ผูศ้ ึกษาสรุ ปแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ว่า ความมัน่ ใจของนักแสดงเกิ ดจากสองปั จจัย ได้แก่ 1.เกิ ดจากประสบการณ์ในการแสดงที่ มีมาก
มีผลให้เกิดความเชื่อมัน่ ในตัวเองสูง หากมีผลกระทบกับการทํางาน ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องพูดคุยกับนักแสดง เพื่อ
ปรั บทัศนคติและชี้ ให้เห็ นผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้นกับนักแสดง 2.เกิ ดจากจากนิ สัยส่ วนตัว ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรหาวิธี
อธิบายให้นกั แสดงทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การไม่เกิดพัฒนาการทางการแสดง การเกิดผลกระทบกับการ
กํากับการแสดง หรื อความต่อเนื่องในการได้งานการแสดงในอนาคต นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงอาจใช้วธิ ีทา้ ทาย
และเปลี่ยนทิศทางหรื อเทคนิคการแสดงของนักแสดง เพื่อให้นกั แสดงรู ้สึกว่าได้ใช้ทกั ษะการแสดงของนักแสดง
อย่างเต็มที่
6.3 ปัญหานักแสดงพูดไม่ ชัด
นันทพร แก้วอัมพร (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “ปั ญหานักแสดงพูดไม่ชดั ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง ควร
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการพูดไม่ชดั ที่แท้จริ ง เช่น นักแสดงพูดไม่ชดั เพราะตีความตัวละครเช่นนั้น นักแสดงพูด
ไม่ชดั เพราะสรี ระของนักแสดง เช่น ลิ้นไก่ส้ นั นักแสดงพูดไม่ชดั เพราะเป็ นคนพื้นถิ่น เป็ นต้น หน้าที่ของผูฝ้ ึ กฝน
นักแสดง คือ ให้นกั แสดงหยุดพูดและแจ้งให้นกั แสดงทราบว่านักแสดงพูดผิดหรื อพูดไม่ชดั ในคําใด จากนั้นให้
นักแสดงเริ่ มพูดใหม่โดยผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงแนะนําอย่างใกล้ชิด อีกสาเหตุหลักของปั ญหานักแสดงพูดไม่ชดั ก็คือ
นักแสดงไม่ทาํ เตรี ยมการณ์ในการแสดง ได้แก่ นักแสดงไม่อ่านบท ไม่ท่องจําบท จึงเกิดความไม่มนั่ ใจในการพูด
14

15

15
16

ณมน ฮีต้ นั . (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดยสุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว โรงละครมันตาศิลปะการแสดง.
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บท เป็ นผลทําให้พูดไม่ชดั การแก้ไขปั ญหานักแสดงพูดไม่ชดั แบบยัง่ ยืนและถาวร คือ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรฝึ ก
การใช้เสี ยง การออกเสี ยง ของนักแสดงตั้งแต่ตน้ เพราะเสี ยง คือ เครื่ องมือที่สาํ คัญของนักแสดง” 17
ณมน ฮีต้ นั (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การแก้ปัญหานักแสดงที่พดู ไม่ชดั ในช่วงการปฏิบตั ิงานถ่าย
ทําละครหรื อภาพยนตร์ เป็ นเรื่ องที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะหากกระบวนการการคัดเลือกนักแสดง ได้นกั แสดงที่พดู
ไม่ชดั เพราะความบกพร่ องของสรี ระนักแสดง หรื อ นักแสดงเป็ นคนพื้นถิ่น ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรแจ้งปั ญหากับผู ้
กํากับการแสดงโดยตรงเพราะปั ญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ในระยะสั้น แต่หากนักแสดงมีความปกติ
และไม่ใช่คนพื้นถิ่น วิธีการแก้ปัญหา คือ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงแนะนําให้นกั แสดงหมายความในความหมายของคําที่
ตัวละครพูดในทุกๆคํา ทุกๆประโยค หลักเลี่ยงการพูดแบบท่องบท” 18
นิ มิต พิพิธกุล (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “การพูดไม่ชดั ถือเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ยอ่ มมี
สภาวะที่พดู ไม่ชดั สิ่ งที่สาํ คัญคือตัวนักแสดงสามารถสื่ อสารอารมณ์ของตัวละครได้หรื อไม่ เพราะฉะนั้นนักแสดง
สามารถพูดไม่ชดั ได้ แต่ตอ้ งสื่ อความหมาย สื่ ออารมณ์ของตัวละคร กรณี ยกเว้น เช่น บางตัวละครมีอาชี พ หรื อ
มีบุคลิกพูดชัด ฝ่ ายคัดเลือกนักแสดงต้องเลือกนักแสดงที่ตอ้ งพูดชัดเท่านั้น บางกรณี ผูก้ าํ กับต้องการนักแสดง
ชาวบ้าน ต้องการความเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ฝ่ ายคัดเลือกนักแสดงต้องเลือกนักแสดงที่ตรงตามความต้องการ
ของผูก้ าํ กับ แต่ในกรณี ที่ผกู ้ าํ กับต้องการให้ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงแก้ไขชาวบ้านที่พูดไม่ชดั พูดเหน่อ หรื อมีสําเนี ยง
ท้องถิ่น ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงไม่ควรกระทํา เพราะผูก้ าํ กับจะได้การแสดงแบบไม่เป็ นธรรมชาติ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควร
แนะนําให้เปลี่ยนนักแสดง” 19
จากแนวคิ ดการแก้ปัญหา เรื่ อง นักแสดงพูดไม่ชัด ผูศ้ ึ กษาสรุ ป ปั ญหาการพูดไม่ชัดได้ว่า สาเหตุที่
นักแสดงพูดไม่ชดั มีหลายสาเหตุ เช่น 1.อาจเกิดจากข้อบกพร่ องทางสรี ระของนักแสดง อาทิ ลิ้นไก่ส้ นั 2.อาจเกิด
จากนักแสดงเป็ นคนพื้นถิ่น ซึ่ งหากตรงตามบุคลิกลักษณะตัวละคร ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไข แต่หาก
นักแสดงไม่มีปัญหาข้างต้น ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องแจ้งให้นกั แสดงทราบว่านักแสดงพูดไม่ชดั และให้นกั แสดงพูด
ใหม่จนกว่านักแสดงจะพูดชัดตามความต้องการของผูก้ าํ กับ 3.อาจเกิ ดจากนักแสดงไม่เตรี ยมการณ์ ก่อนการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ไม่ศึกษาบท ไม่ท่องบท จนทําให้เกิดความไม่มน่ั ใจกับการพูดบท 4.การพูดไม่ชดั อาจเกิดจากที่
นัก แสดงพู ด บทแบบไม่ ใ ห้ค วามหมายกับ สิ่ ง ที่ พู ด วิ ธี ก ารแก้ไ ข คื อ ผู ้ฝึ กฝนนัก แสดงแนะนํา ให้นัก แสดง
หมายความในความหมายของคําที่ตวั ละครพูดในทุกๆคํา ทุกๆประโยค หลักเลี่ยงการพูดแบบท่องบท
6.4 ปัญหานักแสดงไม่ สามารถจําบทได้
นันทพร แก้วอัมพร (2561: สัมภาษณ์ ) ได้กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องพูดคุ ยกับนักแสดงเพื่อหา
สาเหตุที่แท้จริ งว่า เหตุใดนักแสดงจึงไม่สามารถจําบทได้ อาทิ นักแสดงพึ่งได้บทละครหรื อไม่ หากวิเคราะห์และ
พบว่านักแสดงไม่เตรี ยมการณ์ในการทํางาน คือ ไม่ท่องบท ไม่ทาํ การบ้าน ไม่มีความรับผิดชอบ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง
ควรแจ้งทีมงานเพื่อให้ทีมงานตัดสิ นใจในกรณี ดงั กล่าว แต่หากไม่สามารถเปลี่ยนนักแสดงได้ และการทํางานต้อง
ดําเนินต่อ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องช่วยนักแสดงด้วยการต่อบทกับนักแสดงซํ้าๆ จนกว่านักแสดงจะจําบทได้” 20
16

17

18

19

นันทพร แก้วอัมพร. (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ณมน ฮีต้ นั . (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
19
นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดยสุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว โรงละครมันตาศิลปะการแสดง.
20
นันทพร แก้วอัมพร. (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
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ณมน ฮีต้ นั (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “หากพบปั ญหาและสาเหตุของการที่นกั แสดงจําบทไม่ได้ คือ
นักแสดงไม่ทาํ การบ้าน ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรแนะนําทีมงานให้หยุดพักการปฏิบตั ิงานเพื่อพูดคุยกับผูก้ าํ กับและ
นักแสดงเพื่อแจ้งและตักเตือนให้นกั แสดงทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากนักแสดงไม่สามารถจําบทได้ อันเป็ นผล
จากความไม่รับผิดชอบของนักแสดง หากนักแสดงในการปฏิ บตั ิงานครั้งต่อไป นักแสดงไม่ปรับปรุ ง ผูฝ้ ึ กฝน
นักแสดงควรแนะนําผูก้ าํ กับให้เปลี่ยนตัวหานักแสดง” 21
นิมิต พิพิธกุล (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “ในกรณี ที่นกั แสดงไม่สามารถจําบทได้ สาเหตุอาจเกิดจาก
ที มงาน เช่ น ส่ งบทให้นักแสดงล่าช้า ที มงานเล่นกับนักแสดงจนทําให้นักแสดงไม่มีเวลาท่ องบท นอกจากนี้
ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรวิเคราะห์ลกั ษณะนิ สัยของนักแสดงว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่หรื อไม่ นักแสดงอาจรับ
งานการแสดงมากจนเกิ ดความสับสน ไม่ มี ส มาธิ ไม่ มี เ วลาในการท่ อ งบทละคร สิ่ ง ที่ ผูฝ้ ึ กฝนนัก แสดงต้อง
ดําเนิ นการ คือ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องให้บทเรี ยนกับนักแสดง เช่น ทําโทษนักแสดง ตักเตือนนักแสดงอย่างจริ งจัง
ให้นกั แสดงอยูก่ บั คาแรคเตอร์ของตัวละครและท่องบททั้งวัน เป็ นต้น หากนักแสดงยังไม่สามารถจําบทและแสดง
ได้เพราะนักแสดงขาดความรั บผิดชอบ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องประชุ มกับที มงาน เพราะนักแสดงที่ ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ทุ่มเทให้กบั การแสดงจะส่งผลกระทบให้กบั ปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดเป็ นผลเสี ยต่อผลงาน เพราะละคร
ทุกเรื่ องที่นาํ เสนอต่อสาธารณชนต้องเป็ นละครที่มีคุณภาพ” 22
จากแนวคิดการแก้ปัญหา เรื่ อง นักแสดงไม่สามารถจําบทได้ ผูศ้ ึ กษาสรุ ปแนวทางการแก้ปัญหาได้วา่
การจําบทไม่ได้ สาเหตุหลักเกิดจาก นักแสดงไม่ทาํ การบ้าน ไม่มีความรับผิดชอบ หรื อ รับงานการแสดงมากจน
ไม่มีเวลาจําบท เมื่อทราบสาเหตุ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องแจ้งทีมงานเพื่อตัดสิ นใจ หากไม่สามารถเปลี่ยนนักแสดงได้
การทํางานต้องดําเนิ นต่อ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงต้องช่ วยนักแสดงด้วยการต่อบทซํ้าๆ จนกว่านักแสดงจะจําบทได้
นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรให้บทเรี ยนกับนักแสดง เช่น ทําโทษนักแสดง ตักเตือนนักแสดงอย่างจริ งจัง หรื อ
อาจให้นกั แสดงอยูก่ บั คาแรคเตอร์ ของตัวละครที่ตนเองต้องแสดงทั้งวัน หากยังไม่ปรับปรุ ง ควรเสนอให้เปลี่ยน
นักแสดงใหม่
20

21

7. สรุ ปสาระสํ าคัญ

ผูศ้ ึกษาสรุ ปปั ญหาของนักแสดงและแนวทางการแก้ไขนักแสดง ไว้ดงั นี้
1.ปั ญหานักแสดง เกิดสภาวะไม่ผ่อนคลายขณะทําการแสดง สาเหตุอาจเกิดจาก เป็ นนักแสดงหน้าใหม่
เกิดสภาวะกดดันจากทีมงาน แนวทางการแก้ไขคือ ฝึ กให้นกั แสดงมีสมาธิ ให้ถูกจุด อยูก่ บั ความต้องการของตัว
ละคร ไม่สนใจสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละคร
2. ปั ญหานักแสดงมีความมัน่ ใจในตัวเองมากเกิ นไป สาเหตุอาจเกิดจาก นักแสดงมีประสบการณ์การ
แสดงมาก หรื อ เกิดจากนิ สัยส่ วนตัว หากความมัน่ ใจของนักแสดงไม่กระทบกับการทํางาน ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงไม่
จําเป็ นต้องแก้ไข แต่หากมีผลกระทบกับการทํางานของผูก้ าํ กับ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรเปลี่ยนวิธีการแสดงเพื่อให้
นักแสดงได้ใช้ศกั ยภาพการแสดงอย่างเต็มที่

21
22

ณมน ฮีต้ นั . (2561,16 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดย สุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ห้องคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม). สัมภาษณ์โดยสุ ชาญวุฒิ กิ่งแก้ว โรงละครมันตาศิลปะการแสดง.
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3. ปั ญหานักแสดงพูดไม่ชดั สาเหตุอาจเกิดจาก ปั ญหาสรี ระของนักแสดง หรื อ การเป็ นคนพื้นถิ่น ผู ้
ฝึ กฝนนักแสดงต้องแจ้งให้นกั แสดงทราบว่านักแสดงพูดไม่ชดั และให้นกั แสดงเริ่ มใหม่จนกว่านักแสดงพูดชัดที่
อย่างที่ผกู ้ าํ กับต้องการ นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงควรแนะนําให้นกั แสดงหมายความในความหมายของคําที่ตวั
ละครพูดในทุกๆคํา ทุกๆประโยค หลักเลี่ยงการพูดแบบท่องบท
4. ปั ญหานักแสดงไม่สามารถจําบทได้ สาเหตุอาจเกิดจากนักแสดงไม่เตรี ยมการณ์ก่อนการปฏิบตั ิงาน
ไม่มีความรับผิดชอบ หรื อ รับงานการแสดงมาก จนไม่มีเวลาเตรี ยมการณ์ ในกรณี ที่ไม่สามารถเปลี่ยนนักแสดงได้
ผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงมีหน้าที่ต่อบทกับนักแสดง จนกว่านักแสดงจะสามารถจําบทได้ นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรให้
บทเรี ยนกับนักแสดง เช่น ทําโทษนักแสดง ตักเตือนนักแสดงอย่างจริ งจัง หรื ออาจให้นักแสดงอยู่กบั บุคลิกตัว
ละครที่นกั แสดงต้องแสดงทั้งวัน หากยังไม่ปรับปรุ ง ควรเสนอให้เปลี่ยนนักแสดงใหม่ เพื่อให้การสร้างสรรค์งาน
การแสดงมีคุณภาพที่สุด.

8. ข้ อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหานักแสดงของผูฝ้ ึ กฝนนักแสดงในทุกประเด็น
2. ควรศึ ก ษาผลกระทบการทํา งานระหว่ า งกระบวนการการคัด เลื อ กนั ก แสดง (Casting) และ
กระบวนการฝึ กฝนนักแสดง (Acting Coach)
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E-mail: sakkarin_tee@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริ บททัว่ ไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรื อน 2) ค้นหา
ศักยภาพ ปั ญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บา้ น 3) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั
และประชาชน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยใช้เทคนิ คการประเมินสภาวะชนบทอย่าง
เร่ งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) และการประเมินชนบทแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal:
PRA) ผลการวิจยั พบว่า บ้านราษฎร์ สมบูรณ์ปัจจุบนั มีครัวเรื อนที่อาศัยอยูจ่ ริ งทั้งหมด 144 ครัวเรื อน มีประชากร
ชาย 310 คน ประชากรหญิง 325 คน มีการทําเกษตรโดยรอบ อาชีพที่สร้างรายหลักคือรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพ
เกษตรทัว่ ไป ศักยภาพในชุมชนประกอบด้วย อาหารท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษา กลุ่มอนุรักษ์กลองยาว
จักสาน ไม้กวาด แหล่งท่ องเที่ ยวสะพานหิ น ประเด็นปั ญหาที่ ตอ้ งการรับการแก้ไข ได้แก่ การบริ หารจัดการ
หนี้ สิ น ปั ญ หาการใช้จ่ า ยในชี วิ ต ประจํา วัน การพัฒ นาอาชี พ ในชุ ม ชน การใช้ส ารเคมี ใ นภาคการเกษตร
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้ สิน การพึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชน และสร้างความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
คําสําคัญ: บริบทชุมชน, การมีส่วนร่ วม

ABSTRACT

The objectives for this research are 1) to Study the general rural context, including community and
household level 2) identify potential, problems and requirement of the rural people in BanRatSomboon village
and 3) create stage for knowledge exchange among researchers and village.The study used the participatory action
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research (PAR) which employed rapid rural appraisal (RRA) and also participatory action research (PAR).The
finding for the research found that there are 144 households in consist in 310 male and 325 female. The majority
of occupation are farmer. The main revenue come from hiring daily wages general agriculture.The village
potential comprise of local food, philosopher in treatment, drum conservative group, basket group; broom group
and Sapanhin bridge. Which is the most important tourist landmark in this area. The issues that villagers would
like to solve are leverage management, expenditure for cast of living, career development and pesticide usage in
agriculture area. Recommendation for this research are to solve obligation problem, self- reliance based on
sufficient economy, potential development of villagers and create awareness on effect of chemical substances.
KEYWORDS: general rural context, participatory action

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีพนั ธกิจมุ่งผลิตบัณฑิตเพือ่
รั บใช้สังคม สร้ างสรรค์งานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ท้ งั ด้านการพัฒนาเชิ งพื้นที่ และการสร้ างนวัตกรรมที่
สามารถใช้ได้จริ ง บริ การวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนร่ วมสื บสานและทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามปณิ ธานของการเป็ น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น”
การศึ กษาและถอดบทเรี ยนชุมชน เป็ นการสร้างกระบวนการรับรู ้ขอ้ มูลสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน
อย่างเป็ นระบบและผูค้ นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วม ทําให้สถานการณ์ของ ชุมชนทั้งด้านที่เป็ นปั ญหาและด้าน
ที่ เป็ นศักยภาพในการแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาถูกรับรู ้ ร่วมกันและถูกยอมรับ เกิ ดการเรี ยนรู ้จากการวิเคราะห์
บทเรี ยนร่ วมกันว่าปั ญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร การแก้ไขที่ผ่านมาใช้ได้อย่างไรหรื อควรหาแนวทางใหม่มาปรับแก้
และใช้ในพื้นที่ตนอย่างไร อันจะก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของแต่ละกลุ่มปฏิ บตั ิการและองค์กร
(ขนิ ษฐา นันทบุ ตร, 2552) เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนในชุ มชน การศึ กษาศักยภาพ
จุดเด่น ปั ญหา และความต้องการที่แท้จริ ง จึงดําเนินผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนใน
ชุมชนที่สะท้อนสภาพความเป็ นจริ งในชุมชนออกมา
บ้านราษฎร์ สมบูรณ์ ตําบลท่าลี่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ถือเป็ นชุมชนที่ถูกคัดเลือกเป็ นพื้นที่
เป้ าหมายของการพัฒนาตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากทั้งหมด 81 หมู่บา้ น ของโครงการแอ่ง
เล็กเช็คอินทัว่ ถิ่นอุดรฯ นับได้ว่าเป็ นการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างเป็ นชุมชนต้นแบบโดยใช้การท่องเที่ ยวเป็ น
ตัวนําให้เกิดความเชื่อมโยงแอ่งเล็กสู่ เส้นทางเมืองรองและเมืองท่องเที่ยวหลัก เพื่อกระตุน้ ฐานรากของเศรษฐกิจ
เกิ ดการสร้างงาน สร้างอาชี พ ผ่านการนําเสนอสิ นค้าที่ โดดเด่นในด้านภูมิปัญญาสะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น นําไปสู่ การยกระดับรายได้ของคนในชุมชนท้องถิ่น ชาวบ้านจึงต้องเรี ยนรู ้และปรับตัวเพื่อให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชุมชนได้ โดยยึดวิถีของการใช้ชีวิตปกติของชุมชนไว้อย่างมัน่ คง
ประกอบกับการเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้สามารถพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความอย่างเข็มแข็งต่อไปในอนาคต
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ดังนั้น การประเมินและวิเคราะห์ชุมชนจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาสภาพพื้นถิ่นตามบริ บท
ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ค้น หาศัก ยภาพของคน ความรู ้ และทรั พ ยากรในชุ ม ชน รวมถึ ง ปั ญ หา และความต้อ งการของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อนําไปสู่ การเชื่อมโยงและประสานโครงการพัฒนาของหมู่บา้ นเข้ากับแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ยงั เป็ นการน้อมนําพระบรมราโชบายมาสู่ การปฏิบตั ิจริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม อันจะนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนระดับหมู่บา้ นให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณี ทอ้ งถิ่น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) ศึกษาบริ บททัว่ ไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรื อน
(2) ค้นหาศักยภาพของชุมชน ศึกษาปั ญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บา้ น
(3) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั และประชาชน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั ในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือชาวบ้านในหมู่บ้าน บ้านราษฎร์ สมบู รณ์ หมู่ที่9 ตําบลท่ าลี่
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 635 คน
กลุ่มตัวอย่าง คื อ ตัวแทนจากชาวบ้านในชุ มชน โดยวิธีเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ กลุ่มวัย
แรงงานและผูส้ ู งอายุที่เป็ นคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 60 คน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่
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หน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาชุมชนอําเภอ ผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1) แบบสํ ารวจสภาพปั ญหา เครื่ องมื อเชิ งความคิดเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับชุ มชนและ
ครัวเรื อน เป็ นแบบสํารวจสภาพปั ญหาชุมชน โดยการตั้งคําถามสัมภาษณ์ชุมชน ได้แก่ ประเด็นคําถาม ข้อมูล
ครัวเรื อน ด้านสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านอื่นๆ ของชุมชน และรวมถึงสิ่ งที่สะท้อนจาก
ชุมชน
2) แบบสั มภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการหรื อกึ่ งโครงสร้าง เริ่ มจากการสร้างแบบสัมภาษณ์ก่อน
การสัมภาษณ์จริ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ สะท้อนจากสภาพความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน ยืดหยุ่นแต่มีหลักการยึด
ชาวบ้านเป็ นหลัก เรี ยนรู ้ขอ้ มูลเป็ นวงจรชีวิตของชาวบ้าน สังเกตพฤติกรรมและปรับคําถามในการสัมภาษณ์ให้
เหมาะสม
3) การสั งเกตแบบมีส่วนร่ วมกับชุ มชน จากการสังเกตการใช้ชีวิตร่ วมกับชุมชน โดยทํากิ จกรรม
ร่ วมกัน และเข้าไปศึกษาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน รวมทั้งอยูใ่ นเหตุการณ์ของการทํากิจกรรมภายในชุมชน
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมหมู่บา้ น บ้านราษฎร์ สมบูรณ์ หมู่ที่9 ตําบลท่ าลี่ อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสํารวจสภาพพื้นที่ ของชุมชนในการสังเกตการณ์ ภายในชุ ม ชน
สิ่ งแวดล้อม ชี วิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมชุมชน โครงสร้างของชุมชน สาธารณู ปโภคภายในชุมชน สิ่ งอํานวย
ความสะดวกของชุมชน และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานพัฒนาชุมชนและผูน้ าํ ท้องถิ่น
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิได้แก่การศึกษาค้นคว้าเอกสารตําราบทความ รายงานการวิจยั และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของชุมชนในหมู่บา้ นที่ศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านประชากร ลักษณะอาชี พ สภาพโดยทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สถานที่ ท่องเที่ ยวสําคัญ
การศึกษา ศาสนา แหล่งนํ้าธรรมชาติ เป็ นต้น
3) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือนสิ งหาคม-ตุลาคม พ.ศ.2561
4.4 วิธีการดําเนินการวิจยั และสถานทีท่ าํ การทดลอง/เก็บข้ อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยใช้เทคนิ คการประเมิ นสภาวะชนบทอย่าง
เร่ งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) และการประเมินชนบทแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal:
PRA) โดยทําความเข้าใจถึงบริ บทพื้นที่และศักยภาพของชุมชน มีวิธีการและขั้นตอนของการดําเนิ นการศึกษา
สามารถสรุ ปสาระสําคัญที่ใช้ในการวิจยั และเรี ยบเรี ยงไว้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
จุดประสงค์ ข้อที่ 1 ศึกษาบริบททัว่ ไปทั้งในระดับชุมชนและระดับครัวเรื อน
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key Information) ได้แก่ ชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ น พัฒนาชุมชน
อําเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าลี่
การมองเป้ า หมายร่ ว มกัน (Guiding Ideas) เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความชัด เจนในประเด็ น เกี่ ย วกับ
หลักการ เป้ าหมาย และแนวทางในการทํางาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันในบริ บทชุมชนรวมทั้งปั ญหาและ
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ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง โดยมีวิธีการดําเนิ นงานคือ ประชุมชี้แจงผูน้ าํ ชุมชน แกนนําการเรี ยนรู ้ของ
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันในการดําเนินการศึกษาชุมชนในการวิเคราะห์พ้ืนที่ รวมทั้งค้นหาทีมงานหลัก
เข้ามาเป็ นทีมงานจัดเก็บข้อมูลหมู่บา้ นและนํามาเรี ยนรู ้ร่วมกัน
จุดประสงค์ ข้อที่ 2 ค้ นหาศักยภาพชุมชน ปัญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
จัดประชุมย่อย (Group Discussion) ประกอบด้วยผูน้ าํ ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บา้ น เพื่อทําความ
เข้าใจสภาพบริ บททัว่ ไปของชุมชน อีกทั้งสภาพปั ญหาเบื้องต้นของชุมชนแล้วนําข้อมูลที่ได้มาสร้าง Sup-topic
เพื่อดําเนิ นการจัดเวทีกบั ชาวบ้าน แล้วให้ชาวบ้านเป็ นผูถ้ ่ายทอดบริ บทสภาพปั ญหาของชุมชน การศึกษาเรี ยนรู ้
สภาพทัว่ ไปของชุมชน ใช้การประเมินชนบทแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องต่างๆ ได้แสดงความเห็ นเพื่อเสนอความคิดในปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษา สมุดจดบันทึ กภาคสนาม (Field Note) เครื่ องบันทึ กเสี ยง (Recording Tools) กล้อง
ถ่ายรู ป (Camera)
จุดประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อสร้ างเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่ างนักวิจยั และประชาชน
หลังจากนั้น นําประเด็นจากการค้นหาศักยภาพ ปั ญหา ความต้องการของชุมชน รวบรวมจัดกลุ่ม
ประเด็ น แล้ว สร้ า งเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งนัก วิจัย และประชาชน โดยการคื น ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทํา
ประชาคม เพื่อให้ชุมชนได้ทบทวนตรวจสอบข้อมูล ลําดับความสําคัญ รวมทั้งสรุ ปประเด็นสําคัญเรี ยงลําดับความ
ต้องการมากไปน้อย และสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนร่ วมกันตามลําดับความสําคัญของชุมชน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เครื่ องมือที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ การจัดเวที
ประชาคม และการสังเกตในด้านต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่ มาสรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสังเกต การสนทนากลุ่ม จะถูกนํามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้ อหา
สรุ ปผลนําเสนอผลการศึ กษาตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งการสรุ ปข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เกิ ดความ
ชัดเจนและมองเห็นภาพในศักยภาพ ความต้องการ และปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
เนื้อหา (Descriptive Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 บริบททัว่ ไปของชุมชน
บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ก่อตั้งเมือปี พ.ศ. 2504 เดิมทีต้ งั ชื่อว่า “บ้านหิ นลาด” โดยยึดเอาหิ นก้อนหนึ่งมา
เป็ นชื่อของหมูบ่ า้ น เพราะบริ เวณตะวันออกของหมูบ่ า้ นมีลานหินขนาดใหญ่ ลักษณะยาวลาดไปกับพื้น มีความ
สวยงามมาก คนสมัยก่อนมาทําไร่ ทาํ นาได้ยดึ เอาหิ นก้อนนั้นเป็ นที่พกั เพราะมีน้ าํ ไหลผ่านมองลงไปในนํ้าจะเห็น
ตัวปลาแหวกว่ายไปมาสวยงามอย่างมาก ต่อมาชาวท่าลี่ จึงขอแยกออกจากตําบลสี ออ มาเป็ นตําบลท่าลี่ บ้านหิ น
ลาดจึงเปลี่ยนชื่อหมูบ่ า้ น ปี พ.ศ. 2512 ได้จดั ตั้งหมูบ่ า้ นขึ้น ชื่อว่า บ้านราษฎร์สรบุญ เนื่องจาก ภรรยาผูใ้ หญ่บา้ น
ชื่อสร และผูใ้ หญ่บา้ น ชื่อ บุญ และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็ น บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมูท่ ี่ 9 ตําบลท่าลี่ จังหวัด
อุดรธานี โดยมีนายบุญ หมื่นพรหม เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นคนแรก
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ภาพที่ 1 แผนที่บา้ นราษฎร์สมบูรณ์
ที่มา : google maps (2018)
ปั จจุบนั มีบา้ นเลขที่จาํ นวน 170 เลขที่ 159 ครัวเรื อน อาศัยอยูจ่ ริ ง 144 ครัวเรื อน มีประชากรชาย 310
คน ประชากรหญิง 325 คน รวม 635 คน มีเนื้ อที่ ประมาณ 2,400 ไร่ มีการทําเกษตรโดยรอบ คนที่ อาศัยอยู่ใน
หมู่บา้ น ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กอายุ 0-14 ปี กับผูส้ ูงอายุ มากกว่า 60 ปี ส่วนวัยแรงงานจะออกไปทํางานยังต่างจังหวัด
ตารางที่ 1 ข้อมูลจํานวนครัวเรื อนบ้านราษฎร์สมบูรณ์
มีครัวเรื อนทั้งหมด

144

ครัวเรื อน

จําแนกตามช่ วงอายุตามวัยแรงงาน

จํานวนประชากรทั้งหมด

635

คน

เด็ก (0 ปี - 14 ปี )

20.15

เพศชาย

310

คน

วัยแรงงาน (15 ปี - 59 ปี )

66.54

เพศหญิง

325

คน

ผูส้ ู งอายุ (มากกว่า 60 ปี เต็ม)
ที่มา : ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมพัฒนาชุมชน (2561)

ร้ อยละ

13.31

1) อาชีพของประชากรในชุมชน
ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพหลักๆ คืออาชีพเกษตรและรับจ้าง ที่หารายได้เลี้ยงครอบครัวทั้งที่
เป็ นอาชี พหลักและอาชี พรอง ส่ วนที่ เหลือคือกลุ่มกําลังศึ กษาและอาชี พอื่น โดยรายละเอียดของการประกอบ
อาชีพ ดังนี้
1.1) อาชีพเกษตร จํานวน 188 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.61 ของจํานวนประชากร ประกอบด้วย
อาชีพทํานา คนในชุมชนเป็ นการทําเพื่อนําผลผลิตที่ได้มาบริ โภคภายในครัวเรื อนเท่านั้น ไม่
เพียงพอที่จะขายเนื่ องจากพื้นที่การเพาะปลูกไม่มาก ส่ วนใหญ่ใช้วิธีการปั กดํา ลักษณะดินเป็ นดินร่ วนปนทราย
อาศัยนําฝนเพียงอย่างเดียว การถือครองที่ดินเป็ น ส.ป.ก. เฉลี่ยอยูท่ ี่ครัวเรื อนละ8-10 ไร่ ไม่ได้เป็ นอาชีพที่สร้าง
รายได้หลัก
ทําสวนยางพารา กลุ่มคนที่มีสวนยางพาราจะเป็ นครัวเรื อนที่ค่อนข้างมีเงินทุนและมีที่ดินเป็ น
ของตนเอง จึ งสามารถลงทุ นปลูกในระยะยาวได้ อยู่ที่ประมาณ 15 ครั วเรื อน ทั้งนี้ ลักษณะของการทํา สวน
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ยางพาราจะเป็ นการทํายางก้นถ้วยหรื อยางก้อนเพื่อขาย ไม่นิยมทํายางแผ่นเนื่องจากชาวบ้านมองว่าเสี ยเวลาในการ
แปรรู ปเป็ นยางแผ่น
ทําไร่ มนั สําปะหลัง ครัวเรื อนที่ทาํ ประมาณ 50 ครัวเรื อน แหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมธกส.และ
ทุนส่วนตัว ยังมีการพึ่งสารเคมีค่อนข้างมาก จากข้อจํากัดของแรงงานในครัวเรื อนน้อย จึงต้องใช้วธิ ีการที่ประหยัด
แรงงานและประหยัดเวลา จึ งเลือกใช้สารเคมีเกษตรอย่างเข้มข้น เน้นขายหัวสดผ่านลานรับซื้ อของนายทุนใน
พื้นที่
ทําไร่ ออ้ ย ชาวบ้านนิยมปลูกกัน มีสดั ส่วนครัวเรื อนที่ปลูกเท่าๆ กันกับการทําไร่ มนั สําปะหลัง
เฉลี่ยพื้นที่ประมาณ 3-4 ไร่ ต่อครัวเรื อน ถือเป็ นอีกอาชีพที่ชาวบ้านนิยมทําเพราะมีลานรับซื้ อใกล้พ้ืนที่ชุมชน แต่
ทั้งนี้ ก็ยงั เจอกับปั ญหาเรื่ องดินที่เสื่ อมสภาพ ก่อให้เกิดโรคใบขาว การกําจัดหญ้าที่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมีในปริ มาณ
มาก ไม่มีการพักดินใช้ดินต่อเนื่องตลอดทั้งปี สภาพดินจึงเกิดการสะสมของโรคพืชเป็ นจํานวนมาก
ทําสวนมะม่วงพันธุ์มหาชนกถือได้วา่ เป็ นอาชีพใหม่ที่เข้ามาสู่ หมู่บา้ นแต่ก็ยงั มีส่วนน้อย เกิด
จากนายทุนให้แรงจูงใจเพราะเป็ นผลไม้ที่คนนิ ยมซื้ อบริ โภค จนผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันจนกลายเป็ นปั ญหา
มะม่วงล้นตลาด ราคาตกตํ่า ชาวบ้านที่ลงทุนปลูกก็ยงั มีความรู ้ในการจัดการผลผลิตได้ไม่ดี ผลผลิตล้นตลาดไม่มี
การจัดการในรู ปแบบอื่นที่นอกเหนือจากการขายผลสด อีกทั้ง ความรู ้ในการแปรรู ปและพัฒนาเป็ นสิ นค้าอย่างอื่น
ยังมีนอ้ ย

ภาพที่ 2 Timeline การดํารงชีวติ ประจําวัน อาชีพในแต่ละเดือน
1.2) อาชี พรับจ้ าง จํานวน 173 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 27.24 คนในชุมชนจะประกอบอาชีพรับจ้าง
ในช่วงที่วา่ งเว้นจากการทําเกษตรในครัวเรื อน โดยลักษณะของการรับจ้างจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ รับจ้าง
ในพื้นที่ ได้แก่ รับจ้างด้านเกษตรทัว่ ไป รับจ้างทํานา รับจ้างในไร่ มนั สําประหลังและไร่ ออ้ ย อีกส่วนหนึ่งเป็ นการ
ออกไปรับจ้างทัว่ ไปนอกชุมชน เช่น รับจ้างก่อสร้างจะได้ค่าแรงอยูท่ ี่ 300-350 บาท/วัน และรับจ้างที่ต่างจังหวัด
เป็ นการเคลื่ อ นย้า ยแรงงานสู่ ภ าคบริ ก ารและอุ ต สาหกรรม เช่ น ทํา งานในบริ ษ ัท ห้ า งร้ า น ในพื้ น ที่ แ ถบ
กรุ งเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี เป็ นต้น ถือได้ว่าเป็ นอาชี พที่นาํ รายได้ส่งกลับมาเป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนเป็ น
หลัก ยังมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ไปรับจ้างภาคเกษตรนอกชุมชนฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายนก็
ออกไปทํางานเพื่อแลกกับเงินที่นายทุนจ่ายก่อนถึงฤดูกาล ในจังหวัดลพบุรี พิจิตร
1.3) อาชี พอื่ นๆ จํานวน 143 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.31ได้แก่ พนักงานบริ ษทั รั บราชการและ
พนักงานข้าราชการ รวมทั้งกลุ่มคนที่ไม่มีอาชีพ เป็ นต้น
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ตารางที่ 2 ข้อมูลอาชีพประชากรจําแนกประเภทตามอาชีพ
จําแนกตามประเภทอาชีพ
1) เกษตร
2) รับจ้างทัว่ ไป
3) กําลังศึกษา
4) อาชีพอื่น ๆ

จํานวน (คน)
188
173
126
143

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ร้ อยละ
29.61
27.24
19.84
23.31

ที่มา: ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน
2) การใช้ ชีวติ ประจําวันของชาวบ้ านหมู่บ้านราษฎร์ สมบูรณ์
กิ จวัตรประจําวันของชาวบ้านในชุมชนบ้านราษฎร์ สมบูรณ์ ซึ่ งพบว่า ชาวบ้านมีช่วงเวลากิจวัตร
ประจําวันและการทํางานจากการเกษตรอยูต่ ลอดทั้งวัน หากเป็ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวจะใช้เวลามากขึ้นจนกว่างานจะ
ดําเนินการแล้วเสร็ จ หากช่วงใดเว้นว่างก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ดาํ เนินอยูเ่ รื่ อยๆ เช่น การทําอาชีพเสริ ม การดูแล
ครัวเรื อน การดูแลลูกหลานในบ้าน เป็ นต้น

ภาพที่ 3 Timeline แสดงข้อมูลการใช้ชีวติ ประจําวันของชาวบ้านหมู่บา้ นราษฎร์สมบูรณ์
5.2 ศักยภาพในท้ องถิ่น
บ้านราษฎร์สมบูรณ์ เป็ นชุมชนที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมากว่า 50 ปี บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีถึงแม้
อาจจะไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิ มแต่ยงั คงมีความเป็ นเอกลักษณะประจําท้องถิ่น ที่ หากมองแล้วจะเห็ นว่าชุมชนมี การ
อนุรักษ์ความเป็ นตัวตนไว้ โดยได้รวบรวมจุดเด่นของชุมชน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1) อาหารท้ องถิ่น ที่จดั ได้วา่ มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหาร เนื่ องจากภูมิประเทศของชุมชนอยู่
ติดกับภูเขา พื้นที่วนอุทยานภูเขาสวนกวาง โดยมีความหลากหลายทางอาหารที่ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยและเป็ นแหล่ง
สร้างรายได้รวมทั้งหาอาหารได้ตลอดทั้งปี เช่น เห็ดขาว เห็ดขม เห็ดปลวก เห็ดตะไค (เห็ดละโง้ก) แมลงกอก แมง
กุดจี่ ด้วง ไข่มดแดง อึ่งอ่าง กบ เขียด ปลาช่อน ปูนา อีรอก ดอกกระเจียว หน่อไม้ หน่อโจด กลอย เป็ นต้น
2) ปราชญ์ ชาวบ้ าน ตามความเชื่ อสมัยก่ อนที่ เชื่ อว่าการมี หมอลําทรงที่ สามารถช่ วยรักษาอาการ
เจ็บป่ วยของชาวบ้านในชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงได้ โดยเฉพาะอาการที่เกิดจากความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ที่
ชาวบ้านจะให้ความสําคัญกับการรักษาทางไสยศาสตร์ เป็ นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการรักษาแบบแพทย์แผน
ไทยในปั จจุบนั รวมทั้งภูมิปัญญาในเรื่ องของหมอยาสมุนไพร แต่ก็ยงั มีการสื บทอดกันน้อย
3) กลุ่มอนุรักษ์ กลองยาว การตีกลองยาวถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ที่ มีการสื บทอดจากอดี ตมา
จนถึ งปั จจุ บนั มี ความสวยงามและความแตกต่างในลักษณะของวิธีการเล่นตีรวมถึ งท่าฟ้ อนรําที่ จัดได้ว่าเป็ น
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เอกลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ปั จจุบนั มีหน่วยงานที่เข้ามาส่ งเสริ มและร่ วมอนุรักษ์กลุ่มกลองยาวเพื่อให้คง
ความเป็ นท้องถิ่น รวมทั้งสื บทอดไปสู่รุ่ นลูกหลานต่อไปในอนาคต
4) จักสาน เป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในภาคอีสานที่สามารถพบเห็นได้ในหลายชุมชน เดิมที
การจักสานเป็ นลักษณะของการสร้างหรื อผลิตอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้ในครัวเรื อน เช่น ตะกร้า กระจาด กระติบข้าว
เป็ นต้น ภูมิปัญญาจักสานนี้ ยงั คงเห็นได้ในชุมชนแต่ปัจจุบนั เห็นได้ชดั ว่าการสื บทอดที่ลดลงเนื่องจากคนรุ่ นใหม่
ไม่ได้สนใจ
5) กลุ่มไม้ กวาดดอกหญ้ า การผลิตไม้กวาดจัดว่าเป็ นภูมิปัญญาหนึ่ งที่ชุมชนมีการสื บทอดมาจนถึง
ปั จจุ บนั แต่การรวมกลุ่มผลิ ตไม้กวาดตามการส่ งเสริ มของหน่ วยงานพัฒนาชุ มชน ซึ่ งมี เพียงคนบางกลุ่มที่ ยงั
สามารถผลิตไม้กวาดได้ แต่อย่างไรก็ตามนับว่าเป็ นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ยงั คงสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน รวมทั้ง
มีโอกาสในการเข้าร่ วมแสดงสิ นค้าตามงาน OTOP ของจังหวัดหรื อหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดขึ้น
6) แหล่ งท่ องเที่ยวสะพานหิน ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกรู ปแบบหนึ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมานาน แต่
พึ่งได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาเป็ นพื้นที่ แหล่งท่องเที่ ยวโดยใช้ชื่อว่า “แหล่งท่องเที่ ยวสะพานหิ นธรรมชาติ”
ลักษณะของความโดดเด่นหิ นทรายที่มีความงามตามธรรมชาติประกอบกับความสวยงามของหิ น ปั จจุบนั มีการ
ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์ไปอย่างแพร่ หลายมากขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์บนรถไฟฟ้า BTS รวมถึงสื่ อทีวแี ละ
ช่องทางต่างๆ ชุมชนจึงรวมจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวสะพานหิ นเพื่อส่ งเสริ มรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศผ่านการมี
ส่วนร่ วมในชุมชน
5.3 ปัญหาในท้ องถิ่น
ปั ญหาสังคม ที่ เกี่ ยวข้องกับชุมชนมากที่สุดได้แก่ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการพนัน ปั ญหาการลัก
ขโมย ปั ญหาการทะเลาะวิวาท ปั ญหาเยาวชน เยาวชนติดเกมส์ ติดโทรศัพท์ ปั ญหาติดสุรา และปั ญหาการหย่าร้าง
ตามลําดับ โดยชาวบ้านให้ความเห็ นว่า ทุกปั ญหาควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะปั ญหาด้านยาเสพติดกับกลุ่ม
เยาวช ส่วนปั ญหาชุมชน พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้แก่ นํ้าดื่ม สารเคมีตกค้างจากทําการเกษตรในพื้นที่
โดยรอบและปั ญหาด้านสุ ขภาพคนในชุมชนมีโรคต่างๆมากมาย เช่น เบาหวาน ความดัน โรคเก๋ า ผูป้ ่ วยติดเตียง
โรคตับ โรคปอด เป็ นต้น
5.4 การรวมกลุ่มในชุมชน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพเสริ มต่างๆ แต่ยงั ไม่เข้มแข็งเนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเริ่ มต้น ได้แก่ กลุ่ม
ท่ องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มเศรษฐกิ จพอเพียง กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอนุ รักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม กลุ่มซาเล้งบริ การนักท่องเที่ยว ส่ วนกลุ่มที่มีการจัดตั้งมานานแล้ว ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น
5.5 ภาระหนีส้ ินของประชากรในหมู่บ้านราษฎร์ สมบูรณ์
โดยส่ วนใหญ่จะมีภาระหนี้ สินคิดเป็ นร้อยละ 99 ของประชากรทั้งหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นการกูย้ มื มาใช้จ่าย
โดยหนี้ สินดังกล่าวมีท้ งั ภายในและภายนอกระบบการเงินหนี้ สินภายในระบบการเงิน ชาวบ้านเป็ นหนี้ มากที่สุด
ได้แก่ การกูย้ ืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รองลงมาเป็ นกองทุนสัจจะออมทรัพย์
หรื อธนาคารหมู่บา้ นไฟแนนซ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สิ นเชื่อเงินด่วน และเงินกูน้ อกระบบ
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ผลจากการวิจยั พบประเด็นที่ชุมชนต้องการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข็มแข็ง ประด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
1) การบริหารจัดการหนีส้ ิ น จากการสัมภาษณ์ระดับครัวเรื อน ผูน้ าํ ชุมชน จนถึงการทําเวทีชาวบ้าน ได้
พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว เกือบทุกครัวเรื อนมีหนี้ที่เกิดจากการกูย้ มื โดยเฉพาะแหล่งเงินกูใ้ นระบบ แต่ยงั มีบางส่วน
ที่ พ่ ึงแหล่งเงินกูน้ อกระบบ สอดคล้องกับงานวิจยั อนุ วตั สงสม (2552) ที่ กล่าวว่าวัตถุประสงค์การก่อหนี้ ส่วน
ใหญ่ เพื่อการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิ ก ลงทุนทําการเกษตรและประมง ซึ่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ ยงสู งรวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างผันผวน ราคาผลผลิตตกตํ่า เช่น
ยางพารา มันสําปะหลัง มะม่วงและอ้อย เช่ นเดี ยวกับ ขนิ ษฐา วนะสุ ข (2557) กล่าวว่าหากรายได้เกษตรกรมี
แนวโน้มหดตัวจากราคา สิ นค้าเกษตรสําคัญที่ลดลง อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคต จนทํา
ให้เสถียรภาพครั วเรื อนมีความเปราะบางมากขึ้น ทั้งนี้ เงิ นกูท้ ี่ มายังมีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยนําไปใช้กับ
รายจ่ายในชีวติ ประจําวัน ซึ่งนับว่าเป็ นรายจ่ายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้
2) ปัญหาการใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน การดํารงชีวิตตามองค์ประกอบของปั จจัย 4 เป็ นสิ่ งสําคัญ แต่ดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนเรื่ องของรายได้ โดยเฉพาะครัวเรื อนที่มีอาชีพเกษตรและ
อาชี พ รั บ จ้า ง ที่ มี ร ายได้ไ ม่ แ น่ น อนส่ งผลต่อ ค่า ใช้จ่า ยในชี วิตประจํา วัน หลายครอบครั ว อาจมี ร ายได้พอใช้
สอดคล้องกับ เดื อนเพ็ญ กชกรจารุ พงศ (2553) ที่ พบว่า เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ทําให้ ประชาชน
จํานวนมากมีรายรับไม่พอรายจ่าย ซึ่งการที่รายรับไม่พอรายจ่ายอาจเกิดจากการขาดการวางแผนการใช้จ่าย
3) การพัฒนาอาชี พในชุ มชน ความต้องการในด้านการสร้างอาชี พให้เกิ ดขึ้นกับคนในชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ บ้านราษฎร์ สมบูรณ์เป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งที่มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพที่ถือว่ายัง
ไม่เข็มแข็งมากนัก โดยเฉพาะเรื่ องจัดหาตลาด ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถขายสิ นค้าได้ตามที่ตอ้ งการ แต่ปัจจุบนั
ชาวบ้านยังคงต้องการให้เกิ ดการสนับสนุนและสารต่อทุนทางวัฒนธรรมเดิ มที่ มีอยู่แล้ว เช่น การทอผ้า การจัก
สาน การแปรรู ปผลผลิตที่มีในท้องถิ่น เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ไพรัช วงศ์ยทุ ธไกร (2557) ที่เสนอว่าควรมีการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นเงิ นทุนและนักวิชาการ เพื่อจัดโครงการบริ การวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างอาชี พให้กบั
ประชาชนเพื่อจะทําให้ประชาชนมีอาชี พเพิ่มรายได้หรื อนําความรู ้ไปใช้ผลิตใช้ในครัวเรื อนเพื่อลดรายจ่ายได้
รวมทั้งวางแผนเชิงรุ กโดยศึกษาความต้องการของท้องถิ่นและควรวิเคราะห์วา่ อาชีพใดที่ จะเกื้อหนุนซึ่ งกันและ
กันในชุมชนอย่างเป็ นลูกโซ่
4) การใช้ ส ารเคมีใ นภาคการเกษตร เป็ นที่ พ บเห็ น ได้ชัด ว่า ในพื้ น ที่ มี ก ารใช้ส ารเคมี ค่ อ นข้า งมาก
ประกอบกับชาวบ้านยังยืนยันถึงเหตุผลของการใช้สารเคมีที่ตอ้ งการลดต้นทุนและเพื่อประหยัดเวลาในการดูแล
รักษาต้นพืช จึงนิยมใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การใช้ยากําจัดศัตรู พืช การใช้ปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการ
ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ โดยในงานวิจยั ของ นพพร บัวทอง (2558) ได้เสนอถึงแนวทางการใช้สารเคมีไว้ว่า ควรมีการให้
ความรู ้เรื่ องการใช้สารเคมี ป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชที่ถูกต้อง ดังนั้น แนวทางที่ควรเลือกใช้ในการให้ความรู ้เรื่ อง
การใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่เกษตรกร คือการสร้างการมีส่วนร่ วมและการสร้าง
แกนนําเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่เป็ นที่เคารพนับถือเป็ นแกนนําในการให้ความรู ้
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) การแก้ปัญหาด้านหนี้สินของชุมชน ควรเริ่ มจากการให้ความรู ้และสร้างความตระหนักต่อการเป็ น
หนี้ เพื่อให้เกิ ดการวางแผนบริ หารจัดการหนี้ วางรู ปแบบการชําระหนี้ ในอนาคตและไม่ก่อให้เกิ ดการสร้างหนี้
เพิ่มเติม
2) การสร้างความเข้าใจในหลักกการของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองจากการใช้ชีวติ
มีการวางแผนการใช้การใช้จ่ายพร้อมจัดทําบัญชีรายการรับ รายการจ่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อหาแนวทางในการ
ลดรายจ่ายที่ไม่จาํ เป็ นลง
3) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน โดยอยู่บนพื้นฐานความรู ้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิ ม ให้เกิด
การต่อยอดนําไปสู่ การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สร้างการเรี ยนรู ้ในการใช้ช่องทางการตลาดโดยอาศัย
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ ไม่ซับซ้อน เช่ น การหาช่ องทางการจําหน่ ายบนเฟสบุค (Face Book) เป็ นต้น เพื่อให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคในยุคของการค้าแบบออนไลน์ได้
4) สร้างความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี และให้ความรู ้เรื่ องการทําการเกษตร
แบบอินทรี ย ์ ให้ชาวบ้านสามารถนําวัสดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคเกษตร โดยการสร้าง
ต้นแบบเพื่อให้เกิดการเข้ามาเรี ยนรู ้นาํ ไปสู่กบั เปลี่ยนแปลงแนวคิดการใช้สารเคมีมาสู่การทําเกษตรแบบปลอดภัย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การนําข้อเสนอแนะไปปรับใช้กบั ชุมชนเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรมพร้อมประเมินผลโครงการ
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ว่าง ตลอดจนศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างกับผูน้ บั ถือศาสนาที่มี
ความแตกต่างกันในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก
วิธีดําเนิ นการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ ประชาชนในพื้ นที่ จังหวัดนครนายกใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล 2 แห่ ง ประกอบด้วย ผูส้ ู งอายุในโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนตําบล บ้านนา
จํานวน 53 คน และ ผูส้ ู งอายุในโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนตําบล ชุมพล จํานวน 37 คน เครื่ องมือที่ ใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูส้ ู งอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก ค่าดัชนี
ของความสอดคล้อง อยูใ่ นช่วง 0.6-1 มีค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีวดั ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาที่ 0.82 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
สรุ ป ผลการวิจัย : จํานวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่างจําแนกตามรู ป แบบกิ จ กรรมภายในบ้านใน
ภาพรวมของทั้งสองศาสนา พบว่า 1.พฤติ กรรมการใช้เวลาว่างรู ป แบบกิ จกรรมภายในบ้านในภาพรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างทําเป็ นจํานวนมากที่ สุด คือ ดูโทรทัศน์ 2.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิ จกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างทําเป็ นจํานวนมากที่สุดคือ ร้องเพลง/ เล่นดนตรี 3.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิจกรรมนอกสถานที่
ที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ นจํานวนมากที่สุดคือ พบปะสังสรรค์ 4.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิจกรรมกี ฬาและ
สุ ขภาพที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ นจํานวนมากที่สุดคือ นวดแผนโบราณ ส่ วนผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ทํากิจกรรมออก
กําลังกายในฟิ ตเนส มากที่สุด
ส่ วนในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าทุกปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจในเข้าร่ วมการใช้เวลาว่าง
ของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายกทุกรู ปแบบอยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่าง ศาสนากับปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจในเข้าร่ วมการใช้เวลาว่าง
ของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก พบว่า ภาพรวมการนับถือศาสนาที่ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่าง ยกเว้นปั จจัย ด้านความสะดวกในการเดินทาง สถานที่ในการประกอบกิจกรรม และ
ความพร้อมทางด้านจิตใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง, ผูส้ ูงอายุ, ชุมชน
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ABSTRACT

Purpose: To study leisure behavior of the elderly in prototype community and to study factors
affecting leisure participation including the comparison study of the elderly’ s opinion of religious different
with factors affecting leisure participation in Nakhonnayok Province
Methodology: The samples of this study is residence in Nakhonnayok in two subdistrict
administration organizations which are 55 of the elderly in Banna subdistrict administration organization and 38
of the elderly in Chumpon subdistrict administration organization. The research instrument is the questionnaire
used to investigate the leisure behavior of the elderly in the prototype community in Nakonnayok. The index of
validity is between 0.6-1. The reliability index measured by Alpha coefficient is 0.82. The data analyzed by
means, percentage, standard deviation, and t-test.
Findings: It is found that the frequency and percentage of sample classified based on in-house
activity is overall done by the samples with the greatest frequency which is watching television. The pattern of
creative activity which is done by the samples with the highest frequency is singing/playing music. The pattern
of outdoor activity which is done by the samples with the greatest frequency is meeting and greeting. The
pattern of sports and health activity which is done by the samples with the highest frequency is Thai traditional
massage. Except Islamic exercise in fitness center highest frequency
Overall, the samples think that all factors affecting the decision on participating in leisure in
Nakhonnayok Province are high.
The result of the analysis of the compare between religion factor and leisure behavior in the
experiment is no different statistical significance except transportation convenience/ place in activity/ mind
readiness different statistical significance level of 0.05
KEYWORDS: Leisure Behavior, elderly, Community

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

มนุ ษย์มีการพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาคุ ณภาพชี วิตที่ ดี และความพึงพอใจในรู ปแบบการใช้ชีวิตของ
ตนเองอยูต่ ลอดเวลา โดยเริ่ มจากการดําเนิ นชีวิตเพื่อความอยูร่ อดขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นกิจวัตรประจําวันของทุกคน
อันได้แก่ การนอนหลับพักผ่อน การรับประทานอาหาร การใช้เครื่ องนุ่งห่ม และการใช้ยารักษาโรค ปั จจัยพื้นฐาน
เหล่านี้ เป็ นส่ วนสนับสนุนให้มนุษย์แสวงหาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในระดับที่ดีข้ ึนไป ภายใต้บริ บทการ
อาศัยรวมกับบุคคลอื่นๆในสังคมที่ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ด้วยการปฏิ บตั ิตามบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ สังคมกําหนดไว้ เช่น การทํางานเพื่อหารายได้ การปฏิบตั ิตามบทบาทในฐานะสมาชิ กของสถาบัน
ครอบครัว ตลอดจนการประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี เพื่อทําให้ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและ
เกิ ดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุ ข ดังนั้นเวลาว่างที่ เหลือจากการการทํากิ จวัตรประจําวัน และการทํางาน
ปฏิ บตั ิตามหน้าที่ หรื อเรี ยกว่า “เวลาว่าง (Free Time)” จึงเป็ นส่ วนประกอบที่ สาํ คัญในชี วิตของทุกคนที่ นาํ ไปสู่
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การมีคุณภาพชีวิตที่ปรารถนาสู งสุ ด ด้วยการเรี ยนรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการใช้เวลาว่างของตนเอง ด้วย
การเข้าร่ วมกิจกรรมที่ ตนเองสนใจภายใต้เวลาว่างที่มีอยู่ หรื อเรี ยกกิ จกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาว่างนั้นว่า “กิจกรรม
นันทนาการ” (สุวมิ ล ตั้งสัจจพจน์, 2553) การพัฒนาที่เกิดจากการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง
เหล่านี้ ถือได้วา่ เป็ นกระบวนการการเรี ยนรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่บุคคล เพื่อค้นหาแนวทางสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคตได้
ผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มประชากรช่วงวัยหนึ่ งที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ลดลงจากวัยผูใ้ หญ่ เนื่ องจากการ
เกษียรการทํางาน เพราะความเสื่ อมที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย เช่น ร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป สายตายาวขึ้น ผมหงอก ขี้ลืม
เหนื่ อยง่าย หากเจ็บป่ วยจะใช้เวลาในการรักษานานกว่าเดิม มีการทํางานเชื่องช้าลง และมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ลดลงไปด้วย (กุลยา ตันติพลาชีวะ, 2551) แม้วา่ ความเสื่ อมจะเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความอิสระในการใช้ชีวิต
เพื่อแสวหาคุณภาพชีวติ ที่ดี หรื อการแสวงหาความสุ ขในบั้นปลายชีวติ จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเวลาว่างที่มีมากขึ้น
กว่าตอนช่ วงวัยผูใ้ หญ่ ด้วยเหตุน้ ี การใช้เวลาว่างจึ งเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ผ่านการเข้าร่ วม
กิจกรรมนันทนาการสําหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อป้ องกันความเสื่ อมที่ จะเกิดขึ้น เพราะในแต่ละปี รัฐบาลต้องสิ้ นเปลือง
ค่าใช้จ่ายสู งถึงปะละเกือบ300,000 ล้านบาท โดยบริ การต่างๆมุ่งแก้ปัญหา และสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุ
ทุกภาวะสุขภาพ (บุญศรี นุเกตุ และ คณะ 2550)
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั ได้ม่งุ เน้นที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูส้ ู งอายุ อันเป็ นข้อมูลสําคัญใน
การสร้างบริ การนันทนาการและการใช้เวลาว่างในชุมชนผูส้ ู งอายุตน้ แบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูส้ ู งอายุและเกิ ดการพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุได้พร้อมๆกัน และนําไปสู่ การสร้างความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุท้ งั ภาครัฐและเอกชนในการจัดสร้างรู ปแบบการให้บริ การทางนันทนาการและ
การใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาความสุขและคุณภาพชีวติ สําหรับผูส้ ูงอายุในชุมชนต่อไปในอนาคตได้
คําถามของการวิจยั
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายกเป็ นอย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก
(3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างกับผูน้ บั ถือศาสนาที่
มีความแตกต่างกันในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(independent Variables)

ศาสนา
-พุทธ
-อิสลาม

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

-

พฤติกรรมการใช้ เวลาว่ าง
รู ปแบบกิจกรรมภายในบ้าน
รู ปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์
รู ปแบบกิจกรรมนอกสถานที่
รู ปแบบกิจกรรมกีฬาและสุ ขภา

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเข้ าร่ วมการใช้ เวลาว่ าง
- ความสะดวกในการเดินทาง- ความชอบ- ญาติ พี่นอ้ ง
และเพื่อน- ค่าใช้จ่าย- วันปกติ- วันหยุดสุ ดสัปดาห์/
วันหยุดพิเศษ- เวลาในการเข้าร่ วม- ระยะทาง/ ระยะเวลา
ในการเดินทาง- สภาพภูมิอากาศ- สถานที่ประกอบ
กิจกรรม- ความปลอดภัย- ความพร้อมทางจิตใจ- ความ
พร้อมทางร่ างกาย- ราคาอุปกรณ์- การให้บริ การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
(1) ศึกษาทบทวนข้อมูลจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึ กษาพฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของผูส้ ูงอายุและนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็ นแบบแบบสอบถามรู ปแบบการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุ
(2) จากนั้ นทํา การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จัย และหาคุ ณ ภาพของหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจพิจารณาหาคุณภาพ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามรู ปแบบการใช้เวลาว่าง
ของผูส้ ู งอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก ค่าดัชนี ของความสอดคล้อง อยูใ่ นช่วง 0.6-1 จากนั้น นํามาหาค่า
ความเชื่อมัน่ โดยวิธีวดั ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ของ Cronbarch ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.82
4.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชาการที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 45,118 คน โดยจําวนวนประชากร
ที่ อาศัยอยู่ในอําเภอบ้านนา จํานวน 12,114 คน และประชากรที่ อาศัยอยู่ในอําเภอองครักษ์ จํานวน 9,656 คน
(สํานักงานสถิตินครนายก,2559) และประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ น
เครื อข่ายการบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก ที่ อาศัยอยูใ่ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล 2 แห่ ง ประกอบด้วย ผูส้ ู งอายุในโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนตําบล บ้านนา จํานวน 55 คน
และ ผูส้ ู งอายุในโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนตําบล ชุมพล จํานวน 35 คน รวมทั้งสิ้ น 90 โดยแบ่งเป็ นผู ้
นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 53 คน และผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม จํานวน 37 คน
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึง ศาสนาของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัด
นครนายก ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง หมายถึง
1. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิจกรรมภายในบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่มีบา้ นเป็ นสถานที่
ในการทํากิ จกรรมต่างๆ เช่น ดูโทรทัศน์ ดูวีดีโอ / วีซีดี ฟั งวิทยุ / เทป / ซี ดี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์ เน็ ต
ทํางานอดิเรก อ่านหนังสื อ ทําอาหาร ทําสวน และอื่นๆ
2. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิ จกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่ แสดงให้เห็ นถึง
ความคิดริ เริ่ ม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่ น ร้องเพลง / เล่นดนตรี วาดรู ป แกะสลัก ถ่ายภาพ เย็บปั ก
เต้นรํา และอื่นๆ
3. พฤติ ก รรมการใช้เวลาว่างรู ป แบบกิ จกรรมนอกสถานที่ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บัติ ต าม
สถานที่ต่างๆ เช่นพบปะสังสรรค์ ชมภาพยนตร์ เดินเที่ยวศูนย์การค้า ทานอาหารนอกบ้าน ชมคอนเสิ ร์ต เยีย่ มญาติ
เพื่อน พักผ่อนนอกสถานที่ ชมการแข่งขันกีฬา เล่นกีฬา เรี ยนกิจกรรมพิเศษ ไปห้องสมุด ไปเที่ยวต่างจังหวัด นัง่
สมาธิ ทําบุญ และอื่น
4. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิ จกรรมกี ฬาและสุ ขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่ แสดงออก
ทางร่ างกาย เสริ มสร้างความแข็งแรงและสุ ขภาพ เช่นฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล ว่ายนํ้า โบว์ลิ่ง เทนนิส เท
เบิ ลเทนนิ ส วอลเล่ยบ์ อล กอล์ฟ วิ่ง (Jogging) แอโรบิก (Aerobic) นวดแผนโบราณ ออกกําลังกาย โยคะ (Yoga)
อบไอนํ้า (Sauna) นวดนํ้ามัน (Spa) และอื่นๆ
5. ปั จจัยที่ มีผลต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่าง หมายถึ ง (1) ความสะดวกในการเดิ น ทาง (2)
ความชอบ (3) ญาติ พี่นอ้ ง และเพื่อน (4) ค่าใช้จ่าย (5) วันปกติ (6) วันหยุดสุ ดสัปดาห์/ วันหยุดพิเศษ (7) เวลาใน
การเข้าร่ วม (8) ระยะทาง/ ระยะเวลาในการเดินทาง (9) สภาพภูมิอากาศ (10) สถานที่ประกอบกิจกรรม (11) ความ
ปลอดภัย (12) ความพร้อมทางจิตใจ (13) ความพร้อมทางร่ างกาย (14) ราคาอุปกรณ์ (15) การให้บริ การ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เดิ นทางไปเก็บข้อมูลไปในตําบลต่างๆด้วยตนเอง และนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งผูว้ จิ ยั จะใช้แบบสอบถามรู ปแบบการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมนต้นแบบจังหวัดนครนายก
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สถิ ติ t-test ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) จํานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยมี จํานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 90 คน ข้อมูลคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เป็ นเพศชายจํานวน 17 คน และหญิ ง
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จํานวน 73 คน มีอายุระหว่าง 60 ถึง 90 ปี ระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับตํ่ากว่ามัธยมศึ กษา ส่ วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนอยูใ่ นระดับน้อยกว่า 5,000 บาท พาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ น รถส่ วนตัว และรถมอเตอร์ไซด์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธจํานวน 53 คน และศาสนาอิสลามจํานวน 37 คน โดยส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั
ครอบครัว และมีโรคประจําตัวคือ ความดันสูง ไขมัน และเบาหวานเป็ นส่วนใหญ่
(2) จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรู ปแบบกิจกรรม (ภาพรวม) พบว่า
ตารางที่ 1 ตารางพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง รู ปแบบกิจกรรมภายในบ้านของผูส้ ูงอายุ ในชุมชนต้นแบบ จังหวัด
นครนายก (จําแนกตามศาสนา)
กิจกรรมภายในบ้ าน
ฟังวิทยุ/เทป/ซีดี
ดูโทรทัศน์
ดูวดี ีโอ/ซีดี
เล่นเกมคอมพิวเตอร์/
อินเทอร์เน็ต
อ่านหนังสื อ
ทํางานอดิเรก
ทําอาหาร
ทําสวน

ศาสนาพุทธ
ความถี่ (f)
8
16
1
1

ร้อยละ(%)
15.09
30.19
1.89
1.89

8
8
14
11

15.09
15.09
26.42
20.75

ศาสนาอิสลาม
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
4
10.81
9
24.32
1
2.70
0
0
7
7
13
14

18.92
18.92
35.14
37.84

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิจกรรมภายในบ้านในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทํา
เป็ นจํานวนมากที่สุด คือ ดูโทรทัศน์
ตารางที่ 2 ตารางพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง รู ปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ของผูส้ ูงอายุ ในชุมชนต้นแบบ จังหวัด
นครนายก (จําแนกตามศาสนา)
กิจกรรมสร้ างสรรค์
ร้องเพลง/เล่นดนตรี
วาดภาพ
เย็บปักถักร้อย
ถ่ายภาพ
เต้นรํา
แกะสลัก

ศาสนาพุทธ
ความถี่ (f)
22
1
9
9
4
1

ร้อยละ(%)
41.51
1.89
16.98
16.98
7.55
1.89

ศาสนาอิสลาม
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
12
32.43
0
0
11
29.73
1
2.70
1
2.70
1
2.70

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ นจํานวน
มากที่สุดคือ ร้องเพลง/ เล่นดนตรี /
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ตารางที่ 3 ตารางพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง รู ปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ของผูส้ ูงอายุ ในชุมชนต้นแบบ จังหวัด
นครนายก (จําแนกตามศาสนา)
กิจกรรมนอกสถานที่
พบปะสังสรรค์
เดินเล่นศูนย์การค้า
ชมภาพยนตร์
ชมคอนเสิ ร์ต
รับประทานอาหารนอกบ้าน
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
เยีย่ มเยียนญาติ/เพื่อน
เที่ยวนอกบ้านและนําอาหารไปรับประทาน (picnic)
ชมการแข่งขันกีฬา
เล่นกีฬา
เรี ยนกิจกรรมพิเศษ
ไปห้องสมุด
นัง่ สมาธิ
ทําบุญ

ศาสนาพุทธ
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
29
54.72
6
11.32
3
5.66
1
1.89
3
5.66
6
11.32
6
11.32
3
5.66
3
5.66
1
1.89
0
0
1
1.89
3
5.66
16
30.19

ศาสนาอิสลาม
ความถี่ (f) ร้อยละ(%)
26
70.27
1
2.70
2
5.41
0
0
3
8.11
6
16.22
11
29.73
6
16.22
1
2.70
2
5.41
2
5.41
0
0
5
13.51
9
24.32

จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติ กรรมการใช้เวลาว่างรู ป แบบกิ จกรรมนอกสถานที่ ที่ กลุ่ม ตัวอย่างทําเป็ น
จํานวนมากที่สุดคือ พบปะสังสรรค์
ตารางที่ 4 ตารางพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง รู ปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ในชุมชนต้นแบบ
จังหวัดนครนายก (จําแนกตามศาสนา)
กิจกรรมกีฬาและสุ ขภาพ
ฟุตบอล
บาสเกตบอล
นวดแผนโบราณ
แบดมินตัน
ว่ายนํ้า
โยคะ
เทนนิส
อบไอนํ้า
วอลเล่ยบ์ อล
นวดนํ้ามัน
แอโรบิก

ศาสนาพุทธ
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
3
5.66
1
1.89
20
37.74
4
7.55
3
5.66
1
1.89
0
0
0
0
1
1.89
4
7.55
3
5.66
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ศาสนาอิสลาม
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
2
5.41
1
2.70
3
8.11
0
0
2
5.41
7
18.92
1
2.70
3
8.11
1
2.70
0
0
7
18.92
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ตารางที่ 4 ตารางพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง รู ปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ในชุมชนต้นแบบ
จังหวัดนครนายก (จําแนกตามศาสนา) (ต่อ)
กิจกรรมกีฬาและสุ ขภาพ

ศาสนาพุทธ
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
8
15.09
3
5.66
4
7.55
1
1.89

ออกกําลังกายในฟิ ตเนส
ปั่นจักรยาน
เดิน
แช่เท้า

ศาสนาอิสลาม
ความถี่ (f)
ร้อยละ(%)
9
24.32
1
2.70
0
0
0
0

จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรู ปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ น
จํานวนมากที่สุดคือ นวดแผนโบราณ ส่วนผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ทํากิจกรรมออกกําลังกายในฟิ ตเนส มากที่สุด
3. เมื่อวิเคราะห์ศาสนากับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมนต้นแบบจังหวัดนครนายก
ตารางที่ 5 ตารางเปรี ยบเทียบความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างกับผูน้ บั ถือศาสนาที่มี
ความแตกต่างกันในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก
ปัจจัยที่มีผลต่ อการเวลา
ว่ าง
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ความชอบ
ญาติพี่นอ้ งและเพื่อน
ค่าใช้จ่าย
วันปกติ
วันหยุดสุ ดสัปดาห์/
วันหยุดพิเศษ
เวลาในการเข้าร่ วม
ระยะทาง/ ระยะเวลาใน
การเดินทาง
สภาพภูมิอากาศ
สถานที่ประกอบกิจกรรม
ความปลอดภัย
ความพร้อมทางจิตใจ
ความพร้อมทางร่ างกาย
ราคาอุปกรณ์
การให้บริ การ
ค่าเฉลี่ยรวม
*
p<.05

ศาสนาพุทธ (n = 50)
S.D.
ระดับ

ศาสนาอิสลาม (n = 40)
S.D.
ระดับ

t

P

3.44

.70

มาก

3.72

.45

มาก

-2.278

.025*

3.50
2.96
2.63
2.73
2.76

.54
.85
.82
.88
.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.65
3.19
2.52
2.72
2.86

.54
1.09
1.00
.99
1.02

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

-1.266
-1.124
.560
.076
-.464

.209
.264
.577
.940
.644

3.04
2.92

.70
.77

มาก
มาก

3.14
3.05

.85
.94

มาก
มาก

-.612
-.725

.542
.470

3.08
2.98
3.54
3.04
3.29
2.55
3.00
3.03

.74
.79
.67
.88
.67
.80
.95
.37

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.27
3.37
3.50
3.49
3.46
2.89
3.14
3.20

.76
.81
.70
.93
.80
.96
1.02
.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

-1.179
-2.240
.260
-2.303
-1.095
-1.792
-.655
-1.786

.242
.028*
.795
.024*
.277
.077
.514
.079
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่าง ศาสนากับปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
เข้าร่ วมการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก พบว่า ภาพรวมการนับถือศาสนาที่ต่างกัน
ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่าง ยกเว้นปั จจัย ด้านความสะดวกในการเดิ นทาง สถานที่ใน
การประกอบกิจกรรม และความพร้อมทางด้านจิตใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นกับที่มีผลต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลา
ว่างกับผูน้ บั ถือศาสนาที่มีความแตกต่างกันในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก เมื่อพิจารณารายปั จจัย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผูน้ ับถือศาสนาที่ มีความแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อทุกปั จจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการเข้าร่ วมการใช้เวลา
ว่างในภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Edginton et al (1995:311-313) กล่าวว่า วัยของ
ผูร้ ับบริ การ (generation) คนต่างวัยมีส่ิ งแวดล้อมและมุมมองต่างกัน เช่นวัยรุ่ นปั จจุบนั อยูใ่ นโลกของเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ การสื่ อสาร การเดินทาง ที่สร้างทั้งโอกาสใหม่ๆและปั ญหาที่ตอ้ งจัดการ คนที่เกิด
ต่างยุคกันมองโลกต่างกัน ซึ่ งบางครั้งทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยของผูส้ ู งอายุกบั คนหนุ่มสาว ซึ่ งในการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ยงั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึ กษาที่ แตกต่างกัน ผลการวิจัยมี ขอ้ ค้นพบที่ แตกต่างกันมี
ความคิดเห็ นต่อปั จจัยเรื่ อง ความสะดวกในการเดินทาง สถานที่การประกอบกิจกรรม และความพร้อมทางด้าน
จิตใจ อาจสอดคล้องกับแนวคิดของ แบมเมล และ แบมเมล (Bammel and Bammel. 1996: 201 - 211) ที่กล่าวถึง
ทฤษฎี ก ารใช้ เวลาว่ า งเป็ นการพั ก ผ่ อ น การบั น เทิ ง และเป็ นการพั ฒ นาตนเอง (Leisure as Relaxation ,
Entertainment and Self – Development) ของ Joffre Dumazedier ซึ่ ง กล่ าวว่า การที่ ผูส้ ู งอายุให้ ค วามสําคัญ กับ
รู ปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์น้ ันถือว่าเป็ นการสร้างความสุ นทรี ยใ์ ห้กบั ชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เคลลี
(Kelly. 1982: 415 - 432) ได้เสนอถึงทฤษฎีการใช้เวลาว่างเรี ยกว่า A Spiral of Leisure Theory มีลกั ษณะเชิงความ
เป็ นเหตุเป็ นผลที่กล่าวถึงทฤษฎีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanist) คือการใช้เวลาว่างเป็ นส่ วนหนึ่ งของความ
เป็ นมนุ ษย์โดยมี 2 ปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง คือ ความคิดสร้างสรรค์ กับการมีจิตสํานึ กที่ ผิด โดยการใช้เวลาว่างนั้นเป็ น
ส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากภายในของบุคคล และยังสอดคล้องกับแนวคิดของเคลลี่ (Kelly. 1982
: 8) ได้กล่าวว่า เวลาว่าง คือกิ จกรรมที่ เลือกอย่างอิสระ และจํานํามาซึ่ งความพึงพอใจ ซึ่ ง Kelly ได้มีการจําแนก
การใช้เวลาว่างคือ การใช้เวลาว่างแบบสัมพันธ์ (Relation Leisure) คือ การทํากิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์กบั
สิ่ งรอบตัว กับคนอื่นๆ เช่น การไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆกับครอบครัว จากลการวิจยั จะ
เห็นได้วา่ กิจกรรมที่พบเป็ นความต้องการที่ตอ้ งใช้ทกั ษะทางด้านความสัมพันธ์เป็ นตัวกําหนด อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของนูลินเกอร์ (Neulinger. 1981: 89) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กา ได้พฒั นา กระบวนทัศน์ (Paradign) เพื่อ
อธิ บายถึงคําว่าเวลาว่าง โดยให้ความสําคัญถึงปั จจัยที่ จะทําให้เป็ น เวลาว่าง และไม่เป็ นเวลาว่าง ทฤษฎี มีชื่อว่า
Neulinger’s Theory ซึ่ งกล่าวถึง การใช้เวลาว่างอย่างแท้จริ ง (Pure Leisure) คือ กิจกรรมที่ เลือกกระทําเพื่อตัวเอง
มีอิสระจากการบังคับภายนอกและนํามาสู่การตอบแทนที่มีคุณค่า ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงให้ความสําคัญกับรู ปแบบ
กิจกรรมนอกสถานที่น้ นั ถือว่าเป็ นความต้องการกับการใช้เวลาว่างอย่างแท้จริ ง
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลพื้นฐาน (Data Base) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ
ผูส้ ู งอายุในชุมชนต้นแบบจังหวัดนครนายก สามารถนําข้อมูลและผลงานวิจยั ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการจัดและ
ส่งเสริ มการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่าง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับหน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) ที่
จะสามารถจัดรู ปแบบการใช้เวลาว่างของประชาชนที่อยูใ่ นจังหวัดนครนายก ให้เหมาะสมกับความต้องการ และ
ยังรวมถึงหน่ วยงานที่มีการให้บริ การการใช้เวลาว่างที่เป็ นของเอกชน หรื อหน่ วยงานที่ แสวงหาผลกําไร (Profit
Agencies) ก็สามารถนําข้อมูลและผลงานวิจยั ที่ได้นาํ ไปจัดการให้บริ การให้เกิดความแตกต่าง เพื่อที่จะสนองต่อ
ความต้องการและผลกําไรที่มีต่อหน่วยงานของตนได้
7.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
.
1. ควรจะมีการศึ กษาปั จจัยเสี่ ยงที่ มีต่อการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้เข้าใจ และ
ทราบถึงปั ญหาของผูเ้ ข้าร่ วม เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการจัดการใช้เวลาว่างให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างของประชากรกลุ่มอื่นๆ เช่น เด็กใน
ชุมชนแออัด, แฟลต และในชนบท เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั นี้
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ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก สหกิจ
ศึกษานับเป็ นส่ วนหนึ่ งในการจัดการศึ กษาแบบบู รณาการซึ่ งรวมการศึ กษาในห้องเรี ยนและประสบการณ์ การ
ทํางานในทางปฏิ บัติร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึ กษาและสถานประกอบการ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
ประกอบอาชีพและการเข้าสู่ ระบบการทํางานของผูเ้ รี ยนก่อนสําเร็ จการศึกษา สหกิ จศึ กษาช่วยในการจัดเตรี ยม
และจัดหาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีทกั ษะและประสบการณ์ในการทํางานที่ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจใน
ตลาดแรงงานได้โดยการรวมสหกิจศึกษาไว้ในหลักสู ตร สถาบันการศึกษาที่จดั ให้มีสหกิจศึกษาขึ้นในหลักสู ตร
การศึกษาจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทยเพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่จบ
การศึกษาได้รับการฝึ กอบรมและมีทกั ษะ ความรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกว่ามี
ความพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านได้อ ย่า งแท้ จ ริ งภายหลัง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษา สร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการว่าจะได้ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ มีทกั ษะและความสามารถเพียงพอในการปฏิ บตั ิงานเมื่อได้รับการว่าจ้างให้
ทํางานในบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสบการณ์ในด้านสหกิจศึกษาช่วยเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนในด้าน
การทํางานที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ผูเ้ รี ยนจะต้องเตรี ยมตนเองด้านทักษะต่างๆ ให้พร้อม
กล่าวคือ ทักษะการเป็ นผูน้ าํ ทักษะความสามารถในการทํางานเป็ นสมาชิ กในที ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ บทความนี้ ผูเ้ ขียนนําเสนอเกี่ ยวกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกับการปฏิ บตั ิงานสหกิ จ
ศึ กษา โดยเนื้ อหาครอบคลุมความหมายของสหกิ จศึ กษา ความสําคัญของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษต่อการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา การเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา การ
ประเมินผลทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา สรุ ปและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ

คําสําคัญ: สหกิจศึกษา ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
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ABSTRACT

English writing skills are very crucial for students who are undertaking in a Co-operative Education
program. Co-operative Education is a part of integrated educational management which combines
classroom-based education with practical work experience, jointly offered by a higher education
institution and a business establishment. Co-operative Education supports preparing learners before
graduation for career and for entering the working system. By integrating Co-operative Education in the
curriculums, either compulsory or optional, Co-operative Education helps to prepare and equip graduates with
skills and workplace experiences that meet the needs of business enterprises in the labor market. Educational
institutions that institute Co-operative Education into their educational programs must comply with the Cooperative Education Standards of the Thai Co-operative Association so that graduating students are trained and
equipped with the skills and the knowledge specified in the said standards. This will make the students feel that
they are better prepared for employment after graduation, but will also convince the prospective employers that
these students have the adequate skills and ability to perform the tasks once they are hired to work in their
company efficiently. Co-operative Education experience helps to prepare students for the work that is
appropriate and consistent with the field of their studies. Through their Co-operative Education experience, they
learn to acquire. Learners must prepare themselves for numerous skills such as leadership skills, ability to work
as a team member, and especially English writing skills. In this paper, the authors focus on the English writing
skills and Co-operative Education. The contents cover the meanings of Co-operative Education, the importance
of English writing skills in Co-operative Education, preparation of English writing skills for Co-operative
Education, evaluation of English writing skills in Co-operative Education, summary and recommendations,
respectively.

KEYWORDS: Co-operative Education, English Skills, English Writing Skills
1. บทนํา

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ มีความสําคัญ ใช้ในการสื่ อสารอย่างกว้างขวางทัว่ โลก เป็ นภาษาที่ ใช้ใน 118
ประเทศ และมีผใู ้ ช้ประมาณ 378 ล้านคน (Simons, & Fennig, 2018) ที่เป็ นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะพลังทางการ
เมืองและเศรษฐกิจของเจ้าของภาษา ลัทธิ จกั รวรรดินิยมและอํานาจทางอุตสาหกรรมของอังกฤษที่ ครอบงําโลก
ระหว่างศตวรรษที่ 17 ถึ ง 20 อี กส่ วนหนึ่ ง เป็ นเรื่ องเศรษฐกิ จและวัฒ นธรรมของประทศสหรั ฐอเมริ กา ที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในงานด้านดนตรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ธุ รกิ จ การเงิ น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อินเทอร์ เน็ต การครอบงําและอิทธิ พลของชาวอเมริ กนั ทัว่ โลกทําให้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการท่องเที่ยวและการโฆษณา และการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจึง
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาทั้งในประเทศที่พฒั นาแล้ว
และกําลังพัฒนา (Mastin, Luke, 2011)
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ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษกลายเป็ นเครื่ อ งมื อ สําคัญ ในการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ทางการฑู ต ทาง
การศึกษา การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ตลอดจนการประกอบอาชีพต่าง ๆ องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนหลาย ๆ แห่ งต่างก็ให้ความสําคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
คุณสมบัติขอ้ หนึ่ งที่ทุกคนต้องมี (Connell & Howson, 2013: 5, Mastin, 2011) เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ในช่ องทางต่ างๆ เช่ น ทางจดหมายอิ เล็ค ทรอนิ ก ส์ ทางอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นต้น การเขี ยนโน้ต บัน ทึ ก ข้อ ความ
จดหมายอีเลคทรอนิ กส์ จดหมายธุรกิจแบบต่างๆ จดหมายปะหน้าเพื่อส่ งเอกสารทางโทรสาร เขียนข่าวทางธุรกิจ
เขียนระเบี ยบวาระการประชุม จดบันทึ กการประชุม เขียนรายงานการประชุม เขียนรายงาน เขียนเค้าโครงการ
เขี ย นคอลัม น์ เขี ย นงานเพื่ อ การนําเสนอ การมี ทัก ษะภาษาอัง กฤษและสามารถใช้ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพจะสามารถทําให้ทาํ งานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ซึ่ งนับเป็ นเครื่ องมือที่ จะนําไปสู่ ความสําเร็ จทั้งในด้านการใช้ชีวิตในสังคม ด้านการศึ กษา ด้านการเตรี ยมความ
พร้อมสหกิจศึกษา ด้านการอาชีพ และด้านการทํางาน
ปั จจุบนั นี้ ในระดับอุดมศึกษามีการจัดระบบการเรี ยนการสอนแบบสหกิจศึกษาซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่ งใน
การส่ งเสริ มและสร้างประสบการณ์จริ งให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอาชี พจริ งภายหลังจาก
สําเร็ จการศึ กษา โดยสถาบันการศึ กษาได้จดั แผนการเรี ยนสหกิ จศึ กษาในหลักสู ตรต่างๆ ที่ กาํ หนดเป็ นรายวิชา
บังคับ หรื อรายวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น (พาทิศ คงโสมา, 2555) มีสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็ นองค์กรความร่ วมมือที่
ได้รั บ มอบหมายจากสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้เกี่ ย วข้อ งในการ
ดําเนิ นงานสหกิจศึกษา และกําหนดมาตรฐาน มีการประกันคุณภาพการดําเนิ นงานสหกิจศึกษา ตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สมาคม สหกิจศึกษาไทย. 2552 : 13) บทความนี้ ผูเ้ ขียนนําเสนอเกี่ยวกับ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกับการปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษา โดยเนื้ อหาครอบคลุมความหมายของสหกิ จศึ กษา
ความสําคัญของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษต่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา การเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา การประเมินผลทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา สรุ ปและข้อเสนอแนะ

2. ความหมายของสหกิจศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรี สอ้าน กล่าวไว้เมื่อปี พ.ศ. 2536 ว่า สหกิ จศึ กษา (Co-operative Education)
คือ “การศึกษาที่ทาํ ร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ดี” เป็ นการศึกษาเชิง
บู รณาการระหว่างการเรี ยนการสอนกับการทํางานอย่างเป็ นระบบ (Work Integrated Learning) ที่ จัดให้มีการ
ผสมผสานระหว่างการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยนกับการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างมี
หลักการและเป็ นระบบ (Reinhard & Pogrzeba, 2016) โดยสถาบันการศึ กษาและสถานประกอบการต่างๆ จะ
ร่ วมกันคัด เลื อกผูเ้ รี ยนเพื่ อไปปฏิ บตั ิ งาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่ อต้องการพัฒ นาให้ผูเ้ รี ยนได้มี
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิงานจริ งโดยกําหนดให้ผเู ้ รี ยนออกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการเสมือนเป็ น
พนักงานชัว่ คราวเต็มเวลาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างประสบการณ์วชิ าชีพจากการไปปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ ทําให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับคุณค่าในการปฏิบตั ิงานจริ ง
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มากกว่าวิธีการฝึ กงานแบบเดิม เพื่อเปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประการที่ 2 เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ประการที่ 3 เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนในสถาบัน การศึ กษาที่ ต อบสนองกับ ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งที่ มี บ ทบาทและหน้าที่ สําคัญ ในสหกิ จ ศึ ก ษาคื อ ผู ้เรี ย น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห าร
สถาบันการศึกษา พนักงานพี่เลี่ยงที่ปรึ กษา และผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ
ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 3 หรื อ 4 มีระดับผลการเรี ยนตามเกณฑ์ และสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานตามที่
สาขาวิชากําหนด ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้น และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ประจําสาขาวิชา หรื ออาจารย์
ที่ปรึ กษา มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยผิดระเบี ยบวินัย ผ่านการเตรี ยมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั ิงาน เช่น
พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ การเตรี ยมความพร้อมในการทํางาน มีวฒ
ุ ิ ภาวะ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการได้ ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยนสหกิ จ
ศึกษา จะต้องทํารายงานทางวิชาการในหัวข้อและเนื้ อหาที่สถานประกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และอาจารย์ที่ปรึ กษา
สหกิจศึกษาในสาขาวิชากําหนด
ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึ กษา มีการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน จัดหาตําแหน่ งงาน และจัดอาจารย์ที่
ปรึ กษาสําหรับการนิ เทศก์ผูเ้ รี ยน ร่ วมกําหนดหัวข้อรายงานทางวิชาการกับสถานประกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
ประเมินผลสถานประกอบการ
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสถานประกอบการมีหน้าที่กาํ หนดตําแหน่งงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตําแหน่ ง กําหนดหัวข้อรายงานทางวิชาการ จัดให้มีผูด้ ูแลผูเ้ รี ยนสหกิ จศึ กษาซึ่ งเรี ยกว่า พนักงานที่
ปรึ กษา (Job Supervisor) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ ในการให้คาํ แนะนําแก่ผูเ้ รี ยนตลอดระยะเวลาของการปฏิ บตั ิงาน
ประสานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนตามสมควร ตามนโยบายของแต่ละองค์กร
กรณี ไม่มีค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามความสมัครใจของผูเ้ รี ยน และการยอมรับของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชา
สหกิ จศึ กษามี ความสําคัญ สําหรั บผูเ้ รี ยนที่ จะได้รับการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ด้านวิชาชี พเพิ่ มเติ ม
นอกเหนื อจากความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีโอกาสนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ได้เรี ยนรู ้ในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ในการทํางาน สร้างความมัน่ ใจในตนเอง และเพิ่มคุณค่าในด้านศักยภาพในการทํางานที่ ตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพพร้อมที่จะปฏิ บตั ิงานได้ทนั ทีที่สําเร็ จการศึกษา มีอตั ราการ
ได้งานทําสูงกว่าผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา (พาทิศ คงโสมา, 2555)
กล่าวโดยสรุ ป สหกิจศึกษาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่มีโครงสร้างในการรวมการศึกษาในห้องเรี ยนและ
ประสบการณ์การทํางานในทางปฏิบตั ิ ณ สถานประกอบการ ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเปลี่ยน
การเรี ยนรู ้สู่การทํางาน เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Work-integrated Learning) ระหว่างสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการ แตกต่ า งไปจากการฝึ กงานแบบเดิ ม โดยทั่ว ไปจะได้รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทน และสถาน
ประกอบการตั้งใจที่จะพัฒนาด้านการศึกษาของผูเ้ รี ยนด้วย
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ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญในทุกอาชีพ พนักงานบริ ษทั จะต้องเขียนรายงานสําหรับการ
ดําเนิ นงานในรอบปี ช่างเทคนิ คและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เขียนคู่มือการเรี ยนการสอนสําหรับผูใ้ ช้ เกือบทุกคนใน
ทุ ก สาขาวิช าเขี ย นจดหมายอิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ แ ละรู ป แบบอื่ น ๆ ในการสื่ อ สารกับ เพื่ อ นร่ ว มงานและผู ้จัด การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับบริ ษทั ข้ามชาติ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ ดีจึงมีความสําคัญในการทํางาน และผูท้ ี่ มี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษได้ดีและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มักจะได้รับความไว้วางใจ การส่ ง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องงทั้งรู ปแบบการเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และถูกต้อง
ตามหลักหลักไวยกรณ์ นับเป็ นสิ่ งจําเป็ น จากการวิจยั ของมัวร์ (Moore, 2016) ชี้ ให้เห็นว่าทักษะการสื่ อสารด้าน
การเขียนมีความสําคัญเป็ นลําดับต้นๆ ที่นายจ้างอยากให้ลูกจ้างมี ร้อยละ 73.40 ของนายจ้างต้องการผูส้ มัครที่ มี
ทักษะการสื่ อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษที่ มีคุณภาพมากในสามอันดับแรก ซึ่ งประกอบด้วย ทักษะการเป็ น
ผูน้ าํ ทักษะความสามารถในการทํางานเป็ นสมาชิกในทีม และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ลูกจ้างส่ วนหนึ่ งไม่ให้
ความสําคัญในเรื่ องดังกล่าวนี้ แต่การมีทกั ษะการเขียนที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้การติดต่อสื่ อสารในที่ทาํ งานง่ายขึ้น
แต่ยงั ส่งผลดีต่ออาชีพอีกด้วย กล่าวคือ ทําให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษที่ ดีเป็ นสิ่ งสําคัญยิ่งสําหรับงานสหกิ จศึ กษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานที่
เกี่ ยวข้องกับการเขี ยน เช่ น การทํางานให้กับสายการบิ น สถานี วิทยุโทรทัศน์ บริ ษทั ห้างร้าน การเป็ นนักข่าว
ผูส้ ื่ อข่าว การทํางานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกนําเข้าส่ งออก งานแปล เป็ นต้น ทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษจะเข้ามีบทบาทเป็ นอย่างมาก ผูป้ ฎิ บตั ิงานต้องใช้ทกั ษะในการเขียนต่าง ๆ เช่น การเขียนโน้ต
การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนจดหมายอีเลคทรอนิ กส์ การเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ การเขียนจดหมาย
ปะหน้าเพื่อส่ งเอกสารทางโทรสารการเขียนข่าวทางธุรกิ จ การเขียนระเบียบวาระการประชุม การจดบันทึ กการ
ประชุม การเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงาน การเขียนเค้าโครงการ การเขียนคอลัมน์ การเขียนงานเพื่อ
การนําเสนอ และอื่นๆ กล่าวได้วา่ ในทุกๆ ที่ที่ทาํ งาน การมีทกั ษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีและชัดเจน จะทําให้
สามารถสื่ อสารความคิ ดกับบุ คคลอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษที่ ดีช่วยให้สามารถ
สื่ อสารข้อความได้อย่างชัดเจนและง่าย สามารถเข้าถึงผูอ้ ่านจํานวนมากมาย ในทางตรงกันข้าม หากมีทกั ษะการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ดีพอก็จะเป็ นอุปสรรคต่อการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงานอาชีพ
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนที่ ได้มีโอกาสพบปะกับนายจ้างในการออกนิ เทศก์ผูเ้ รี ยนสหกิ จศึกษา ณ
สถานประกอบการพบว่า ผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษาที่มีความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มักถูกมองว่าเป็ น
บุคคลที่ เป็ นที่ ตอ้ งการของสถานประกอบการต่างๆ ข้อมูลจากการนิ เทศก์งานนักศึกษาสหกิจศึ กษายังพบอีกว่า
สถานประกอบการต่างๆใช้งบการเงินจํานวนมากในการฝึ กอบรมลูกจ้างและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ของลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างสามารถเขียนงานต่างๆได้ เขียนงานถูกต้องตามหลักการเขียนงานเขียนชนิ ดต่างๆ และ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ เพื่อว่าหัวหน้างานจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการแก้ไข หรื อเขียนใหม่
ดังนั้นจึ งเป็ นที่ ชัดเจนว่าทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษมี ความสําคัญ อย่างมากสําหรับลูกจ้างที่ ตอ้ งการประสบ
ความสําเร็ จในอาชีพของตนเอง ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีเป็ นประตูให้กบั ลูกจ้าง หรื อผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษามี
โอกาสได้งานทําและได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่ งสําคัญที่
ต้องทราบแม้ว่าจะมี ทกั ษะการเขียนที่ ดี คือ ต้องทราบว่าเมื่อใดและเมื่ อไหร่ ที่จะแก้หรื อไม่แก้ไขงานของผูอ้ ื่ น
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เพราะการแก้ไขงานของคนที่เขียนไม่ถูกต้องทําให้เกิดปั ญหาในที่ทาํ งานได้ เพราะคนส่ วนมากไม่ชอบการแก้ไข
ความผิดพลาด
กล่าวได้วา่ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ช่วยให้สามารถ
สื่ อสารความคิดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทักษะการเขียนที่ดีช่วยให้สามารถสื่ อสารข้อความได้อย่างชัดเจน ง่ายดาย
สามารถเข้าถึงผูอ้ ่านได้ง่ายและทําให้มีความก้าหน้าในงานอาชีพ

4. การเตรียมความพร้ อมด้ านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนพบว่า การเขียนประวัติยอ่ การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานทางธุรกิ จ การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนการ์ ดเชิ ญ
และการเขียนจดหมาย มีความจําเป็ นสําหรับผูป้ ฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา ดังนั้น การเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องดังกล่าวนับเป็ นสิ่ งจําเป็ น อาจารย์ที่ปรึ กษา
สหกิ จศึ กษาต้องเริ่ มจากการให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ในการเขียนประวัติย่อของผูเ้ รี ยนเองให้ดีเนื่ องจากผูเ้ รี ยนจะต้องใช้
ประวัติย่อในการสมัครงาน ดังนั้น รู ป แบบการเขี ยน การสะกดคํา ไวยากรณ์ และเครื่ องหมายวรรคตอนต้อ ง
ถูกต้อง นอกจากนี้ สิ่ งสําคัญที่ ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิ บตั ิงานสหกิ จ
ศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนอาจใช้แนวทางต่อไปนี้
4.1 ช่วยปรับพื้นฐานทักษะการเขียนให้แก่ผเู ้ รี ยน กล่าวคือ ก่อนที่ผูเ้ รี ยนจะสามารถเขียนเนื้ อหาที่น่าที่
ยากได้ผเู ้ รี ยนต้องมีความเข้าใจหลักการเขียนขั้นพื้นฐานเป็ นอย่างน้อย เนื้อหาควรครอบคลุมการใช้ไวยากรณ์และ
การเขียนหัวข้อต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน
4.2 ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเขียนเหมือนเป็ นงานที่ผเู ้ รี ยนต้องทํา กล่าวคือการเป็ นนักเขียนที่ดีตอ้ งมีการเรี ยนรู ้งาน
อยูต่ ลอดเวลา
4.3 ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนอ่าน เพราะการเป็ นผูเ้ ขียนที่ดีตอ้ งเป็ นผูอ้ ่านที่กระตือรื อร้น และการอ่านเป็ นประจําเป็ น
วิธีที่ง่ายในการเริ่ มต้นพัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยน อ่านและใส่ ใจกับโครงสร้างประโยคและการเลือกคําใน
เรื่ องราวที่อ่าน
4.4 เตรี ยมพร้อมให้ผเู ้ รี ยนเขียนโดยการมอบหมายให้อ่านงานเขียนจากเว็บไซด์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ
และให้ผูเ้ รี ยนจดบันทึ กสิ่ งที่ ชอบ เช่น ประโยคบางประโยค วลีบางวลี ตลอดจนย่อหน้าที่ น่าสนใจ ดูว่าผูเ้ ขียน
เขียนอะไร ใช้เทคนิคอะไร ที่จะเป็ นตัวอย่างที่ดีในการเขียนให้กบั ผูเ้ รี ยน
4.5 ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนดูตวั อย่างรายงาน ตัวอย่างโครงการ และตัวอย่างบทความวิชาการ รวมถึงชิ้นงานเขียน
ต่างๆ ที่ผเู ้ รี ยนต้องเขียน ต้องพบเจอในการปฏิบตั ิงานจริ ง
4.6 หากผูเ้ รี ยนต้องเกี่ยวข้องการการเขียนงานวิจยั อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การเขียนอ้างอิง
ที่ถูกต้อง เพื่อว่าจะได้ไม่เป็ นการทําลายความน่าเชื่อถือของตนเอง
4.7 สอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ และตระหนักถึง ธรรมชาติของงานเขียนว่าจะไม่มีวนั สมบูรณ์แบบ ควรใช้เวลา
ในการเขี ยน รวมทั้ง ต้อ งมี การตรวจสอบและแก้ไขงานที่ เขี ยนขึ้ น ให้แ น่ ใจว่าชิ้ น งานที่ เขี ยนขึ้ น นัน ถูก ต้อ ง
สมเหตุสมผล
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กล่าวโดยสรุ ป การเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษา
ให้กบั ผูเ้ รี ยนควรครอบคลุมในหลายๆ เรื่ อง เช่น ควรมีการทบทวนหลักการเขียนพื้นฐาน การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเขียน
เขียนเหมือนเป็ นงานและการปฏิ บตั ิงานที่ ตอ้ งทําอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ ให้ผูเ้ รี ยนดูตวั อย่างชิ้นงาน หากผูเ้ รี ยนต้อง
เกี่ยวข้องการการเขียนงานวิจยั ต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง ให้ผเู ้ รี ยนอ่านเพิ่มเติมเพื่อจะได้รู้วา่
การเขียนที่ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นอย่างไร รวมถึง สอนให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ และตระหนักถึง ธรรมชาติของงานเขียนว่า
ต้องใช้เวลา มีการเขียนฉบับร่ าง มีการแก้ไข เป็ นต้น

5. การประเมินผลทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การประเมิ นผลทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษาสามารถกระทําได้โดยใช้
เกณฑ์ “FLEXIBLE EVALUATION” กล่ าวคื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในฐานะผู ้ป ระเมิ น ผลจะต้อ ง
พิจารณาจาก
F-Fact ข้อท็จจริ ง ประเมินตามข้อเท็จจริ งที่ผเู ้ รี ยนสหกิ จศึกษามีโอกาสใช้ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จ
ศึกษาต้องพิจารณาว่าตําแหน่ งงานของผูเ้ รี ยนว่ามีโอกาสในการเขียนงาน เช่น จดหมายอีเล็คทรอนิ กส์ จดหมาย
บัน ทึ กข้อความ ระเบี ยบวาระการประชุ ม รายงานการประชุ ม และงานเขี ยนอื่ น ๆ หรื อไม่ หากมี ให้พิจารณา
หลักฐานงานเขียนของผูเ้ รี ยนที่ปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาว่าทําได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมดที่กาํ หนดไว้ กรณี ที่ลกั ษณะงานของผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้ใช้ทกั ษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เป็ นหลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องดูถึงโอกาสในการใช้ทกั ษะการเขียน และให้คะแนนที่ตอ้ งอาศัยความยืดหยุน่ แต่
ควรจะต้องมีการกําหนดเกณฑ์ที่ชดั เจน
L-Language used in report writing ภาษาเขียนที่ใช้ในรายงาน ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาภาษาที่ใช้ใน
รายงานโดยใช้เกณฑ์การประเมินงานเขียนที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จศึ กษาทุ กคนใช้ร่วมกันกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน
พิ จ ารณาจากประเด็ น ต่ างๆ ที่ ก ําหนดไว้เป็ นเกณฑ์ ห ลัก ในการประเมิ น ผลการใช้ค ะแนนทัก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ เช่น ประเมินจากการใช้ภาษาที่เป็ นทางการ การใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
รู ปแบบในการนําเสนอในแต่ละย่อหน้า ใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุน และตัวอย่าง เป็ นต้น
E-Effectiveness ความมีประสิ ทธิผลของงานเขียนของผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษาพิจารณาจากหลักฐานงานเขียน
ที่ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิในช่วงของการเป็ นผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษามอบหมายให้ผเู ้ รี ยนเขียน
บทความวิชาการที่สอดคล้องกับงานที่ทาํ เป็ นภาษาอังกฤษ และพิจารณาจากชิ้นงานดังกล่าวว่า ประสบผลสําเร็ จ
ในระดับ ใด เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้หรื อ ไม่ งานเขี ยนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนเขี ยนแบบมี
เป้ าหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรื อไม่ มีการอธิ บายชัดเจนว่าผูเ้ รี ยนเรี ยนต้องการให้ผูอ้ ่านทําอะไร ใช้ภาษาเรี ยบ
ง่ายหรื อไม่ และใช้ไวยากรณ์และเครื่ องหมายวรรคตอนต่างๆ อย่างถูกต้องหรื อไม่
X-Xylophone เสี ยงระนาด งานเขียนที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพผูเ้ ขียนเปรี ยบเสมือนเสี ยงระนาดที่ไพเราะเพราะ
พริ้ งที่ควรจะได้รับการประเมินผลในระดับดี ซึ่ งอาจพิจารณาเรื่ องการเขียนคําศัพท์ ความนุ่มนวลของภาษาที่ ใช้
เป็ นต้น
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I-Information ข้อมูล พิจารณาจากข้อมูลทางด้านภาษาอังกฤษของรายงานหรื อบทความทางวิชาการโดย
พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ที่ กาํ หนดไว้เป็ นเกณฑ์ เช่น ความแม่นยําในการเขียน ความทันสมัย ความสมบู รณ์
รวมถึง ความถึง ความกระชับของข้อมูล
B-Be well-informed or well-rounded รอบรู ้ ชิ้นงานเขียนของผูเ้ รี ยนแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีความรอบรู ้
ในชิ้ นงานที่ ทาํ ผูเ้ รี ยน รู ้ความคิ ด และความรู ้ สึกทั้งหมดในเรื่ องราวที่ เขียนไว้ โดยพิจารณาว่าอ่านแล้วเข้าใจ
เนื้อหาที่ตอ้ งการสื่ อความหรื อไม่
L-Limitation ข้อจํากัด พิจารณาข้อจํากัดของโอกาสในการใช้ทกั ษะการเขียนของผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษาว่ามี
งานอะไรบ้าง และประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ที่กาํ หนด
E-Experience ประสบการณ์ ผูเ้ รี ยนนําเสนอประสบการณ์ ที่ผูอ้ ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการ
ทํางาน และการดําเนินชีวติ กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนได้เขียนนําเสนอประสบการณ์ใดบ้างที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน
โดยอาจารย์ผปู ้ ระเมินอาจพิจารณาจากตัวอย่างชิ้นงาน เช่น ผูเ้ รี ยนอาจนําเสนอประสบการณ์ในประเด็นปั ญหาการ
เขียนจดหมายร้องเรี ยน (Complaint) เป็ นภาษาอังกฤษ โดยอาจระบุวา่ ปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนพบจากการปฏิบตั ิงานจริ งคือ
งานเขียนที่นาํ เสนอหัวหน้างานในตอนแรกไม่ได้เป็ นไปตามหลักทฤษฏีที่เคยเรี ยนในห้องเรี ยน แต่หลังจากที่ได้
ตระหนักรู ้วา่ การเขียนจดหมายลักษณะดังกล่าวควรแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลักคือ ส่ วนแรก (Opening)ในย่อหน้าที่ 1
ควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการขียนจดหมาย เช่น I am writing in connection with your letter of 24 November
2017 concerning the order number 258 for some office furniture. ส่ วน ที่ 2 ค วรระบุ ถึ งรายล ะเอี ยด เช่ น
Unfortunately, we have not yet received the filing cabinets which were a part of this order. We would be
grateful if could deliver these as soon as possible or refund our money. และส่วนที่ 3 ควรกล่าวปิ ดซึ่งปกติแล้วจะ
พูดถึงอนาตค เช่น We look forward to hearing from you. จากประสบการณ์ของนักศึกษาทําให้เข้าใจในประเด็น
ดังกล่าวนี้มากขึ้น
E-Extra Methods วิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม ในการประเมินงานเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษาอาจ
ใช้วิธีการที่ พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเริ่ มจากการพิจาณาแนวทางการประเมินผล การพิจาณาแนวทางการประเมิน
พิจารณาจากภูมิหลังของผูเ้ รี ยนก่อนการประเมินผลทักษะการเขียน อาจดูระดับพัฒนาการ ประสบการณ์ และ
ความสามารถทางภาษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึง จะต้องพิจารณาประเภทของงานเขียนที่จะประเมินผล
กําหนดเกณฑ์การประเมินผลสําหรับงานเขียนแต่ละประเภท และแจ้งให้ผูเ้ รี ยนทราบว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับหมาย
หมายให้ทาํ อะไร และจะมีการประเมินผลประเด็นใดบ้าง พิจารณาประเด็นในกระบวนการเขียนและประเมินผล
ว่าการเขียนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึนและพัฒนามากน้อยเพียงใด
V-Value คุณค่า พิจารณาจากชิ้นงานที่ผเู ้ รี ยนสหกิจศึกษาสร้างขึ้นโดยมีทกั ษะการเขียนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในช่ ว งการปฏิ บัติ งานในฐานะผู ้ป ฏิ บัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาว่าชิ้ น งานที่ ส ร้ างขึ้ น มี คุ ณ ค่ ามากน้อ ยเพี ยงใด และ
ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ที่กาํ หนด
A-Attention ความใส่ใจ พิจารณาว่างานที่ใช้ทกั ษะการเขียนภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษาได้ให้ความ
ใส่ ใจมากน้อยเพียงใด ตรวจสอบการสะกดคํา ความสอดคล้องของการเขียน ความชัดเจนในการเขียน การใช้
อักษรพิมพ์ใหญ่และการใช้ไวยากรณ์ เป็ นต้น รวมถึงการพิจารณาโครงสร้างของงานเขียนที่จะต้องมีบทนําที่สรุ ป
หัวข้อสั้นๆ ส่วนเนื้อหาซึ่งเป็ นจุดสําคัญของข้อความ และบทสรุ ปซึ่งจะรวมข้อความและความเชื่อมโยงจุดต่างๆ
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L- Length ความยาว งานเขี ยนที่ ดีมีป ระสิ ทธิ ภาพไม่ได้ข้ ึ นอยู่กับความยาวในการเขียน แต่ข้ ึ นอยู่กับ
เนื้ อหา โครงสร้าง สํานวน ลีลา จังหวะในการเขียนของผูเ้ รี ยน ว่าเรื่ องจะนําเสนอเรื่ องราวอย่างไร แบบไหน ที่ มี
เนื้อหาครบถ้วนไม่ตกหล่น
U-Unity เอกภาพ งานเขี ยนที่ ผูเ้ รี ยนสร้างขึ้ นต้องมี ความเป็ นเอกภาพ กล่าวคื อ การเขี ยนมี ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันไม่เขียนนอกประเด็น
A-Affect มีผลต่อ ผลงานเขียนที่ดีตอ้ งมีผลเชิงบวกให้กบั ผูอ้ ่านและสังคม
T-Test Results ผลการสอบใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสห
กิจศึกษา ซึ่งต้องพิจารณาจากผลการสอบ แม้วา่ อยูใ่ นระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ผูเ้ รี ยนสหกิจศึกษาได้ใช้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไปแล้วก็ตาม หากผูเ้ ขียนมีทกั ษะการเขียนที่มีประสิ ทธิ ภาพก็จะสามารถสื่ อออกมา
โดยการตอบแบบทดสอบได้เช่นกัน
I-Issue ประเด็นปั ญหา ชิ้นงานเขียนที่นาํ เสนอมีความโดดเด่นมากน้อยเพียงใด
O-Opportunity โอกาสของชิ้นงานเขียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานเขียนบทความวิชาการที่ผเู ้ รี ยนเขียนขึ้นจะ
มีโอกาสที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากน้อยเพียงใด
N-New ความใหม่ นอกจาก พิจารณาประเมินผลงานเขียนทางธุรกิจซึ่งส่ วนใหญ่จะมีรูปแบบตายตัวและ
ผูป้ ระเมินควรกําหนดเกณฑ์ (Scoring Rubrics) เพื่อการประเมินให้ชดั เจน แต่ประเด็นที่จะพิจารณางานเขียนว่ามี
ความใหม่ หมายถึงความใหม่ในผลงานของผูเ้ รี ยนที่อาจสร้างขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เช่น การ
เขียนบทความทางวิชาการที่สอดคล้องกับงานที่ทาํ และนําเสนอแนวคิดหรื อแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูอ้ ่าน
อย่างไรก็ ต าม การประเมิ น ผลงานเขี ย นโดยใช้เกณฑ์ ที่ เรี ย กว่า “FLEXIBLE EVALUATION” ก็ มี
ความหมายสมบู รณ์ ในตัวอยู่แล้วกล่าวคื อ ให้ใช้การประเมิ นตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ที่ อาจใช้
เครื่ องมือต่างๆ เช่น การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบบันทึก (Record) แบบประเมินตนเอง (Self-evaluation)
เป็ นต้น หรื อ การประเมินการปฏิบตั ิงาน (Performance Assessment) ซึ่ งอาจารย์ผูป้ ระเมินต้องกําหนดภาระงาน
ต่างๆ (Tasks) เช่น โครงการ โครงงาน เป็ นต้น และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ให้สอดรับกับ
ภาระงานนั้นๆ การประเมินผลงานเขียนอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงาน

6. สรุ ป

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นของคู่กนั ที่ ขาดไม่ได้ ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ดีช่วยให้สามารถสื่ อสารความคิดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูเ้ รี ยนต้องมีความพร้อม อาจารย์ที่ปรึ กษา
มีบทบาทสําคัญในการเตรี ยมความพร้อมด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาให้กบั
ผูเ้ รี ยน มีแนวทางการประเมินผลทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาโดยพิจารณาชิ้นงาน
เขียนในแง่มุมต่างๆ และกําหนดเกณฑ์การประเมิ นผล การปฏิ บัติได้ในประเด็นดังกล่าวเป็ นการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นให้งานสหกิจศึกษาดําเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น อาจารย์ที่ปรึ กษาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ครบถ้วน ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความพร้อมทางด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กบั สถานประกอบการ และ
ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนได้งานทําทันที่ภายหลังจากเสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา หรื อสําเร็ จการศึกษา
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีการอบรมผูเ้ รี ยนทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการเขี ยน ให้กับผูเ้ รี ยนสหกิ จศึ กษาก่ อนออกปฏิ บัติงานจริ ง โดยจัดเป็ นหลักสู ตรเฉพาะนอกเหนื อจาก
รายวิชาที่เรี ยนในหลักสู ตรอบรมเพื่อให้ผรู ้ ี ยนได้ทบทวน เรี ยนรู ้เพิ่มเติม ฝึ กการเขียนงานเขียนรู ป แบบต่างๆให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเขี ยนโน้ต บัน ทึ กข้อความ เขี ยนจดหมายอี เลคทรอนิ กส์ เขี ยนจดหมายธุ รกิ จแบบต่างๆ เขี ยน
จดหมายปะหน้าเพื่อส่ งเอกสารทางโทรสาร เขี ยนข่าวทางธุ รกิ จ เขียนระเบี ยบวาระการประชุม จดบันทึ กการ
ประชุม เขียนรายงานการประชุม เขียนรายงาน เขียนเค้าโครงการ เขียนคอลัมน์ เขียนงานเพื่อการนําเสนอ และ
อื่นๆ ได้
7.2 ผูเ้ รี ยนสหกิจศึ กษาควรจะต้องฝึ กการเขียนบทความวิชาการเป็ นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อสอดคล้องกับงานที่ตนปฏิบตั ิเพื่อฝึ กฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ฝึ กฝนระบบการทํางาน การจัดทําข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ช่วยต่อยอดแนวคิดเพื่อพัฒนาสถานประกอบการ
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ด้วยต้นทุนที่ต่าํ กว่าในการผลิตภาพยนตร์แบบตลาดใหญ่ ภาพยนตร์ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ ภูมิภาคจึงเป็ น
ทางออกใหม่ทางการตลาดในการผลิตภาพยนตร์ บทความนี้ มุ่งชี้ให้เห็นถึงช่องทางใหม่ทางการตลาด ที่เริ่ มต้น
จากตลาดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเฉพาะ หากได้รับผลตอบรับที่ดีจึงจะขยายออกไปยังพื้นที่อื่นที่อยูใ่ กล้เคียง เรี ยกว่า
กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ประกอบกับปั จจุบนั ภาพยนตร์ ภาษาถิ่นและภาพยนตร์ภูมิภาคได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ เห็นได้จากเงินรายได้ของภาพยนตร์ภาษาถิ่นที่สามารถทําเงินจนขึ้นอันดับ 2 ของภาพยนตร์ที่ทาํ รายได้
สูงสุดในปี 2560
คําสําคัญ: ภาพยนตร์, ภูมิภาค, ภาษาถิ่น, ป่ าล้อมเมือง

ABSTRACT

At a lower production cost than the major film market, Dialect Film - Regional film is a new
marketing solution for film production. This article intends to point out new marketing channels. Starting from
the market in a specific area, if the response is good, it will expand to other areas that are nearby called “small
town strategy”. Nowadays, dialect and regional films have gained significant popularity, seen from the income
of the regional film which can make the second highest grossing film in 2017.
KEYWORDS: Film, Dialect, Regional, Small town strategy

1. บทนํา

ยุพิน จันทร์ เรื อง (2530) ได้ให้นิยามของคําว่า ภาษาถิ่น (Dialect) ไว้วา่ หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดแตกต่าง
กันไปตามท้องถิ่ นต่าง ๆ ที่ ผูพ้ ูดภาษานั้น ๆ อาศัยอยู่ หรื อภาษาที่ พูดในหมู่ชนชั้นหนึ่ งชั้นใดโดยเฉพาะ ส่ วน
ภาษากลาง หรื อภาษามาตรฐาน หมายถึง ภาษาถิ่นที่ ใช้เป็ นภาษาราชการ สําหรับประเทศไทย คือ ภาษไทยกลาง
หรื อภาษาไทยกรุ งเทพฯ นัน่ เอง
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นอกจากนี้ เธี ยรชัย อิศรเดช (2555) ให้คาํ อธิ บายว่า ภาษาถิ่น (Dialect) อาจหมายถึง ภาษาเฉพาะถิ่ น
(regional dialect) หรื อเฉพาะสังคม (social dialect) ก็ได้ ภาษาถิ่ นมี ลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับภาษาลักษณะอื่ นๆ คื อ
ประกอบด้วยถ้อ ยคํา สํานวน และสําเนี ยงที่ บรรจุ ความคิ ด อ่านของคนในวัฒ นธรรมนั้นๆ เอาไว้ จึ งอาจเห็ น
“ตัวตน” ของคนผูเ้ ป็ นเจ้าของภาษาผ่านของภาษาของเขา
ภาษาไทยกลางเป็ นเพียงวัฒนธรรมร่ วม (co-culture) ของภาษาไทยแต่ละถิ่น ที่คดั สรรตัดทอนให้เหลือ
ใช้แต่ที่ จะเป็ นผนวกกับภาษาอื่ น ภายนอก สอดรั บกับการตี ความเรื่ อ งประเพณี ห ลวง-ประเพณี ราษฎร์ (great
tradition-little tradition) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมส่ วนกลางกับท้องถิ่นว่ามีลกั ษณะของตักตวง
ของดีๆ จากท้องถิ่นมาใช้ ภาษาถิ่นปรากฏผ่านสื่ อมวลชนในรู ปแบบ และช่องทางต่างๆ ล้วนส่งผลต่อการสร้างอัต
ลักษณ์ของคนจากท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อสื่ อมวลชนนําเสนอภาพคนไทยในแต่ละท้องถิ่น โดยนําเสนอการใช้ภาษาไทย
ถิ่นของบุคคลในท้องถิ่นเพื่อแสดงตัวตนของบุคคล เนื่ องจากภาษาไทยถิ่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มทางสังคม
เป็ นภาษาย่อยที่ แสดงความแตกต่างของบุคคลตามตัวแปรด้านท้องถิ่นที่ ผูพ้ ูดนั้นอาศัยอยู่ดงั นั้นวิธีการนําเสนอ
ภาษาไทยถิ่นพร้อม ๆ กับการนําเสนอภาพของคนจากท้องถิ่นผ่านสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ย่อมเป็ นการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของคนไทยในท้องถิ่นด้วย
สื่ อมวลชนมี วตั ถุประสงค์ในการใช้ภาษาไทยถิ่ น 6 ประการ คื อ 1) เพื่อการตลาด 2) เพื่อสร้างความ
สมจริ งของการนําเสนอสาร 3) เพื่อเป็ นจุดขายหรื อสร้างความโดดเด่นในการนําเสนอสารของสื่ อมวลชน 4) เพื่อ
สร้างความสนุกหรื อตลกขบขัน 5) เพื่อสะท้อนความหมายแฝงในการตีความแนวคิดหลักในการนําเสนอสาร และ
6) เพื่อการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นให้คงอยูค่ ู่กบั สังคมไทย (อรวี บุนนาค และเก๋ แดงสกุล, 2559)
ภาษาไทยถิ่นที่ปรากฏผ่านสื่ อมวลชนแขนงต่าง ๆ มีลกั ษณะและวัตถุประสงค์การสื่ อสารที่แตกต่างกันตาม
บริ บทของการสื่ อสาร ด้วยเหตุผลทั้งด้านนโยบายการดําเนิ นงานของผูผ้ ลิตสื่ อนั้น ๆ หรื อเหตุผลจากแผนการ
ตลาด และการประชาสัมพันธ์จึงทําให้ภาพภาษาไทยถิ่นมาพร้อมกับอัตลักษณ์ ของคนในท้องถิ่นผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ภาษามีความแตกต่างกันไป
เปรมสิ ริ ภู่โภไคย (2552) ได้ท ําการวิจัยเกี่ ยวกับ ทัศนคติ ความเห็ น และความพึ งพอใจของผูฟ้ ั งใน
จังหวัดเลยต่ อบทบาทการอนุ รัก ษ์ภาษาถิ่ น เลยของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่ น จังหวัดเลย พบว่า ผูร้ ับ ฟั ง
รายการมีความคิดเห็ นว่า รู ปแบบรายการข่าวท้องถิ่นควรใช้ภาษาถิ่นในการดําเนิ นรายการ รายการควรมีเนื้ อหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยในรายกายวิทยุ เช่น รายการเพลงดังในอดีต รายการลูกทุ่งเมืองเลย เป็ นต้น กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทศั นคติ “เห็ นด้วย” ต่อการใช้ภาษาถิ่นเลยในวิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่นมีความน่ าเชื่ อถือและ
เป็ นทางการเช่นเดียวกับการใช้ภาษาไทยกลาง
ภาษาถิ่นที่ปรากฏผ่านสื่ อภาพยนตร์ และสื่ อโทรทัศน์จะปรากฏในรู ปแบบการใช้ภาษาไทยถิ่นในการ
สื่ อสารของตัวละคร อรวี บุนนาคและเก๋ แดงสกุล ได้ทาํ การสํารวจและตั้งข้อสังเกตในเบื้องต้น พบว่า ภาษาไทย
ถิ่นในสื่ อละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยปรากฏทั้งการผลิตซํ้าวาทกรรมชุดเก่าของภาษาถิ่นและผูใ้ ช้ภาษาถิ่น
แสดงอัตลักษณ์ในด้าน “ความเป็ นบ้านนอก” “ความซื่อ” “ความไม่ทนั คนในสังคมเมือง” “ความตลก” เช่น ละคร
เรื่ อง มนต์รักแม่น้ าํ มูล นําเสนอภาษาไทยถิ่นอีสานผ่านละครโทรทัศน์ แม้วา่ ผูผ้ ลิตจะมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสื บ
สานวัฒนธรรมภาษา แต่สารที่ นาํ เสนอผ่านละคร คือ เนื้ อหาของบทละครได้สะท้อนให้เห็ นอัตลักษณ์ ของชาว
อีสานผ่านตัวละครในเรื่ องที่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานในการสื่ อสาร ได้แก่ ความยากจนในชนบท การต่อสูก้ บั ระบบ
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ทุนนิยมจากสังคมเมือง บุคลิกซื่อสัตย์ของคนอีสานซึ่ งบางครั้งนําไปสู่ความไม่ทนั คนและการถูกเอาเปรี ยบ ละคร
จึงเป็ นการผลิตซํ้าวาทกรรมเก่าของภาษถิ่นอีสานและผูใ้ ช้ภาษาถิ่นอีสานไปโดยปริ ยาย
ภาพยนตร์ ไทยเรื่ อง แหยมยโสธร เป็ นภาพยนตร์ ไทยเรื่ องแรกที่ตวั ละครส่ วนใหญ่ในเรื่ องใช้ภาษาถิ่น
อีสานเป็ นภาษาหลักในการสื่ อสารควบคู่กบั คําบรรยายตัววิ่งเป็ นภาษาไทยมาตรฐานตลอดทั้งเรื่ อง ภาพยนตร์
ดังกล่าวนี้ ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการสร้างภาคต่อถึง 3 ภาค การใช้ภาษาไทยถิ่นอีสาน
จัดเป็ น “จุดขาย” ในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เนื่ องจากผูผ้ ลิตภาพยนตร์และนักแสดงนํา คือ คุณเพ็ชร
ทาย วงษ์คาํ เหลา หรื อ หมํ่า จ๊กมก ซึ่ งเป็ นคนอีส าน จึ งตั้งใจที่ จะใช้ภาษาไทยถิ่ นอี สานตลอดทั้งเรื่ อง และจะ
ปรากฏการใช้ภาษาอีสานเช่นนี้ในภาพยนตร์ทุกภาค ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสร้างเสน่ห์ให้แก่ภาพยนตร์เรื่ องนี้
ปั จจุบนั ละครและภาพยนตร์ ไทยส่ วนหนึ่ งใช้ภาษาถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นอัตลักษณ์ของภาษาไทยถิ่น
ในด้าน “ความประณี ต ความมี เอกลักษณ์ และสวยงามของวัฒ นธรรมทางภาษา” ผ่านวาทกรรม “การอนุ รักษ์
ภาษาไทยถิ่น” ที่ปรากฏในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย โดยผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากภาษาไทยถิ่นใน 2 ด้าน คือ 1. เพื่อความสมจริ งของละคร กรณี ที่ตวั บทละครต้องการนําเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับ
คนในท้องถิ่นจึงจําเป็ นต้องสร้างความสมจริ งในการใช้ภาษาของตัวละคร และ 2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
กล่าวคือ ผูผ้ ลิตละครและภาพยนตร์ ตอ้ งการใช้ภาษาไทยถิ่นเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการดึงดูดกลุ่มผูช้ มผูใ้ ช้ภาษา
ถิ่นเช่นเดียวกับตัวละครในละครหรื อภาพยนตร์น้ นั ๆ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาความสําคัญของการผลิตภาพยนตร์ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ภูมิภาค
(2) เพื่อให้ผสู ้ ร้างและผูผ้ ลิตภาพยนตร์เห็นถึงช่องใหม่ทางการตลาดของภาพยนตร์

3. ภาพยนตร์ ภาษาถิ่น - ภาพยนตร์ ภูมิภาค: กระแสใหม่ ในวงการภาพยนตร์

หากมองย้อนกลับไปพิจารณาภาพยนตร์ภาษาถิ่นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา จะพบว่าการสร้างภาพยนตร์ภาษา
ถิ่นมีปรากฏมาเป็ นระยะ ถี่บา้ งห่ างบ้างตามแต่ความสนใจของผูก้ าํ กับและบริ ษทั ผูผ้ ลิต แต่ในระยะหลายปี มานี้ มี
กระแสการสร้างภาพยนตร์ ภาษาถิ่นเกิ ดขึ้นจํานวนมาก แม้จะถูกมองว่าเป็ นภาพยนตร์ นอกกระแส แต่บางเรื่ อง
กลับได้รับการตอบรับที่ดี ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่ อง ปั ญญา เรณู (สร้างโดย บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, 2554) ภาพยนตร์
ใช้ภาษาถิ่นอีสานเกือบจะตลอดทั้งเรื่ อง แม้วา่ ภาพยนตร์ จะไม่ได้ใช้นกั แสดงที่มีชื่อเสี ยง แต่ก็ได้รับเสี ยงตอบรับ
ค่อนข้างดี ด้วยเนื้ อหาที่ วา่ จิตสํานึ กสาธารณะในการร่ วมกันสร้างสรรค์สังคม สามารถถ่ายทอดความซื่ อ ความ
น่ารัก และสะท้อนถึงชีวติ อันเรี ยบง่ายของเด็กอีสาน ผ่านกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม คือ การแข่งขันโปงลาง
ทําให้เกิดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานที่นบั ว่าจะหาชมได้ยาก
อีกตัวอย่างหนึ่ งที่น่าสนใจคือ ฮักนะ’สารคาม (สร้างโดย ธัญญ์วาริ น สุ ขะพิสิษฐ์, 2554) ซึ่ งใช้ภาษาถิ่น
อีสานเช่นกัน และได้พระเอกชาวลาว ธันวา สุ ระยะจักร มาประกบคู่กบั นักแสดงหน้าใหม่ โดยมี ตุ๊กกี้ สุ ดารัตน์
บุตรพรหม เป็ นตัวเดินเรื่ อง ภาพยนตร์ บอกเล่าเรื่ องราวความรักของวัยรุ่ นชาวอีสาน และยังสอดแทรกเรื่ องค่านิยม
ของวัยรุ่ นที่รู้สึกอับอายที่ตอ้ งพูดภาษาถิ่น มองศิลปวัฒนธรรมเก่าๆ อย่างหมอลําเป็ นเรื่ องล้าสมัย
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การใช้ภาษาถิ่นในภาพยนตร์ ระดับภาพยนตร์ เก่าแก่คลาสสิ กคงไม่พน้ ภาพยนตร์ เรื่ อง บุญชู (สร้างโดย
บัณฑิต ฤทธิ์ กล, 2531) ที่ได้รับความนิ ยมและมีการสร้างต่อเนื่องหลายภาค ที่มีจุดขายสําคัญอยูท่ ี่ความซื่อบริ สุทธิ์
ของหนุ่มสุพรรณ พูดด้วยสําเนียงถิ่นสุพรรณตลอดทั้งเรื่ อง
จากตัวอย่างต่าง ๆ ที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นว่า ภาษาถิ่ นสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ ของท้องถิ่ นนั้น ๆ
ดังนั้น ภาษาถิ่ น มี ความเกี่ ยวข้องกับ ชนกลุ่ ม ใดย่อ มเป็ นภาษาที่ มี ค วามสําคัญ ต่ อชนกลุ่ม นั้น มากที่ สุ ด (อุ ด ม
พรประเสริ ฐ, 2546) การมีภาษาถิ่นหลากหลายย่อมมีความสําคัญต่อการสื่ อสารของชนที่หลากหลายด้วยเช่นกัน
เช่น ภาษาถิ่นอีสานมีความสําคัญต่อสื่ อพื้นบ้านของคนอีสาน ภาษาถิ่นคําเมืองก็มีความสําคัญกับสื่ อพื้นบ้านของ
คนภาคเหนื อความแตกต่างหลากหลายนี้ มีลกั ษณะความแตกต่างทางพื้นที่ ซ่ ึ งภาษา/สําเนี ยงเป็ นตัวอย่างที่ เป็ น
รู ปธรรมที่ชดั เจนที่สุด และความหลากหลายในแง่พ้นื ที่น้ ีได้กลายเป็ น “อัตลักษณ์” อันเป็ นรากฐานของวัฒนธรรม
ในแต่ละแห่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 66)
จากกระแสการสร้างภาพยนตร์โดยใช้ภาษาถิ่นในการดําเนิ นเรื่ อง ก่อให้เกิดภาพยนตร์อิสระ ที่สร้างโดย
สตูดิโออิสระ มีเนื้อเรื่ องใกล้ตวั โดยเน้นเรื่ องในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ เน้นวิถีชุมชนหรื อวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใช้ภาษาถิ่นตลอดทั้งเรื่ อง เปิ ดตัวฉายในโรงภาพยนตร์ในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็ นหลัก เราอาจเรี ยกภาพยนตร์ในลักษณะ
นี้ ว่า ภาพยนตร์ ภูมิภาค ที่ เห็ นตัวอย่างได้ชดั เจนที่ สุดคือ ภาพยนตร์ ภูมิภาคที่ ใช้ภาษาถิ่นอีสาน เป็ นกลุ่มที่ สร้าง
ภาพยนตร์ออกมามากที่สุด
ในปี 2560 มี ภาพยนตร์ ภูมิภาคที่ ใช้ภาษาถิ่นอีสานเข้าฉายหลายเรื่ อง ได้แก่ ไทบ้านเดอะซี รีส์, ฮักมัน่
(In My Hometown), เข็มทะลุเหล็ก,อีปึก อัศจรรย์วนั แห่ งศรัทธา, คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ, มหาลัยคิดฮอด,
ยองบ่าง เดอะมูฟวี่ ซึ่ งภาพยนตร์ ที่ประสบความสําเร็ จอย่างมากในเรื่ องรายได้และเสี ยงวิจารณ์จะมีเพียงไทบ้าน
เดอะซี รีส์ เรื่ องอื่นๆเรี ยกไว้วา่ ล้มเหลวก็วา่ ได้ แม้ไทบ้านเดอะซี รีส์จะถูกสร้างเพื่อเน้นความบันเทิงเป็ นหลัก แต่
ด้วยความที่ ผสู ้ ร้างภาพยนตร์ ทาํ ออกมาได้ถึงทั้งความสนุ กและความซาบซึ้ ง ตัวภาพยนตร์ ที่ออกมามีความเป็ น
ธรรมชาติและดูจริ งใจ จึงทําให้ภาพยนตร์ได้รับเสี ยงชื่นชมปากต่อปากจนทํารายได้อย่างน่าพอใจและมีการขยาย
โรงฉายออกไปในภูมิภาคอื่น ๆ จนสามารถทํารายได้ในกรุ งเทพฯ ไปเกือบ 8 ล้านบาท ด้วยความสําเร็ จดังกล่าวทํา
ให้ภาพยนตร์มีการสร้างภาคต่อซึ่งเข้าฉายในปี ถัดไป
นอกจากนั้นในปี 2560 ภาพยนตร์ เรื่ อง ส่ มภัคเสี่ ยน (สร้างโดย บุษราคัม วงษ์คาํ เหลา, 2560) ทํารายได้
สูงสุ ดอันดับ 2 ของประเทศถึง 77 ล้านบาท ซึ่งมีภาษาถิ่นอีสานสอดแทรกภายในเรื่ อง ได้รับทุนสร้างจากสตูดิโอ
ใหญ่และฉายวงกว้างในทุกภูมิภาค ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ ภาพยนตร์ มี หมํ่า จ๊กม๊ก รับหน้าที่ ท้ ังนักแสดงนําและ
ผูอ้ าํ นวยการสร้าง นอกจากภาคอีกสานแล้ว ยังมีภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเอาใจผูช้ มภาคใต้อย่าง มหาลัยวัวชน
(สร้างโดย บุญส่ ง นาคภู่, 2560) ซึ่ งดัดแปลงมาจากบทเพลงยอดนิ ยมในภาคใต้ของวงพัทลุง ภาพยนตร์ ประสบ
ความสําเร็ จอย่างมากในภาคใต้ แต่กลับไม่ประสบความสําเร็ จในภูมิภาคอื่ นๆ (“ย้อนมองหนังไทยในปี 2017
ปี แห่ง Young Blood, สารคดี และหนังภูมิภาค”, 1 กันยายน 2561)
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4. กลยุทธ์ ป่าล้ อมเมือง: ช่ องทางใหม่ ทางการตลาด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กลยุทธ์ที่นกั การตลาดได้สังเกตและนําเอาแนวทางยุทธศาสตร์ มาปรับใช้ในโลกธุรกิจ กลยุทธ์ป่าล้อม
เมือง คือ การทําตลาดจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามาสู่ ภายในเมืองหลวง หรื อพื้นที่เขตเศรษฐกิ จ โดยมีเครื่ องมือทาง
การตลาดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องราคา ปริ มาณ โปรโมชัน่ ฯลฯ ที่ จะเอื้อประโยชน์ให้ผูบ้ ริ โภคมากกว่าที่ จะได้กบั กลุ่ม
ธุรกิจ
กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง มีความเหมาะสมมากในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ งการที่จะปะทะตรงๆ กับคู่แข่ง
รายใหญ่เจ้าตลาดนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยูท่ ี่ตวั สิ นค้าของผูป้ ระกอบการ ถ้าตัวสิ นค้าของผูป้ ระกอบการไม่ใช่สินค้าเกิดใหม่
ในตลาดจริ งๆ แต่เป็ นสิ นค้าที่มีวางขายอยูท่ วั่ ๆ ไปและมีเจ้าตลาดตัวเต็งหนึ่ งอยูใ่ นตลาดนั้นๆ แล้วด้วย การที่ราย
ใหม่จะลงไปลุยตลาดเปิ ดแบบนั้นเป็ นเรื่ องยากลําบากที่จะแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดมาได้ ดังนั้นในเกมธุรกิจที่
ตลาดมีเจ้าภาพถือครองสัดส่ วนการตลาดไว้อย่างมัน่ คงอยูแ่ ล้ว ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ที่จะลงไปร่ วมแบ่งเค้กฐาน
ลูกค้า แทบจะไม่มีช่องว่างให้หาโอกาสทางธุรกิจกันได้เลย ถ้าสิ นค้าใดๆ ยังไม่อยากถูกบดบี้ก่อนที่จะพร้อมเปิ ด
เกมรบกันจริ งๆ ก็ควรเลี่ยงเมือง ไปเปิ ดตลาดในต่างจังหวัดก่อน ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดนี้ ได้แก่
เครื่ องดื่มบิ๊กโคล่า หรื อ ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาใหม่ในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มอีกครั้งอย่าง RC Cola ที่กาํ ลังเดินเกม
สูเ้ งียบๆ ในตลาดรอบนอกเมืองอยูเ่ ช่นกัน
นอกจากนี้ ยัง เหมาะกับ ผู ้ที่ เพิ่ ง เริ่ ม ตั้ง ต้น ทํา ธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดเล็ ก เพราะว่า ในช่ ว งเริ่ ม ต้น ธุ ร กิ จ นั้ น
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จาํ เป็ นต้องมองหาวิธีเจาะกลุ่มลูกค้าขนาดย่อมๆ ให้อยูห่ มัดก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขยาย
ฐานลู ก ค้าออกไปให้ กว้างมากขึ้ น การสร้ างโอกาสหรื อ จับ จังหวะที่ จะครองใจคนจํานวนเล็ก ๆ ให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จ นั้น น่ าจะเป็ นไปได้ง่ายมากกว่าที่ จ ะวิ่งไปจับ ตลาดบนเลยในทัน ที เพราะถ้าไปปะทะตรงๆ กับ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีเงิ นลงทุนสู ง ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ เงิ นทุ นไม่สูงเท่ าอาจประสบภาวะขาดทุ นได้
ยกตัวอย่างจากกิ จการของมหาเศรษฐี ระดับโลกอย่าง Sam Walton เจ้าของห้าง Walmart ห้างค้าปลีกชื่ อดังของ
สหรัฐอเมริ กาที่กว่าจะขยายสาขาออกไปในหลายๆ ประเทศได้น้ นั ในช่วงตั้งต้นของกิจการ Sam Walton เริ่ มจาก
ร้านเล็กๆ ร้ านหนึ่ งในเมื องชนบท เมื่ อกิ จการของร้านแรกได้รับผลตอบรับที่ ดีจากลูกค้า เขาก็ค่อยขยายสาขา
ออกมาโดยตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากกันนักแล้วก็เขยิบเพิ่มจํานวนสาขาใกล้เมืองเข้าไปเรื่ อยๆ จนปั จจุบนั นี้มีสาขามากกว่า
11,095 สาขาทัว่ โลก ความสําเร็ จของห้าง Walmart จึงเป็ นอีกหนึ่ งเครื่ องพิสูจน์วา่ กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองเหมาะกับ
กิจการระยะเริ่ มต้นที่มีรูปแบบร้านขนาดเล็กอย่าง SME ช่วงเริ่ มต้นกิจการ
นอกจากนี้ กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ยังเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายน้อย เพราะว่า
เมื่อฐานตลาดของกิจการอยูท่ ี่ต่างจังหวัด หรื อตามเขตชานเมือง ทําให้สามาถคุมเรื่ องงบประมาณได้ง่ายขึ้น และใช้
งบประมาณทางการตลาดน้อยลงด้วย ทั้งเรื่ องของค่าเช่าพื้นที่, ค่าขนส่ ง, ค่าแรงงาน บางผูผ้ ลิตอยูใ่ กล้พ้ืนที่แหล่ง
วัตถุดิบยิง่ ทําให้ประหยัดต้นทุนลงได้อีก ไม่เพียงแค่ใช้เงินน้อยอย่างเดียว แต่การเปิ ดตลาดที่ต่างจังหวัดยังช่วยให้
ได้ฐานลูกค้าปริ มาณมากกว่าในเขตเมือง ผูป้ ระกอบการต้องไม่ถูกหลอกจากตัวเลขความหนาแน่นของประชาการ
กับจํานวนประชากร เพราะในเขตเมื องคือความหนาแน่ น เพราะเป็ นเขตเมื อง คนแออัด ส่ วนต่างจังหวัดนั้น
จํานวนคนเยอะกว่า แต่ไม่จอแจกระจุกอยูจ่ ุดเดียว
ความเป็ นการตลาดแบบป่ าล้อมเมืองมุ่งเน้นที่ จะทําธุรกิจกับผูบ้ ริ โภคที่อยูต่ ่างจังหวัดเป็ นหลัก ซึ่ งต้อง
ยอมรั บกันตามตรงว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ไม่ค่อยจะได้รับความสนใจจากธุ รกิ จยักษ์ใหญ่ สักเท่ าไร ซึ่ งมักจะเลื อก
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กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ จ ะสนองความต้อ งการของสั ง คมเมื อ งมากกว่ า ด้ ว ยเหตุ น้ ี เองหาก
ผูป้ ระกอบการเดินเข้าไปหาและให้ความสําคัญแบบจริ งใจกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ พวกเขาก็จะมีปฏิ กิริยาในทางที่ ดี
และตอบสนองต่อ สิ น ค้าและบริ การที่ ผูป้ ระกอบการขายในทัน ที ซึ่ งมัน จะช่ ว ยให้ ธุรกิ จของผูป้ ระกอบการ
กลายเป็ นตัวเลือกที่ดีในทรรศนะของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้

5. ภาพยนตร์ ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ ภูมิภาคกับกลยุทธ์ การตลาดแบบ “ป่ าล้ อมเมือง”

ภาพยนตร์สร้างกระแสความสนใจการสร้างภาพยนตร์ภาษาถิ่น คือ ภาพยนตร์ เรื่ อง ผูบ้ ่าวไทยบ้านอีสาน
อินดี้ (สร้างโดยอุเทน ศรี ริวิ และจิณณพัต ลดารัตน์, 2557) ซึ่ งทํารายได้ถล่มทลายในภาคอีสาน จนขยายโรงฉาย
ในกรุ งเทพฯ และภูมิภาคอื่น และกลายเป็ นตัวอย่างสําคัญของกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ที่ประสบความสําเร็ จ ทําให้มี
ภาพยนตร์ แนวนี้ ถูกสร้างตามมาอีกหลายเรื่ อง โดยลักษณะของภาพยนตร์ กลุ่มนี้ คือ มีฉากหลังและตัวละครเป็ น
อีสานเกื อบทั้งหมด แสดงให้เห็ นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบท้องถิ่ น มี น ายทุ น เป็ นสตูดิโออิสระ ฉายในโรง
ภาพยนตร์ภาคอีสานเป็ นหลัก ซึ่งถ้ากระแสดีจะเพิ่มโรงฉายไปภูมิภาคอื่น
ภาพยนตร์ เรื่ อง ไทยบ้านเดอะซี รีส์ (สร้างโดยสุ รศักดิ์ ป้ องศร, 2560) เป็ นตัวอย่างที่ ดีของภาพยนตร์
ภาษาถิ่นทีผลิตแบบภาพยนตร์ขนาดเล็ก จนบางคนเรี ยกเล่น ๆ ว่า ภาพยนตร์ SME ด้วยงบประมาณที่จาํ กัด ดังนั้น
โจทย์สาํ คัญคือ สิ นค้าต้องดี การรู ้ตวั ว่าเป็ นภาพยนตร์ นอกกระแส ผูก้ าํ กับจึงไม่ดิ้นรนฉายในวงกว้าง แต่เน้นจับ
กลุ่มประชาชนภาคอีสาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก พร้อมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และ
สถานที่ ท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดว่า ถ้าภาพยนตร์ ไม่ดงั จะเปิ ดให้ดูฟรี ทางยูทูป (Youtube) ถ้ามีคนดู 1 ล้านคน ก็คุม้
กับงบประมาณ 2 ล้านบาทแล้ว (เท่ากับคนละ 2 บาท) (“ “ไทยบ้านเดอะซี รีส์” หนังอีสานสุ ดปั ง! ลุยภูมิภาคก่อน
บุกทัว่ ประเทศ บทเรี ยนธุรกิจที่น่าศึกษา”, 1 กันยายน 2561.)
ไทยบ้านเดอะซี รีส์ ประกาศตัวว่าเป็ นหนังตลก ว่าด้วยเรื่ องราวของวัยรุ่ นหนุ่มสาวอีสาน จาลอด ผูบ้ ่าว
ไทยบ้าน ขี้อายชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยต้องมาจีบสาว 100 คน โดยเชื่ อว่าต้องมีสักคนที่ตอบรับคําของเป็ นแฟน แต่
ปั ญหาเกิดขึ้นเมื่อการจีบสาวหนึ่ งร้อยคนต้องใช้เงินจํานวนมาก จ่าลอดจึงไปสมัครเป็ นภารโรงที่โรงเรี ยนประถม
ซึ่ งมี แก้ว เป็ นครู ฝึกสอน เนื้ อเรื่ องยังมีอีกด้านหนึ่ งของ ป่ อง (เพื่อนจาลอด) นักธุรกิจหนุ่ มไฟแรง เรี ยนจบจาก
กรุ งเทพฯ ใหม่ ๆ ต้องการมาเปิ ดร้านสะดวกซื้อในหมู่บา้ น แต่พอ่ ของเขากลับไล่ให้ไปทํานา ซึ่ งมันไม่ใช่ทางของ
เขาเลย
นอกจากนี้ ไทยบ้านเดอะซีรีส์เป็ นตัวอย่าง หรื อแรงบันดาลใจให้กบั ภาพยนตร์ไทยเรื่ องอื่น ๆ ด้วย ทั้งใน
เรื่ องการใช้งบประมาณที่จาํ กัด เพียง 2 ล้านบาท ภาพยนตร์ไม่ตอ้ งเจาะตลาดใหญ่ ฉายในกรุ งเทพฯ เพราะต้องแย่ง
ชิงพื้นฉายกับภาพยนตร์ ต่างประเทศที่มีภาพยนตร์ เข้าใหม่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-4 เรื่ อง และด้วยงบประมาณที่จาํ กัด
เรื่ องการโปรโมท หรื อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์จึงเป็ นไปได้ยากเช่นกัน ดังนั้น เมื่อไม่สามารถสู ้รอบฉาย ไม่มี
งบประมาณการตลาด การเริ่ มฉายในภาคอีสาน และให้ตวั ภาพยนตร์ทาํ หน้าที่โปรโมทตัวเอง จึงเป็ นทางออกที่ดี
ที่สุด
การตลาดที่ ดีสุดอย่างหนึ่ ง คือ ปากต่อปาก การบอกต่อของคนดู ถ้าภาพยนตร์ ดีจะรวดเร็ วและรุ นแรง
มาก และจะดีมาก ๆ เมื่อการบอกต่อนั้นเกิดขึ้นบนโลกโซเซียลมีเดีย เมื่อภาพยนตร์ดี กระแสแรง คนดูจาํ นวนมาก
สุ ดท้ายโรงภาพยนตร์ ในกรุ งเทพฯ จะอยากได้ภาพยนตร์ ไปฉายเอง สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมดนี้ สามารถเรี ยกว่าเป็ น
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กลยุทธ์ป่าล้อมเมื อง เพราะด้วยความเป็ น “หนังไทยอี สาน” ที่ พูดภาษาถิ่นอีสานทั้งเรื่ อง จึ งเลือกทดลองตลาด
ระดับภูมิภาคก่อน ผลที่ได้คือ การตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย จนสามารถเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ กระแส
หลักในเมืองกรุ งได้สาํ เร็ จ
การเปิ ดตัวภาพยนตร์ในภูมิภาค หรื อกลยุทธ์ป้าล้อมเมือง นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของภาพยนตร์ภาษา
ถิ่ น ที่ อาจมี งบประมาณน้อ ย การต่อ รองกับ โรงภาพยนตร์ กระแสหลัก อาจเป็ นไปได้ยาก การเลื อกเปิ ดตัวใน
วงจํากัด ในกรณี หมายถึง ภูมิภาคที่ ใช้ภาษาถิ่นเดี ยวกับที่ใช้ในภาพยนตร์ เป็ นทางออกที่ ดีทางหนึ่ ง เพราะถึงแม้
ภาพยนตร์ ไม่ได้รับความนิ ยมมากนัก ก็อาจจะไม่ขาดทุนมากจนเกินไป แต่หากภาพยนตร์ ได้รับความนิ ยมและมี
การบอกต่อแบบปากต่อปาก การแชร์ ในโลกโซเซี ยลมีเดีย ก็อาจได้รับความสนใจจากโรงภาพยนตร์ กระแสหลัก
จนสามารถเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์กระแสหลักในกรุ งเทพฯ ได้ในที่สุด
ในทางกลับกัน แม้วา่ กระแสการบอกต่อจะดีมาก ภาพยนตร์ ได้รับกระแสตอบรับที่ดี หากแต่ในวงกว้าง
แล้วผูส้ ร้างภาพยนตร์ ยงั ต้องพิจารณาว่าภาพยนตร์ ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ ภูมิภาคสามารถสื่ อสารในวงกว้าง ในที่ น้ ี
หมายถึง ตลาดภาพยนตร์ท้ งั ประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาถิ่นนั้น ๆ เป็ นหลักจะสามารถเข้าใจ
สารที่ผูส้ ร้างต้องการส่ งได้โดยตลอดหรื อไม่ ซึ่ งอาจมีการใส่ คาํ บรรยาย หรื อซับไตเติล (Subtitle) เพื่อให้ผชู ้ มที่
ไม่คุน้ เคยกับภาษาถิ่ นนั้น ๆ เข้าใจข้อความ หรื อสารที่ ผูส้ ร้างต้องการสื่ อสารได้ง่ายขึ้ น ซึ่ งถือเป็ นจุดอ่อนทาง
การตลาดที่ สาํ คัญของภาพยนตร์ ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ ภูมิภาค ดังตัวอย่างภาพยนตร์ ภูมิภาคจํานวนมากที่ ฉายในปี
2560 ที่ โดยส่ วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็ จด้านรายได้ มีเพียงภาพยนตร์ เรื่ องผูบ้ ่าวไทยบ้าน เดอะซี รี่ย ์ เท่านั้นที่
ประสบความสําเร็ จ (“ย้อนมองหนังไทยในปี 2017 ปี แห่ ง Young Blood, สารคดี และหนังภูมิภาค”, 1 กันยายน
2561) ดังนั้น ผูผ้ ลิตและผูก้ าํ กับควรพิจารณาข้อดี ข้อด้อย ของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดก่อนการผลิตด้วย

6. สรุ ป

ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่การแย่งชิงพื้นที่การฉายภาพยนตร์ยงั คงเป็ นช่องทางหลักที่สาํ คัญในสร้างรายได้
ของภาพยนตร์ ดังนั้นภาพยนตร์ ภูมิภาคที่ เน้นการฉายในพื้นที่ เฉพาะจึ งเป็ นทางออกหนึ่ งของผูส้ ร้างภาพยนตร์
อิ ส ระ หรื อ สตู ดิ โอขนาดเล็ก ที่ จะสามารถสร้ างรายได้จ ากการฉายภาพยนตร์ และหากมี ผ ลตอบรั บ ที่ ได้อ าจ
สามารถขยายโรงฉายไปในภูมิภาคอื่ นๆ ได้อีกด้วย กลยุทธ์ป่ าล้อมเมื องยังมี ความเป็ นไปได้ทางการตลาดใน
ขณะเดียวกันผูส้ ร้างและผูก้ าํ กับต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่ องวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาถิ่น เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอด
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ ออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติ ผูส้ ร้างหรื อผูก้ าํ กับเองจะต้องให้เกียรติท้ งั ความเชื่ อ
ท้องถิ่น วิถีชีวิต รวมถึงการให้เกียรติภาษาถิ่นและผูค้ นที่ใช้ภาษาถิ่นนั้นๆ ด้วย เพื่อให้ภาพยนตร์ ภาษาถิ่นถูกผลิต
ออกมาในลัก ษณะไม่ ด้อยกว่าภาษาไทยกลาง รวมถึ งเป็ นการสร้ างแรงจู งใจให้ ส ตูดิ โอขนาดใหญ่ หัน มาให้
ความสําคัญและเปิ ดโอกาสให้มีการสร้างภาพยนตร์ภาษาถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
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7. ข้ อเสนอแนะ

(1) ควรมีการศึกษาแนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ภูมิภาคอย่างจริ งจัง
(2) ผูผ้ ลิตและผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ควรให้ความสําคัญกับการใช้ภาษาถิ่นในการผลิตภาพยนตร์ โดยมอง
ภาษาถิ่ น ในฐานะความภูมิใจในการเป็ นเจ้าของภาษา มองภาษาถิ่ น ในฐานะเครื่ องมื อสะท้อนอัตลักษณ์ ของ
ท้องถิ่น นั้น ๆ
(3) ผูผ้ ลิตและผูก้ าํ กับภาพยนตร์ควรพิจารณาข้อดี ข้อด้อยทางการตลาดก่อนการตัดสิ นใจใช้กลยุทธ์ป่า
ล้อมเมือง หรื อก่อนการผลิตภาพยนตร์ที่จาํ กัดพื้นที่การฉาย
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ในการศึ ก ษาเรื่ อง แรงจู ง ใจในการย้า ยถิ่ น แรงงานไปยัง ประเทศเกาหลี ใ ต้ภ ายใต้ร ะบบ EPS มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1. เพื่อศึ กษาแรงจู งใจในการย้ายถิ่ นแรงงานไปยังประเทศเกาหลี ใต้ภายใต้ระบบ EPS
2. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS และ3. เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
และปั จจัยความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ กษา ได้แก่ ผูท้ ่ี ผ่านการทดสอบภาษาและทักษะการทํางานที่ ประสงค์รายงานตัวและยื่นใบสมัครเพื่อไป
ทํางานที่เกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ครั้งที่ 5 จํานวน 339 คน ทําแบบสอบถามหลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติ ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีแรงจู งใจในการย้ายถิ่ นแรงงานไปยังประเทศเกาหลี ใต้
ภายใต้ระบบ EPS ในระดับมาก มีความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ
EPS ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยังพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิ กในครอบครัว ระดับการศึ กษา อาชี พ และระดับ
ความรู ้ความเข้าใจที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ
EPS ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, แรงงาน, การย้ายถิ่น, ระบบ EPS
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ABSTRACT

The objectives of this study were 1.To study the motivation level of the worker migration to South
Korea under the EPS system 2.To study the understanding level of the worker migration to South Korea under
the EPS system and 3.To compare the motivation level of the worker migration to South Korea under the EPS
system by personal factors and understanding. This was a quantitative research through a questionnaire
approach, and the sampling group was who already passed language test and proficiency test and applied for job
at 5th recruitment of workers migrating to South Korea under EPS system of 339 samples. Data were analyzed
through descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA
statistics at the significance level of 0.05.
The study found that the level of motivation and understanding of the worker migration to South
Korea under the EPS system were high. As for hypotheses testing, it found out that different monthly income
led to different level of motivation However, differences in gender, age, status, number of family members,
education, occupation and understanding did not lead to the different level of motivation of the worker at 0.05
level of statistical significance.
KEYWORDS: Motivation, Worker, Migration, The EPS system

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การทํางานไม่ จาํ เป็ นต้องทําแค่ ในประเทศบ้านเกิ ด เท่ านั้น แต่ แรงงานสามารถย้ายถิ่ น ไปทํางานยัง
ต่างประเทศได้ดว้ ย แรงงานที่ออกไปทํางานต่างประเทศถือเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศทั่วโลก นอกจากจะช่วยพัฒ นาอุตสาหกรรมในประเทศที่ ได้เข้าไปทํางานแล้ว ยังได้มีการนําเงิ นตรา
กลับไปประเทศบ้านเกิด สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและเกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ในส่ วน
ของรายได้ที่ แ รงงานไทยย้า ยถิ่ น แบบถู ก กฎหมายส่ ง กลับ เข้า ประเทศ ปี 2558 มี จ ํา นวน 82,326 ล้า นบาท
(ประชาชาติธุรกิ จ, 2559) ในปี เดี ยวกัน ประเทศที่ แรงงานไทยเดิ นทางไปทํางานมากที่ สุด10 อันดับแรก ได้แก่
ไต้หวัน 74,676 คน อิสราเอล 19,583 คน เกาหลีใต้ 19,243 คน ญี่ปุ่น 5,533 คน สิ งคโปร์ 5,286 คน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 4,153 คน ฮ่องกง 2,234 คน กาตาร์ 2,215 คน บรู ไน 1,974 คน และมาเลเซี ย 1,753 คน(voice tv, 2559)
แรงงานไทยนั้นได้มีการย้ายถิ่น ทํางานไปยังภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก ในปี 2560 รายได้ที่ แรงงานในต่างประเทศ
ส่ งกลับผ่านระบบธนาคารแห่ งประเทศไทย มี จํานวน 126,647 ล้านบาท(กรมการจัดหางาน กองบริ หารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ, 2560)
การย้ายถิ่ นของแรงงานไร้ฝีมือนั้นมี ท้ งั แบบถูกกฎหมายโดยกองบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน และการย้ายถิ่นแรงงานแบบผิดกฎหมายหรื อที่เรี ยกว่าแรงงานเถื่อนที่ลกั ลอบหลบหนีเข้าเมือง
เพื่อขายแรงงาน โดยแรงงานเถื่อนต้องการเข้าไปทํางานในประเทศที่ไม่ตอ้ งขอวีซ่าเข้าประเทศ ต้องการแรงงาน
ไร้ฝีมือ มีการให้ค่าแรงที่อตั ราสูง ประเทศเป้ าหมายที่แรงงานเถื่อนของไทยต้องการเข้าไปทํางานมากประเทศหนึ่ง
คือประเทศเกาหลีใต้ หรื อ สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะคนไทยสามารถเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้โดย
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ไม่ตอ้ งทําวีซ่าและอยู่ได้นานถึง 90 วัน ก่อนที่ ประเทศเกาหลีใต้จะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติใน
ปี 2547 นั้นไม่อนุ ญาตให้คนงานต่างชาติทาํ งานในเกาหลีใต้ แต่แรงงานไทยมีการเริ่ มเดิ นทางเข้าไปทํางานใน
เกาหลี ใ ต้ อ ย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ตั้ งแต่ ปี 2531 เนื่ องจากการเร่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของเกาหลี ใ ต้ โ ดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่(NICS) และสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ของเกาหลี ใต้ขาดแคลนแรงงาน ซึ่ งแรงงานแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท คื อแรงงานฝี มื อ
(Skilled Labor) ผูท้ ี่มีความรู ้ทางทฤษฎีและเชี ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขและ
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาข้อผิดพลาดจากการทํางานได้ดว้ ยตนเอง แรงงานกึ่งฝี มือ (Semi-skilled Labor) ผูท้ ี่มีความรู ้
ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในสิ่ งที่มีความชํานาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ผู ้
ที่ทาํ งานโดยใช้กาํ ลังกาย ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความรู ้ความชํานาญ เพียงได้รับคําแนะนําบ้างเล็กน้อยก็สามารถทํางาน
ได้ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในกิ จ การเหล่ า นี้ คื อ ขาดแรงงานไร้ ฝี มื อ ซึ่ งเกิ ด จากแรงงานเกาหลี ใต้ข ยับ
สถานภาพการทํางานด้วยการศึกษาและได้รับการพัฒนาฝี มือแรงงานที่สูงขึ้น และเกิดจากค่านิ ยมของคนเกาหลีใต้
ที่ ไ ม่ นิ ย มทํ า งานประเภท 3D คื อ งานยากลํา บาก (Difficult) งานสกปรก (Dirty) และงานเสี่ ยงอัน ตราย
(Dangerous) โดยงานประเภท3Dนี้ใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็ นหลัก และที่สาํ คัญค่าจ้างแรงงานในเกาหลีใต้ที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ วเป็ นเหตุจูงใจให้แรงงานต่างชาติหลัง่ ไหลเข้าไปทํางานในเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่ อย ๆ
จากปั ญ หาแรงงานต่างชาติ ลกั ลอบเข้าประเทศทําให้วนั ที่ 16 สิ งหาคม ปี 2546 ประเทศเกาหลี ใต้ได้
ประกาศกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติและเริ่ มนํามาใช้ในวันที่ 17 สิ งหาคม ปี 2547 เพื่อจัดระบบการ
ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็ นผูค้ ดั เลือกประเทศผูส้ ่งแรงงานและกําหนด
โควตาของแรงงานต่างชาติแต่ละปี รวมทั้งกําหนดเพดานการจัดส่ งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ กล่าวได้วา่ เป็ น
การย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือไปยังประเทศเกาหลีใต้แบบถูกกฎหมายและอยูภ่ ายใต้ระบบอนุ ญาตจ้างงานแรงงาน
ต่างชาติ (Employment Permit System: EPS) การอนุ ญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติจาํ กัดให้วา่ จ้างแรงงานต่างชาติ
ได้ใน 5 ภาค ได้แก่ (1)ภาคอุตสาหกรรม (2)ภาคก่อสร้าง (3)ภาคเกษตรและปศุสัตว์ (4)ภาคประมง (5)ภาคบริ การ
ซึ่งประเทศไทยเป็ น 1 ใน 16 ประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้แรงงานไร้ฝีมือเข้าไปทํางานภายใต้ระบบ EPS โดยในแต่
ละปี ประเทศไทยได้รับโควตาในการส่ งแรงงานไร้ฝีมือภายใต้ระบบEPSจํานวน 5,000 คน และสามารถทํางานใน
3 ภาค ได้แก่ (1)ภาคอุตสาหกรรม (2)ภาคก่อสร้าง (3)ภาคเกษตรและปศุสัตว์ (ฝ่ ายจัดส่ งไปทางานสาธารณรัฐ
เกาหลี EPS, 2561)
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นจึงเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาถึงแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงาน
ไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS โดยประชากรที่ทาํ การสํารวจคือผูท้ ี่ผา่ นการทดสอบภาษาและทักษะการ
ทํางานที่ ประสงค์รายงานตัวและยื่นใบสมัครเพื่อไปทํางานที่ เกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ครั้งที่ 5 เพื่อศึ กษาว่า
สาเหตุใดที่ทาํ ให้ประชากรกลุ่มนี้ มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบEPSและมี
ความรู ้ความเข้าใจในระบบEPSมากน้อยเพียงใด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS
2. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS
1274

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปั จจัยความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้
ระบบ EPS

3. ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิด เกี่ยวกับ แรงจู งใจ Beach (1976) กล่ าวว่า แรงจู งใจหมายถึ ง ความเต็ม ใจที่ จ ะใช้พ ลังเพื่ อ ให้
ประสบความสําเร็ จในเป้ าหมาย (Goal) หรื อรางวัล (Reward) การจูงใจเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการกระทําของมนุษย์
และเป็ นสิ่ งที่ ยว่ั ยุให้คนไปถึงซึ่ งวัตถุประสงค์ที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ Steer and Porter (1979: 5) ได้ให้
ความหมายของแรงจูงใจไว้ คือ สิ่ งที่ เป็ นพลังกระตุน้ ให้แต่ละบุ คคลกระทําพฤติ กรรมเป็ นสิ่ งที่ ช้ ี ทิศทาง หรื อ
แนวทางให้บุคคลกระทําพฤติกรรมเพื่อบรรลุตามเป้ าหมายของแต่ละคนและเป็ นสิ่ งที่สนับสนุนรักษาพฤติกรรม
นั้น ๆ ให้คงอยู่
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ สุ ภาพ ฉัตราภรณ์ (2539: 33) กล่าวว่า ความรู ้ คือ ความสามารถใน
การจดจํา และการทบทวนความจําเรื่ องเฉพาะและเรื่ องทัว่ ๆ ไป วิธีการและกระบวนการ หรื อการจํารู ปแบบหรื อ
โครงสร้าง ซึ่ งเป็ นความจริ ง ข้อเท็จจริ ง ความรู ้และกฎเกณฑ์ บุคคลนั้นเสมือนมีลิ้นชักที่บรรจุความรู ้ต่างๆ และ
สามารถดึ งออกมาใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ ชนาทิ ป อ่อนหวาน (2553: 63) กล่าวว่า ความเข้าใจ คื อ
ความสามารถในการที่คนขยายความรู ้ความจําให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การย้ า ยถิ่ น ระหว่ า งประเทศ สุ ภ างค์ จัน ทวานิ ช และคณะ (2546: 6-15) ได้ใ ห้
ความหมายการย้า ยถิ่ น ระหว่า งประเทศ (International Migration) ไว้ว ่า การเคลื ่ อ นย้า ยของประชากร
จํา นวนมากข้า มพรมแดนจากประเทศที่ ต นเป็ นพลเมื อ งหรื อ พํา นัก อยู่ไ ปยัง ประเทศอื่ น เพื่อ ดํา รงชี วิต เป็ น
เวลายาวนาน เพื่อกระทํา กิ จ กรรมที่ ได้รับ ค่า ตอบแทน ในส่ ว นของกลุ่มเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิ คได้อธิ บาย
ว่า มนุ ษย์ตดั สิ นใจย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิ จ ดังนั้น ผูย้ า้ ยถิ่นจึ งเป็ นผูย้ า้ ยถิ่นทางเศรษฐกิจ ปั จจัยดึ งดูดที่
สําคัญทําให้มนุ ษย์ยา้ ยถิ่น ได้แก่ ค่าจ้างที่ สูงขึ้นและโอกาสการได้งานทํา แต่นักสังคมวิทยาวิเคราะห์การย้ายถิ่น
ข้ามประเทศแตกต่างไปจากนักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมวิทยาพิจารณาว่าปั จจัยที่เป็ นตัวแปรทางเศรษฐกิจเป็ นตัว
แปรเพี ยงส่ วนหนึ่ งเท่ านั้น ของระบบการย้ายถิ่ น ฐาน โดยเห็ น ว่าการย้ายถิ่ น เป็ นระบบที่ ค รอบคลุม ปั จจัยทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และการเมืองระหว่างประเทศ
แนวคิดเกีย่ วกับแรงงาน จารุ ดา เต็มโชค (2557) กล่าวว่า แรงงานคือกําลังของมนุษย์ (Human Effort) ไม่
ว่ากําลังนั้นจะเป็ นกําลังทางร่ างกาย และหรื อกําลังทางสมอง เพื่อปฏิ บัติงานใด ๆ ให้ได้เศรษฐทรัพย์มาบําบัด
ความต้องการ ประเภทของแรงงานแบ่ งออกเป็ น (1) แรงงานไม่มีฝีมื อ (Unskilled Labor) (2) แรงงานกึ่ งฝี มื อ
(Semiskilled Labor) และ(3) แรงงานฝี มือ (Skilled Labor)
ระบบการอนุญาตจ้ างงานแรงงานต่างชาติ EPS มีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองโอกาสในการทํางานของคน
เกาหลี ใต้ แก้ปั ญ หาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอนุ ญาต
นายจ้างที่ ไม่สามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศ ให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในจํานวนที่ เหมาะสมอย่างถูก
กฎหมาย รวมทั้งป้ อ งกัน การละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนของแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ต่างชาติ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม ปี 2546 และเริ่ มนํามาใช้ในวันที่ 17 สิ งหาคม ปี 2547 เพื่อจัดระบบการ
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ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรัฐบาลจะเป็ นผูค้ ดั เลือกประเทศผูส้ ่ งแรงงานและกําหนดโควตา
ของแรงงานต่างชาติแต่ละปี รวมทั้งกําหนดเพดานการจัดส่ งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ ระบบEPSจํากัดให้
ว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ใน 5 ภาค ได้แก่ (1) ภาคการผลิต (2) ภาคก่อสร้าง (3) ภาคเกษตรและปศุสัตว์ (4) ภาค
ประมง และ(5) ภาคบริ การ(ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูตกรุ งโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, 2560)
โดยผูท้ ี่จะสามารถสมัครและรายงานตัวเพื่อขึ้นรายชื่อรอเรี ยกจากนายจ้างเกาหลีใต้ได้น้ นั ต้องผ่านการสอบ Point
System คื อการสอบ2อย่าง ได้แก่ ภาษาเกาหลี ที่ เรี ยกว่า EPS TOPIC เมื่ อสอบภาษาผ่านแล้วถึ งจะมี สิ ท ธิ์ สอบ
ภาคปฏิบตั ิ โดยผลการสอบมีระยะเวลา 2 ปี

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้
ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านเพศที่ แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.3 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านสถานภาพสมรสที่ แตกต่างกัน มี แรงจู งใจในการย้ายถิ่ น
แรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานที่ 1.5 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านระดับ การศึ กษาที่ แตกต่างกัน มี แรงจู งใจในการย้ายถิ่ น
แรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.7 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่น
แรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ระดับความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS
ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงในในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน

6. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษา ในครั้ งนี้ คื อ ผูท้ ี่ ผ่านการทดสอบภาษาและทักษะการทํางานที่ ประสงค์
รายงานตัวและยื่น ใบสมัครเพื่ อไปทํางานที่ เกาหลี ใต้ภ ายใต้ระบบ EPS ครั้ งที่ 5 (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 18 กัน ยายน
พ.ศ. 2561) จํานวนทั้งสิ้น 2,195 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือผูท้ ี่ ผ่านการทดสอบภาษาและทักษะการทํางานที่ประสงค์รายงานตัวและยื่นใบสมัคร
เพื่อไปทํางานที่เกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ครั้งที่ 5 โดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั นี้ ใช้
สู ตรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอนของ Taro Yamane (1937) โดยกําหนดให้มี
ระดับความเชื่ อมัน่ 0.95 จากการคํานวณพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นตัวแทนของประชากรที่ ใช้ในการวิจยั จํานวน
ทั้งหมด 339 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
สมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งรับผิดชอบ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้
ระบบ EPS เป็ นคําถามแบบใช้เลือกใช่หรื อไม่ จํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับ แรงจูงใจในการย้ายถิ่ นแรงงานไปยังประเทศเกาหลี ใต้ภายใต้
ระบบ EPS ซึ่งประกอบด้วยข้อคําถามจํานวนทั้งหมด 20 ข้อ
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั โดยการนําแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นนําไปทดสอบความ
เที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ ได้จดั ทําขึ้ น จากแนวทางการตรวจ
เอกสารและให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานในการทํา แบบสอบถามและนํา เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของคําถามในแต่ละข้อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้งนี้ และนํามาปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่บกพร่ องเพื่อ
เหมาะสมแก่การดําเนินการขั้นต่อไป
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2. การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ สร้างไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
(Try Out) จํานวน 30 ชุด โดยทําการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาตามวิธีของครอนบาค ในการทดสอบความเชื่อมัน่
ของมาตรวัดของข้อคําถามในแบบสอบถาม ตามแบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเชื่อมัน่ ภาพรวมเท่ากับ 0.873
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ค่าสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลกลุ่มตัวอย่างที่ ท ําการศึ กษา และ
ทดสอบสมมติฐาน การวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งรับผิดชอบ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Analysis) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านโดยการวิเคราะห์ ความแตกต่ า ง
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ค่า t-test ใช้ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ที่สามารถจําแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม
2.2 ค่า One Way ANOVA ใช้ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่สามารถ จําแนกได้เป็ น
3 กลุ่มขึ้นไป

7. สรุ ปผลการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กําหนดสมมติฐานจํานวน 2 สมมติฐาน สรุ ปผลได้ดงั นี้

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน

แรงจูงใจในการย้ ายถิ่น
แรงงานไปยังประเทศ เพศ อายุ สถานภาพ
เกาหลีใต้ ภายใต้ ระบบ
สมรส
EPS

ภายในประเทศ
ประเทศเกาหลีใต้
ภาพรวม
หมายเหตุ:  หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมาชิกใน
ระดับ
ครอบครัว การศึกษา
-


-

อาชีพ

-

รายได้
เฉลีย่ ต่ อ
เดือน




ความรู้
ความ
เข้ าใจ
-

จากตารางที่1 ในการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปผลการทดสอบได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้
ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน แบ่งออก
สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลี
ใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลี
ใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐานที่ 1.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงาน
ไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างที่ มีจาํ นวนสมาชิ กในครอบครัวต่างกัน มี แรงจู งใจในการย้ายถิ่ น
แรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชี พต่างกัน มี แรงจูงใจในการย้ายถิ่ นแรงงานไปยังประเทศ
เกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 1.7 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไป
ยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้
ภายใต้ระบบ EPS ต่างกัน มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างร้อยละ 51.3 เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 -25 ปี ร้อยละ 38.3 สถานภาพโสด ร้อย
ละ 76.7 มีสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน ร้อยละ 51.6 มีการศึกษา ปวช. หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 52.5
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 29.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 54.9
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ใน
ภาพรวมกลุ่ม ตัวอย่างมี ระดับ แรงจู งใจในการย้ายถิ่ น แรงงานไปยังประเทศเกาหลี ใต้ภายใต้ระบบ EPS มาก
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 เมื่ อพิจารณาแต่ละปั จจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยัง
ประเทศเกาหลี ใ ต้ภ ายใต้ร ะบบ EPS จากปั จ จัย ประเทศเกาหลี ใ ต้ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.10 และจากปั จ จัย
ภายในประเทศในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจในการย้ายถิ่ น แรงงานไปยังประเทศเกาหลี ใต้ภ ายใต้ระบบ EPS ของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับความรู ้ความเข้าใจน้อย ระดับความรู ้ความเข้าใจปานกลาง และระดับ
ความรู ้ความเข้าใจมาก ผลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความรู ้ความเข้าใจในการ
ย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ในระดับมาก

8. ข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจยั แรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ผูว้ จิ ยั มี
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความรู ้ความเข้าใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศ
เกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ในระดับมาก อาจเป็ นไปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างนี้ คือ ผูท้ ี่ผ่านการทดสอบภาษาและทักษะ
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การทํางานที่ประสงค์รายงานตัวและยื่นใบสมัครเพื่อไปทํางานที่เกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ครั้งที่ 5 จึงมีความรู ้
ความเข้าใจในลําดับขั้นตอนการคัดเลือก การจ้างแรงงานต่างชาติ และข้อกําหนดในการย้ายถิ่นแรงงานไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS เป็ นอย่างดี เพราะผูท้ ี่สอบผ่านได้มีการศึกษาขั้นตอนโดยรวมของระบบEPS
และส่ วนใหญ่ได้ลงเรี ยนภาษาเกาหลี ณ สถาบันสอนภาษาเกาหลีเพื่อสอบ EPS-TOPIK โดยเฉพาะทางสถาบัน
สอนภาษาจึงได้มีการแนะนําขั้นตอนต่างๆของระบบEPS
ผลจากระดับแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS
ในระดับมาก พิจารณาแต่ละปั จจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลี
ใต้ภายใต้ระบบ EPS จากปั จจัยภายในประเทศและจากประเทศเกาหลีใต้ ในระดับมาก ในส่ วนของแรงจูงใจ
ภายในประเทศเกิดจากครอบครัวสนับสนุนในการไปทํางานที่เกาหลีใต้ ค่าจ้างภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงชีพ ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะสนับสนุนและส่ งเสริ มอาชีพหรื อการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอ อีกทั้งยังควรที่
จะต้องปรับค่าจ้างแรงงานภายในประเทศเพื่อที่จะมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตวั เองและครอบครัว
อีกทั้งจากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแรงจูงในในการย้ายถิ่น
แรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS แตกต่างกัน เป็ นตัวบ่งชี้ได้วา่ แรงจูงใจที่สาํ คัญมาจากเรื่ องของ
รายได้ภายในประเทศ รัฐบาล นายจ้าง หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะเห็นความสําคัญในเรื่ องนี้ และแก้ไขปั ญหา
เพื่อที่จะทําให้แรงงานไทยมีรายได้ที่เพียงพอ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาปั จจัยอื่นที่อาจจะส่ งผลต่อการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS เช่น
การชักจูงจากเพื่อน ญาติมิตร หรื อคนรู ้จกั ที่ ทาํ งานอยูใ่ นเกาหลีใต้อยูแ่ ล้วหรื อเคยทํางานอยูใ่ นเกาหลีใต้ อุปสงค์
สําหรับแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้ และการแพร่ หลายของบริ ษทั นายหน้าหรื อตัวแทนหางานในรู ปแบบต่าง ๆ
เป็ นต้น
ควรวิจยั ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ระหว่างแรงงาน
EPS และแรงงานผิดกฎหมาย
ควรศึ กษาความพึงพอใจต่อกระบวนการการย้ายถิ่นแรงงานไปยังประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS
เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาระบบ EPS ให้ดียงิ่ ขึ้น
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