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ทางานต่างประเทศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร และเพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางภาษาสาหรับกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบทดสอบภาษาญี่ปุ่น ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นข้อสอบแบบปรนัย จานวน
30 ข้อ (2) แบบสอบถามความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 13 ข้อ
และ (3) บทเรี ยนภาษาญี่ ปุ่นออนไลน์ จานวน 6 เรื่ อง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความคิดเห็นต่อ
ความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นที่ความคิดเห็นต่อบทบาทและความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นในไปทางานต่างประเทศอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 3.81, S.D. = 0.89)
2. ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างหลังการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ จานวน
6 เรื่ อง คะแนนเฉลี่ยทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างหลังการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นแบบ
ออนไลน์ เท่ากับ 50.89 คะแนน ซึ่งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ อง ที่มี
ค่า เท่ากับ 24.23 คะแนน และคะแนนผลต่างเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนกาการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6
เรื่ อง เท่ากับ 26.66 คะแนน (Sig. = 0.000 < 0.01 ) แสดงว่า ความรู ้ ภาษาญี่ ปุ่น สู งกว่าก่ อนการศึ กษาเนื้ อ หา
ภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ทักษะภาษาญี่ปนุ่ ศักยภาพทางภาษา กาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศ
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ABSTRACT
This research aims to improve Japanese language skills for communication and upgrade the language
potential of manpower in Phetchabun province who are about to go out for working abroad. The research sample
consisted of 15 people in Phetchabun province who were about to go out for working abroad. The research
instruments were (1) a test of Japanese language consisting of 30 multiple-choice test items for pre-testing and
post-testing, (2) a questionnaire on the interest of the manpower in Phetchabun province who were about to go
out for working abroad, and (3) six on line Japanese language lessons. Data were statistically analyzed using the
mean, standard deviation, and t-test.
The results of the research showed that
1. Regarding interest information of the about to work abroad manpower in Phetchabun province, there
are opinions about the importance of the Japanese language in which the opinions on the roles and importance of
the Japanese language to work in foreign countries are at a high level (x̅ = 3.81, S.D. = 0.89).
2. Japanese language ability of the sample group before studying the Japanese language online content
consisting of 6 lessons. The average score of the Japanese language proficiency test of the sample group before
the study of Japanese online content was 50.89 points, which is higher than the average of the 6 points before the
study of Japanese language content which is equal to 24.23 points and the average difference between the after
and before the study of the 6 Japanese lessons equals 26.66 points (Sig. = 0.000 <0.01) indicating that the
knowledge on Japanese language of the sample group after the experiment was significantly higher than that
before the experiment with statistical significance of 0.01.
Keywords: Japanese language skills, Language potential, Manpower to work overseas

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การเตรี ยมการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 นั้น มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ยุคของหุ่นยนต์กาลังเริ่ มขึ้นและกาลังจะมาแย่งงานของมนุษย์ เพื่อเตรี ยมกาลังคนให้
พร้อมต่อการพัฒนาทักษะ โดยชุดทักษะของแรงงานมีองค์ประกอบ คือ ทักษะด้านความรู ้ความเข้าใจเช่น การอ่าน
ออกเขียนได้ มีความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน และมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั อีกด้วย ภาษาญี่ปุ่นเป็ นอีกภาษา
หนึ่งที่มีความสาคัญในการทางานในปั จจุบนั นี้ สาหรับแรงงานไทย ซึ่ งมีจานวนมากที่มีความต้องการในการไป
ทางานที่ประเทศ แรงงานส่วนใหญ่เป็ นแรงงานกึ่งมีฝีมือ หากแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา จะเป็ น
การยกระดับความสามารถในการทางานได้อีกขั้นหนึ่ง
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่สานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับข้อมูลว่า มีแรงงานชาว
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนใจไปทางานต่างประเทศ ทั้งแถบยุโรป อเมริ กา รวมทั้งเอเชีย ชึ่งประเทศญี่ปุ่น เป็ นประเทศ
หนึ่งที่ได้รับความสนใจ มีผทู ้ ี่สนใจจะไปทางานที่นนั่ ในสายงานที่แตกต่างกันไปตามโอกาสของแต่ละคน ข้อมูล
ที่ ได้รับกลับมาด้านภาษาญี่ ปุ่น คือ มี ความสนใจอย่างมาก หากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านภาษาญี่ปุ่น
เบื้ อ งต้น เพื่ อ การสื่ อ สารเบื้ อ งต้น หรื อภาษาที่ เ กี่ ย วกับ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
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การรักษาพยาบาล การเดินทางเข้าออกประเทศ การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตที่
ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พัฒ นาทักษะภาษาญี่ ปุ่นเพื่อ การสื่ อสารสาหรั บกาลัง คนที่ จ ะไปทางานต่ างประเทศในจังหวัด
เพชรบูรณ์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยนาเข้ า
กาลังคนที่จะไปทางาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ของจังหวัดเพชรบูรณ์

กระบวนการ
การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปนุ่
โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
ทาแบบทดสอบแบบ
ออนไลน์
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ผลผลิต
ศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นก าลัง คนที่ จ ะไปท างานต่ า งประเทศในจัง หวัด เพชรบู ร ณ์
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน ซึ่ งเป็ นกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง
4.2 เครื่ องมือวิจัย
1. แบบทดสอบภาษาญี่ปุ่น มี 1 ชุด ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คือ Paper test เป็ นข้อสอบ
แบบปรนัย จานวน 30 ข้อ ซึ่ งแบบทดสอบก่อนและหลัง ดังกล่าว ได้รับการตรวจจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น
และอาจารย์ผสู ้ อนภาษาญี่ปุ่น และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า IOC เท่ากับ
0.8
2. แบบสอบถามความสนใจของก าลัง คนที่ จ ะไปท างานต่ า งประเทศในจัง หวัด เพชรบู ร ณ์
ประกอบด้วยคาถาม 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 เป็ นความ
คิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่มีต่อความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราสวนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท
3. บทเรี ยนภาษาญี่ ปุ่ นแบบออนไลน์ 6 เรื่ อง คื อ 1. เรื่ องทั่ว ไป 2. เรื่ องค าทัก ทาย 3. เรื่ อง
การรับประทานอาหาร 4. เรื่ องช๊อปปิ้ ง 5. เรื่ องความรัก 6. เรื่ องเหตุฉุกเฉิน
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research โดยผู ้วิ จั ย ได้เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามล าดับ ขั้น ตอน ดั ง นี้ (1) ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท า
แบบสอบถามความความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศใน จังหวัดเพชรบูรณ์และนาไปวิเคราะห์
และสรุ ปผลข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ (2) ด าเนิ น การทดลองกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 15 คน โดยใช้ เ นื้ อ หา
ภาษาญี่ปุ่น เป็ นเนื้อหาที่ผวู ้ ิจยั ได้เลือกมาจากหัวข้อภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น จานวน 6 เรื่ อง คือ1. เรื่ อง
ทัว่ ไป 2. เรื่ องคาทักทาย 3. เรื่ องการรับประทานอาหาร 4. เรื่ องช๊อปปิ้ ง 5. เรื่ องความรัก 6. เรื่ องเหตุฉุกเฉิน
โดยให้ระยะเวลาที่ศึกษาด้วยตนเองผ่านเนื้ อหาในรู ปแบบออนไลน์ เป็ นเวลา 1 เดื อน (3) ก่ อนการ
ทดลอง ผูว้ ิจยั ได้ให้กลุ่มทดลองทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งชุดที่ 1 ใช้เวลาทาแบบทดสอบ 30
นาที เพื่อคานวณหาค่าทางสถิติ (4) ขณะดาเนินการทดลอง ผูว้ ิจยั สอนได้แนะนาการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นแบบ
ออนไลน์ จานวน 6 เรื่ อง (5)เมื่อกลุ่มทดสองศึกษาเนื้ อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ จานวน 6 เรื่ องแล้ว ให้กลุ่ม
ทดลองทาแบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วนาข้อสอบไปตรวจ บันทึกคะแนนเพื่อคานวณหาค่าทางสถิติ (6)วิเคราะห์
และสรุ ปผลข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศ ใช้สถิ ติค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนภาษาญี่ ปุ่ น ก่ อ นและหลัง การทดลอง ใช้ส ถิ ติ
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระ
รายละเอียดการวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์
กาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศใน จังหวัดเพชรบูรณ์มีความคิดเห็นต่อความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นที่ ความ
คิดเห็นต่อบทบาทและความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นในไปทางานต่างประเทศอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 2 นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนหลังการศึกษาเนื้ อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ จานวน 6 เรื่ องแล้วให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางทางภาษาญี่ปุ่น ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน รวม
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างก่อนหลังการศึกษาเนื้อหา
ภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างทุกคนสู งขึ้นหลังจากการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ องที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น ค่าผลต่างของของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลัง สู งสุ ดมีค่าเท่ากับ 15 คะแนน และต่าสุ ดมี
ค่าเท่ากับ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนหลังการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ เท่ากับ 50.89 คะแนน ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ อง ที่มีค่า เท่ากับ 24.23 คะแนน และคะแนนผลต่างเฉลี่ยระหว่าง
หลังและก่อนกาการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ อง เท่ากับ 26.66 คะแนน ดังตารางที่แสดง เปรี ยบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนผลต่างเฉลี่ย และค่าทดสอบ t ของกลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนนเต็ม
60
60

x̅
24.23
50.89

S.D.
5.48
3.13

D

SD (D)

t

df

Sig.

26.66

6.27

33.21

60

0.000
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5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ข้อมูลความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์
มีความคิดเห็นต่อความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นที่ความคิดเห็นต่อบทบาทและความสาคัญของภาษาญี่ปุ่น
ในการไปทางานต่างประเทศอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.81, S.D. = 0.89)
2. ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างก่อนหลังการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น
แบบออนไลน์ จานวน 6 เรื่ อง คะแนนเฉลี่ ยทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างก่ อนหลัง
การศึกษาเนื้ อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ เท่ากับ 50.89 คะแนน ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการศึกษา
เนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ อง ที่มีค่า เท่ากับ 24.23 คะแนน และคะแนนผลต่างเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนกา
การศึ ก ษาเนื้ อ หาภาษาญี่ ปุ่ น จ านวน 6 เรื่ อ ง เท่ ากับ 26.66 คะแนน (Sig. = 0.000 < 0.01 ) แสดงว่ า ความรู ้
ภาษาญี่ปุ่น สู งกว่าก่อนการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น จานวน 6 เรื่ อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า ความสนใจของกาลังคนที่จะไปทางานต่างประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความ
คิดเห็ นต่อความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นที่ความคิดเห็นต่อบทบาทและความสาคัญของภาษาญี่ ปุ่นในไปทางาน
ต่างประเทศอยู่ในระดับมาก เหตุผลอาจเป็ นเพราะ ค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการการทางานที่สูงกว่าในประเทศ
ไทย หรื อการที่จะได้ไปอยู่อาศัยและทางานไปด้วยในประเทศที่มีความน่ า สนใจแลพเป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว
ดังเช่ น คาถามในแบบสอบ ที่ ถามถึ ง 1. ความคิดเห็ นต่อการเรี ยนรู ้ ภาษาญี่ ปุ่นในปั จจุบัน 2. ความคิดเห็ นต่อ
บทบาทและความสาคัญของภาษาญี่ปุ่นในไปทางานต่างประเทศ มีระดับความความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
ส่ วนเรื่ องความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างงหลังการศึกษาเนื้ อหาภาษาญี่ปุ่น แบบออนไลน์
จานวน 6 เรื่ อง มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการศึกษาเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น เป็ นเพราะ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความสนใจและ
ตั้ง ใจที่ จะพัฒนาความรู ้ ทางด้า นภาษาญี่ ปุ่นของตนเอง แม้ว่ า จะไม่ มีความรู ้ ทางด้านนี้ มาก่ อนเลย ดัง ค าถาม
ปลายเปิ ดที่ ถามไปว่า หัวข้อภาษาญี่ ปุ่นที่ ต้องการศึ กษา เลื อกจากหัวข้อที่ ให้มา เช่ น คาทักทาย การซื้ อของ
การเดินทาง การรับประทานอาหาร สถานที่ อากาศ เป็ นต้น หรื อ เขียนหัวข้อได้ดว้ ยตนเอง และอธิบายเหตุผล

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) การเรี ยนด้วยเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์เป็ นวิธีการที่ทนั สมัย จึงต้องมีการแนะนาให้ศึกษา
คาชี้แจงและวิธีการใช้เนื้อหาให้ชดั เจน เพื่อทาความเข้าใจในการใช้เนื้อหาแบบออนไลน์น้ ี
(2) การเรี ยนด้วยเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ สามรถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาและอย่างแพร่ หลาย
จึงควรนาเนื้อหาที่สร้างจากกการวิจยั ทั้ง 6 เรื่ องนี้ ไปใช้กบั ผูท้ ี่สนใจเรี ยนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การพัฒ นาเนื้ อ หาภาษาญี่ ปุ่ นแบบออนไลน์ ใ นระดับที่ สู ง ขึ้น เพื่ อ พัฒ นาศักยภาพทางด้าน
ภาษาญี่ปุ่นของผูท้ ี่สนใจต่อไป
(2) การพัฒนารู ปแบบของสื่ อออนไลน์ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ทักษะ
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บทคัดย่อ
บทความวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารใช้ภ าษาและกลวิ ธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หาจาก
ข้อความโพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น
100 ข้อความโพสต์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาและ
การนาเสนอเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า กลวิธีการใช้ภาษา มีจานวนทั้งสิ้น 6 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้คาสแลง 2) การใช้คาเสี ยด
สี ห รื อ ล้อ เลี ย น 3) การใช้ค าหยาบ 4) การใช้ค าทับ ศัพ ท์ 5) การใช้ค าภาษาต่ างประเทศ และ 6) การใช้ค าย่อ
ด้านกลวิ ธีการนาเสนอเนื้ อหา พบจานวนทั้งสิ้ น 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การบอกเล่าเรื่ องราวข่าวสารกระแสสังคม
2) การอ้างอิงสื่ อหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ประกอบเรื่ องที่เล่า 3) การอ้างอิงรู ปภาพ 4) การสร้างมุกตลก 5) การบอกเล่า
เรื่ องราวของตัวเอง 6) การแนะนาให้ขอ้ คิดหรื อเตือนสติ และ 7) การประชดประชันหรื อล้อเลียนสังคม การศึกษา
ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิ ปไตยนิ ยมสร้างสรรค์กลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอ
เนื้ อหาที่ มีความทันสมัย และมีความหลากหลาย ซึ่ งกลวิธีต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และ
ความพิถีพิถนั ในการเลื อกใช้ถ้อยคาของผูเ้ ขียน แม้ว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิ ปไตยจะเป็ นภาษาพูดธรรมดาที่
พบเห็นได้ทวั่ ไปในสังคม แต่การนาเสนอกลับมีความโดดเด่น ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาไทย
ของคนยุคใหม่ในสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการนาเสนอเนื้อหา เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย
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ABSTRACT
This research article aimed to look into techniques in language use and presentation of content in
Facebook Kalatippatai Fan Page. 100 messages were collected and studied through a qualitative research method
for a one-month period from 20th July to 20th August, 2020. The researcher analyzed data concentrating on ideas
regarding techniques in language use and presentation of content.
The findings revealed that six techniques were employed in language use including the use of slangs,
the use of sarcasm or parody, the use of rude words, the use of transliterated words, the use of foreign words, and
the use of abbreviated words. With regard to the presentation of content, seven techniques were found; informing
about general news and social trends, using media as references in telling stories, using photos as references,
using jokes, telling own-stories, giving advice, and using sarcasm or parody. The study showed that Facebook
Kalatippatai Fan Page reflected the use of new, modern and diverse techniques initiated by their creativeness and
neatness in selecting words of the writers. Although words were generally used in the society, the presentation
techniques made them look outstanding clearly reflecting that good techniques in language use had been
introduced by Thai people of a new generation.
Keyword: technique in language, technique in presentation of content, Facebook Kalatippatai Fan Page

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กะลาธิปไตย เป็ นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มุ่งนาเสนอเนื้อหาผ่านข้อความ สื่ อให้เห็นถึงเหตุการณ์ทางการเมือง
ในปั จ จุบัน มี ค วามแปลกใหม่ แ ละโดดเด่ น ท าให้ เ ฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิ ปไตยมี ความน่ าสนใจ โดยเฉพาะ
การนาเสนอข่าวสารผ่านข้อความโพสต์ส้ ัน ๆ ที่ปรากฏบนรู ปภาพ นาเสนอเนื้อหาของข่าวการเมืองที่เกิดขึ้นได้
ทันเวลา ทันสมัย มีความเร็ ว ภาพที่นามาสื่ อสารตรงประเด็นเหตุก ารณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่คนไทยให้
ความสนใจและเป็ นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น เนื้ อหาจึงทาให้ผอู ้ ่านรับรู ้ และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
ทั้งนี้แฟนเพจเฟซบุ๊กกะลาธิ ปไตย ยังปรากฎรู ปแบบการใช้ภาษาที่ดึงดูดความน่าสนใจ ด้วยการถ่ายทอดเรื่ องราว
ผ่านกลวิธีการใช้ภาษาต่าง ๆ เช่น กลวิธีการใช้คาเสี ยดสี ประชดประชัน การใช้คาหยาบ การใช้คาสแลง การใช้คา
ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น ทั้งนี้ ยงั มีการนาเสนอเนื้ อหาด้วยกลวิธีต่าง ๆ ที่ สร้ างสรรค์ เช่ น กลวิธีการบอกเล่า
เรื่ องราวของตัวเอง การบอกเล่าเรื่ องราวข่าวสารกระแสสังคม การอ้างอิงสื่ อหรื อเรื่ องราวอื่น ๆ ประกอบเรื่ องที่เล่า
เป็ นต้น ทาให้เฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิ ปไตยมีเอกลักษณ์และดึงดูดความน่าสนใจ ทาให้มีผคู ้ นติดตามเป็ นจานวน
มาก โดยมีผตู ้ ิดตามจานวน 128,235 คน
ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นการเรี ยกร้ องสิ ทธิ ทางการเมื องในสังคมปั จจุบันแตกต่างจากในสมัยอดีตที่
ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประท้วงเป็ นกลุ่มชุมนุม มีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเห็นได้
ชัดเจน รวมทั้งพร้อมกายพร้อมใจยึดมัน่ ในอุดมคติที่จะยืนหยัดปั กหลักชุมนุมโดยไม่หวัน่ ไหวต่อการย่อท้อและ
อุ ป สรรคเพื่ อ ต้อ งการเรี ย กร้ อ งความเป็ นธรรมจากรั ฐ บาล ปั จ จุ บัน สั ง คมไทยเข้า สู่ ยุค สั ง คมดิ จิ ตอลมากขึ้น
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะเฟซบุ๊กและแฟนเพจ เป็ นที่นิยมอย่างมากของ
คนไทย เพราะเป็ นพื้นที่ที่สามารถแสดงออกทางความคิดผ่านการใช้ภาษาบนพื้นที่สังคมออนไลน์ได้อย่างอิสระ
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า แฟนเพจเฟซบุ๊กกะลาธิ ปไตย เป็ นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ทางการเมือง ที่มี
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ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ทาให้เฟซบุ๊กแฟนเพจมีการนาเสนอข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่
รวดเร็ ว ทันเวลา และมีการสร้างรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านข้อความภาพอย่างสร้างสรรค์เหมาะกับยุค
สังคมปัจจุบนั
ด้วยกลวิธีภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจจนทาให้กลายเป็ นที่ตอ้ ง
ตาของผูค้ นบนโลกออนไลน์ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
กะลาธิปไตย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาจากข้อความโพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลา
ธิปไตย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกลวิธีการใช้ ภาษา
บรรจบ พันธุเมธา (2532: 227) อธิ บายเกี่ยวกับการใช้ถอ้ ยคาสรุ ปได้ว่า เราจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการใช้
ถ้อยคาให้ถูกต้องตามกาลเทศะและฐานะของบุคคล เพราะเป็ นความสาคัญอย่างหนึ่ งของภาษาไทย เนื่ องจาก
สังคมไทยนับถืออาวุโส ต้องมีความเคารพเกรงใจผูท้ ี่เหนือกว่า ทั้งชาติวุฒิ วัยวุฒิและคุณวุฒิ การใช้ถอ้ ยคาใน
ทานองนี้เราเรี ยกว่า ราชาศัพท์ที่หมายถึง ภาษาที่กาหนดขึ้นใช้สาหรับพระราชา แต่กินความรวมไปถึงภาษาสุ ภาพ
อีกด้วย นอกจากการใช้ถอ้ ยคาดังกล่าว ยังมีถอ้ ยคาของบุคคลแต่ละอาชี พ ซึ่ งจะต้องมีถอ้ ยคาสานวน และศัพท์
เฉพาะภาษาไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้อยคาสานวนก็เป็ นเรื่ องสาคัญในการใช้ถอ้ ยคาอีกเรื่ องหนึ่งถ้าไม่รู้ความหมาย
ย่อมใช้ไม่ถูก เรื่ องเหล่านี้จึงมีความสาคัญควรกล่าวถึง
3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกลวิธีการนาเสนอเนื้อหา
การนาเสนอเนื้ อหานับว่าเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของการเขียน เนื่ องจากผูเ้ ขียนสามารถถ่ายทอด
สาระสาคัญ รายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงทัศนะของผูเ้ ขียนได้โดยผ่านเนื้อหา ผูอ้ ่านจะสามารถรับสารได้มากน้อย
เพียงใดส่ วนหนึ่ งก็ข้ ึนอยู่กับกลวิธีการนาเสนอเนื้ อหา เพราะหากผูเ้ ขียนมีกลวิธีการนาเสนอเนื้ อหาได้ชัดเจน
มีความน่าสนใจ ก็ยอ่ มทาให้ผอู ้ ่านรับสารได้ถูกต้องแม่นยา และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน การนาเสนอเนื้อหา
นั้น สามารถทาได้หลายวิธีข้ ึนอยู่กบั รู ปแบบ และเนื้อหาสาระของงานเขียน มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความรู ้
เกี่ยวกับการนาเสนอเนื้อหาไว้ดงั นี้
ฉัตรา บุญนาค : สุ วรรณี อุดมผล : และวรรณี พุทธเจริ ญทอง (2522 : 99 – 100) กล่าวถึงวิธีการนาเสนอ
เนื้ อ หาด้ว ยวิ ธี ก ารขยายความไว้ 6 วิ ธี ดัง นี้ ขยายโดยการอธิ บ าย ขยายโดยการยกตัว อย่ า ง ขยายโดยการ
เปรี ยบเทียบ ขยายโดยการกล่าวถึงเหตุผล การขยายโดยการอ้างหลักฐาน และขยายโดยการตั้งคาถามและให้
คาตอบ
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย มีข้นั ตอนการวิจยั
ดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการใช้ภาษา
และเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการนาเสนอเนื้อหา
4.2 เก็บรวบรวมข้ อมูลจากอินเตอร์ เ น็ต ได้แก่ บันทึ กข้อความโพสต์จ ากเพจกะลาธิ ปไตยระหว่ าง
ช่วงเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
4.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ กลวิธีการใช้ภาษา และกลวิธีการนาเสนอเนื้อหา
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
4.4.1 กลวิธีการใช้ ภาษา โดยใช้แนวคิดของ กาญจนา ต้นโพธิ์ (2563) แบ่งประเด็นได้ 6 กลวิธี
ได้แก่ กลวิธีการใช้คาสแลง กลวิธีการใช้คาเสี ยดสี หรื อล้อเลียน กลวิธีการใช้คาหยาบ กลวิธีการใช้คาทับศัพท์ กล
วิธีการใช้คาภาษาต่างประเทศ และกลวิธีการใช้คาย่อ
4.4.2 กลวิธีการนาเสนอเนื้อหา โดยใช้แนวคิดของ กาญจนา ต้นโพธิ์ (2563) ซึ่ งแบ่งประเด็นได้ 7
กลวิธี ได้แก่ การบอกเล่าเรื่ องราวข่าวสารกระแสสังคม การอ้างอิงสื่ อหรื อเรื่ องราวอื่น ๆ ประกอบเรื่ องเล่า การ
อ้างอิงสื่ อจากรู ปภาพ การสร้างมุกตลก การบอกเล่าเรื่ องราวของตัวเอง และการประชดประชันล้อเลียนสังคม
4.5 เรียบเรียงข้ องมูลให้ เป็ นระเบียบด้ วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
4.6 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะ
4.7 จัดทารูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ ผลงานวิจัยต่ อสาธารณะ

5. ผลการวิจัย
5.1 กลวิธีการใช้ ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
กลวิธีการใช้ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูว้ ิจยั พบจานวนทั้งสิ้ น 6 กลวิธี ตามแนวคิดของ กาญจนา ต้น
โพธิ์ สรุ ปได้ดงั นี้
5.1.1 กลวิธีการใช้ คาสแลง คือ คาที่นามาใช้แล้วทาให้เกิดภาพพจน์หรื อรสชาติ แปลก ๆ เป็ นการใช้
คาเพื่อแสดงความเป็ นสมาชิกของกลุ่มและแสดงความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ คา ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 12 ข้อความ
โพสต์ เช่น
“ รับใช้ เผด็จการคืองานของขีข้ ้ า มุ้งมิง้ ”
(กะลาธิปไตย : 20 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ พบกลวิธีการใช้คาสแลง คือ “มุง้ มิ้ง” ซึ่ งเป็ นการสร้างคาขึ้นมาใหม่
เพื่อที่จะสื่ อถึงอารมณ์ ความรู ้สึก หมายถึง น่ารัก น่าเอ็นดู โดยการใช้คาลักษณะนี้เป็ นการใช้เพื่อเสี ยดสี ฝ่ายทหาร
ที่ทางานให้แก่รัฐบาล ซึ่ งคาว่า เผด็จการ หมายถึง ฝ่ ายรัฐบาล ส่ วน ขี้ขา้ คือ ทหาร นัน่ เอง และทิ้งท้ายด้วยคาว่า
มุง้ มิ้ง ซึ่ งปกติแล้วคาว่า มุง้ มิ้ง จะใช้กบั คาชื่นชม แต่การที่ผสู ้ ่ งสารต้องการสื่ อนั้นแสดงถึงความเหน็บแนมอย่าง
เห็นได้ชดั เจน ซึ่งตรงข้ามกับความหมายที่แท้จริ ง
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5.1.2 กลวิธีการใช้ คาเสี ยดสี – ล้ อเลียน เป็ นอาการที่ว่ากระทบกระเที ยบเหน็บแหนม การตาหนิ
อย่างไม่ตรงไปตรงมา เพื่อเสี ยดสี ล้อเลียนความเขลาหรื อความไม่ถูกต้องของมนุษย์และสังคม เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 59 ข้อความโพสต์ เช่น
“ กระดาษก็กลัว โบว์ขาวก็กลัว คุณพีก่ ลัวอะไรหรอค๊า? ”
(กะลาธิปไตย : 21 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ พบกลวิธีการใช้คาเสี ยดสี – ล้อเลียน คือ “กระดาษก็กลัว โบว์ขาวก็กลัว
คุณพี่กลัวอะไรค๊า” ซึ่ งเป็ นการสร้างคาเสี ยดสี ต่อว่าฝ่ ายรัฐบาลว่ากระดาษที่ผชู ้ ุมนุมเขียนข้อความประท้วงก็กลัว
และการที่นักเรี ยนออกมาผูกโบว์ขาวซึ่ งเป็ นแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาล และคาว่า “คุณพี่”
หมายถึ งรั ฐบาล และคาว่า “ค๊า” เป็ นคาที่ แสดงถึ งประชดเสี ยดสี ในลักษณะเสี ยงสู งของประชาชนที่ พ าดพิ ง
ฝ่ ายรัฐบาล
5.1.3 กลวิธีการใช้ คาหยาบ เป็ นคาที่สื่อถึงความไม่สุภาพ สื่ อความความหมายในแง่ที่ไม่ดี หรื อ ฟัง
ไม่ไพเราะ ซึ่ งรวมถึงคาที่สื่อเรื่ องเพศ การด่าทอ การดูหมิ่น โดยมารยาททางสังคม การใช้คาหยาบเป็ นเรื่ องที่น่า
รังเกียจ ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 14 ข้อความโพสต์ เช่น
“ คนจนแดกบราวนี่ คนอับปรีย์แดกภาษีประชาชน ”
(กะลาธิปไตย : 22 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ พบกลวิธีการใช้คาหยาบ 2 คา คือ คาว่า “แดก” หมายถึง กิน และ คาว่า
“อัปรี ย”์ หมายถึง ระยา จัญไร เลวทราม ต่าช้า จากข้อความเป็ นคาหยาบที่มีความรุ นแรง สื่ อถึงความไม่พอใจของ
ประชาชน อันเป็ นเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจกาลังตกอยูใ่ นวิกฤต ทาให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่ งบราวนี่เปรี ยบเสมือนกับอาหารที่มีราคาถูก แต่ในทางกลับกัน รัฐบาลยังขูดรี ดประชาชาชน ด้วยการ
เป็ นถึงผูน้ า ซึ่งอยูส่ บาย วัน ๆ ได้แต่นอนกินภาษีของประชาชนโดยไม่ได้ทาอะไร
5.1.4 กลวิ ธี ก ารใช้ ค าทั บ ศั พ ท์ เป็ นการยื ม ค ามาใช้ใ นแบบทับ ศัพ ท์ โ ดยการถ่ า ยทอดเสี ย งค า
ภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย การเรี ยนแบบเสี ยงอักษรของแต่ละภาษาให้ตรงกั นหรื อใกล้เคียงกัน ซึ่ งพบ
จานวนทั้งสิ้น 5 ข้อความโพสต์ เช่น
“ ด๊ อบบีเ้ ป็ นอิสระแล้ว เมื่อไหร่ คนไทยจะเป็ นอิสระบ้ าง? ”
(กะลาธิปไตย : 20 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ พบกลวิธีการใช้คาทับศัพท์ คือ "ด๊อบบี้"มาจากเรื่ องแฮรี่ พอตเตอร์ เจ.เค
โรว์ลิง ซึ่งด๊อบบี้เป็ นเอลฟ์ ประจาบ้านของตระกูลมัลฟอย และได้รับความช่วยเหลือให้เป็ นอิสรเสรี โดยแฮร์รี่ พอต
เตอร์ ซึ่ งเป็ นการนามาเปรี ยบเทียบกับประชาชนชาวไทยที่ว่า ด๊อบบี้ได้รับความช่วยเหลือให้พน้ ภัยจากอันตราย
แล้ว แต่ประเทศไทยยังคงจมอยู่กับอานาจของรั ฐบาลที่ยงั คงคอยกดขี่ข่มเหงผูค้ นในชาติ ทาให้ต้องตกอยู่ใน
สภาวะยากลาบากต่อการดาเนินชีวิต
5.1.5 กลวิธีการใช้ คาภาษาต่ างประเทศ คือ ภาษาอื่น ๆ ที่บุคคลหนึ่งไม่ได้ใช้สื่อสารพูดคุยในเวลา
ปกติ สาหรับผูท้ ี่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรื อมากกว่าเป็ นหลัก จะถือว่าภาษาอื่นเป็ นภาษาต่างประเทศ ซึ่งพบจานวน
ทั้งสิ้น 7 ข้อความโพสต์ เช่น
“we for pue democracy”
(กะลาธิปไตย : 22 กรกฎาคม 2563 )
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จากตัวอย่างข้อความโพสต์ พบกลวิธีการใช้คาภาษาต่างประเทศ คือ “ we for pue democracy” เป็ น
การนาคาภาษาอังกฤษมาใช้โดยมีความหมายว่า เราต้องการประชาธิ ปไตย คาว่า democracy นามาใช้ในแนวคิดที่
เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเป็ นประชาธิปไตยนั้นล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญที่มีอยูท่ วั่
โลกซึ่ งเป็ นการมีส่วนร่ วมในประชาธิ ปไตยเพื่อปกครองประเทศ จึงทาให้ประชาชนออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิ และ
เสรี ภาพ ความเป็ นประชาธิปไตย
5.1.6 กลวิธีการใช้ คาย่ อ เป็ นการนาอักษรบางตัวในคาหนึ่ง ๆ ใช้เรี ยกแทนคาเต็ม โดยมากจะเป็ น
พยัญชนะ อาจใส่จุดหรื อไม่ใส่หลังอักษรนั้น ๆ นิยมนาอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้งก็มีการใช้อกั ษรท้ายพยางค์ก็มี
ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 3 ข้อความโพสต์ เช่น
“ยุบสภา ยุบ ส.ว.250แก้รัฐธรรมนูญโจร หยุดคุกคามประชาชน”
(กะลาธิปไตย : 3สิ งหาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์เพจกะลาธิ ปไตย พบกลวิธีการใช้คาย่อ คือ “สว.” สว. ย่อมาจากคาว่า
“สมาชิ กวุฒิสภา” โดยเป็ นสภาสู งคู่กบั สภาผูแ้ ทนราษฎรไทยซึ่ งเป็ นสภาล่างตามรัฐธรรมนู ญ 2560 กาหนดให้
สมาชิ กวุฒิสภาชุ ดแรกมี จานวน 250 คน ตามที่ รัฐธรรมนู ญกาหนด โดยมี วาระดารงตาแหน่ ง 5 ปี ซึ่ งในภาพ
ดัง กล่ าวเป็ นการเรี ย กร้ อ งความไม่ ยุติ ธรรมของประชาชน จากความไม่ โ ปร่ ง ใสของรั ฐ บาลที่ ต้อ งการร่ า ง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่
5.2. กลวิธีการนาเสนอเนื้อในแฟนเพจเฟซบุ๊ค
ผูว้ ิจัยพบจานวนทั้งสิ้ น 7 กลวิธี ตามแนวคิดของ กาญจนา ต้นโพธิ์ ซึ่ งผูว้ ิจัยจะนาเสนอพอสังเขป
ดังต่อไปนี้
5.2.1 การบอกเล่ าเรื่ องราวข่ าวสารกระแสสั งคม เป็ นกลวิธีที่นาเรื่ องราวหรื อข่าวสารที่กาลังเป็ น
กระแสโด่ ง ดัง หรื อ เป็ นที่ รู้จักและได้รั บความสนใจเป็ นอย่างมากในสั งคมมานาเสนอให้เนื้ อ หาเพจมี ความ
น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 12 ข้อความโพสต์ เช่น
“ ถ้ าใจเราสะอาด โคเคนก็แค่ยารักษาฟัน ม้ าคือยานพาหนะ เฮโรอีนคือแป้ง ”
(กะลาธิปไตย : 23 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ จะเห็นว่าเป็ นกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาด้วยการบอกเล่าเรื่ องราวข่าวสาร
กระแสสังคม โดยมี ลกั ษณะของการเสี ยดสี ฝ่ายรั ฐบาลในการบริ หารดูแลประเทศ ด้วยการใช้ข้อความที่เป็ น
เหตุการณ์ข่าวสารในสังคมและผูค้ นรู ้ร่วมกันมากล่าวในข้อความ “โคเคนก็แค่ยารักษาฟั น ม้าคือยานพาหนะ
เฮโรอีนคือแป้ง ” ซึ่ งเป็ นเรื่ องสารเสพติดที่จากเดิมจะมีราคาแพง แต่เนื่ องจากรัฐบาลชุดนี้ ไม่ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการปราบปรามยาเสพติด จึงทาให้มีการนาเข้าและกระจายสารเสพติดภายในประเทศมากขึ้น จึงส่งผลให้
ราคาสารเสพติดมีราคาที่ถูกลง เป็ นการดึงดูดความสนใจผูร้ ับสารและต้องการให้ตีความตามเรื่ องที่นาเสนอ
5.2.2 การอ้ างอิงสื่ อหรื อเรื่ องราวอื่น ๆ ประกอบเรื่ องเล่ า เป็ นกลวิธีการนาสื่ อหรื อเรื่ องราวทั้งใน
รู ปแบบของคลิป เว็บไซต์ ข้อเขียน หรื อคากล่าวของผูอ้ ื่นมาอ้างอิงประกอบเรื่ องที่นาเสนอ โดยผูส้ ่ งสารต้องการ
นาเสนอให้น่าเชื่อถือเพราะมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 8 ข้อความโพสต์ เช่น
“ภาษีอร่ อยเท่ าเมล็ดทานตะวันไหม ?”
(กะลาธิปไตย : 4 สิ งหาคม 2563)
จากตัวอย่างโพสต์เพจกะลาธิ ปไตย จะเห็นได้ว่ามีการอ้างอิงมาจากการ์ ตูน เรื่ อง แฮมทาโร่ ของ
ประเทศญี่ปุ่น แต่งโดยริ ตซึโกะ คาวาอิ ซึ่งแฮมทาโร่ เป็ นตัวละครที่มีความชื่นชอบในการกินเมล็ดทานตะวัน และ
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กินอย่างเอร็ ดอร่ อย จึงได้มีการหยิบยกเพลงมาท่อนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกับ “กินภาษีประชาชนอร่ อยไหม”
นามาเปรี ยบเทียบกับรัฐบาลว่าในปัจจุบนั นี้รัฐบาลไม่ได้เป็ นแกนนาในการแก้ไขปัญญาของประเทศ มีแต่จะเพิ่ม
ภาษีของประชาชนจึงไม่ตอ้ งทางานได้แต่กินภาษีของประชาชน ประชาชนเลยเกิดความไม่พึงพอใจเลยมี การ
ออกมาล้อเลียนรัฐบาลด้วยข้อความ “ภาษีอร่ อยเท่าเมล็ดทานตะวันไหม”
5.2.3 การอ้ างอิงสื่ อจากรู ปภาพ เป็ นกลวิธีที่ผูส้ ่ งสารนารู ปภาพต่าง ๆ ทั้งที่สร้างขึ้นเองหรื อภาพ
ทัว่ ไปมาประกอบการเล่าเรื่ องซึ่ งรู ปภาพเหล่านี้มกั เป็ นภาพที่เชื่อมโยงกับกระแสสังคมหรื อเรื่ องราวบางอย่างที่
ผูส้ ่งสารสร้างขึ้นมาเพื่อนาเสนอเรื่ องราวเพจ ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 5 ข้อความโพสต์ เช่น
“คิดว่ายุงกินเลือดมาตลอด แต่ ที่ไหนได้ ยุงกินภาษีด้วย”
(กะลาธิปไตย : 24 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์เพจกะลาธิปไตย พบกลวิธีการอ้างอิงสื่ อจากรู ปภาพ คือ รู ปภาพใบหน้า
ของนายกรัฐมนตรี มาประกอบในส่ วนของหัวยุง เป็ นการเปรี ยบเปรยการดารงชีวิตของยุงด้วยการกินเลือด แต่นา
คามาเปลี่ ยนในเชิ งความหมายแฝงว่ายุงในที่น้ ี คือลุง ที่ กาลังล้อเลี ยนว่ากิ นภาษีของประชาชน ถ้าเห็ นรู ปภาพ
ดังกล่าวก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน
5.2.4 การสร้ างมุกตลก เป็ นกลวิธีการนาเสนอเนื้ อหาโดยมีเจตนาที่จะนาเสนอความตลกขบขัน
หรื อบางครั้งอาจใช้วิธีนาเสนอเรื่ องอื่น ๆ แต่แทรกมุกตลกที่ตอ้ งอาศัยการตีความเข้าไปด้วย กลวิธีการสร้ างมุก
ตลกช่วยให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากความตึงเครี ยด ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 13 ข้อความโพสต์ เช่น
“ ผัวก็อยากมี รัฐบาลดี ๆ ก็อยากได้ ”
(กะลาธิปไตย : 30 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ จะเห็นว่าได้มีการใช้กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาด้วยการใช้มุกตลก จาก
ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงในสังคมปั จจุบนั ที่ตอ้ งการมีสามีเพื่อมาดูแลตัวเอง พอ ๆ ที่กบั ต้องการ
รัฐบาลดี ๆ มาดูแลประเทศ มาบริ หารประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า และเป็ นการบอกความในใจของประชาชน
อีกด้วยโดยใช้มุกตลก เพื่อลดความรุ นแรงของเนื้อหาและยังสร้างอารมณ์ขนั ได้อีกด้วย
5.2.5 การบอกเล่ าเรื่ องราวของตัวเอง เป็ นกลวิธีที่ผสู ้ ่ งสารหรื อผูส้ ร้างเพจนาเสนอเรื่ องราวต่าง ๆ
ในเพจของตนด้วยการพูดหรื อเล่าเรื่ องราวของตนเองอาจมีลกั ษณะเหมือนการทักทายสมาชิกเพจ หรื อการพูดคุย
เล่าประสบการณ์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับตนให้สมาชิ กรับฟัง ทาให้ผรู ้ ับสารรู ้สึกว่าได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งในชี วิต
ของผูส้ ่งสาร ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 29 ข้อความโพสต์ เช่น
“ คนจันรีไม่ เอาคนจัญไร ”
( กะลาธิปไตย : 22 กรกฎาคม 2563 )
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ พบกลวิธีการบอกเล่าเรื่ องราวของตัวเอง คือ “ คนจัญรี ไม่เอาคนจัญไร
” หมายถึง คนจังหวัดจันทบุรีออกมาประท้วงมาชุมนุมแล้วใช้ภาษาให้มีความคล้องจองกันเพื่อเป็ นการบ่งบอกให้
รู ้ว่าคนจันทบุรีไม่เอาคนจัญไร ซึ่ งคนจัญไรในที่น้ ีก็หมายถึงรัฐบาลคนจังหวัดจันทบุรีไม่เห็นด้วยกับการกระทา
ของรัฐบาลชุดนี้ จึงออกมาชุมนุมขับไล่ให้ออกไป
5.2.6 การแนะนาให้ ข้อคิดหรื อเตือนสติ เป็ นกลวิธีที่ผสู ้ ่ งสารนาเสนอเนื้อหาโดยหวังผลให้เกิดการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิด และพฤติกรรมในสังคม โดยอาจนาเสนอในรู ปภาษาตรงไปตรงมา หรื อบางครั้งอาจ
ใช้ภาษาอ้อม ๆ แต่แฝงเจตนาแนะนาหรื อบางครั้งอาจตักเตือนแนะนาด้วยถ้อยคาภาษาที่รุนแรงอีกด้วย ซึ่ งพบ
จานวนทั้งสิ้น 6 ข้อความโพสต์ เช่น
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“ ยุบสภาเถอะครับจะได้ ไม่ เป็ นภาระของลูกหลาน ”
(กะลาธิปไตย : 29 กรกฎาคม 2563)
จากตัวอย่างข้อความโพสต์ จะเห็นว่าได้มีการใช้กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาด้วยการแนะนาให้ขอ้ คิด
หรื อเตือนสติ โดยอาจนาเสนอในรู ปภาษาตรงไปตรงมา จากข้อความ “ยุบสภาเถอะครับ จะได้ไม่เป็ นภาระของ
ลูกหลาน” แสดงให้เห็นว่า เป็ นการการแนะนารัฐบาลว่าให้มีการยุบสภา เนื่องจากมีประชาชนจานวนมากมีความ
ว่ารัฐบาลชุดนี้มีการบริ หารประเทศไปในทางที่ไม่มีการพัฒนาความเจริ ญ จึงเกิดข้อแนะนาให้ยุบสภาเพื่อให้คน
รุ่ นต่อไปที่เป็ นกาลังสาคัญในการบริ หารประเทศให้มีความเจริ ญยิ่งขึ้นไป
5.2.7 การประชดประชั นล้ อเลียนสั งคมคือ กลวิธีการนาเสนอเนื้ อหาเพจที่ใช้ กลวิธีทางภาษาที่มี
เจตนาประชดประชันเสี ยดสี คน หรื อเรื่ องราวในสังคม กลวิธีน้ ี อาจปรากฏในหลายลักษณะ เช่น อาจใช้ภาษา
ประชดประชันเสี ยดสี แบบตรงไปตรงมาปนด้วยภาษาในทางลบ หรื อบาง ครั้งอาจใช้ภาษาอ้อมๆ ที่ตอ้ งอาศัย
การตีความ แต่แฝงเจตนาประชดประชันเสี ยดสี ซึ่งพบจานวนทั้งสิ้น 27 ข้อความโพสต์ เช่น
“ นศ.ชุมนุมระวังอนาคตดับ ขอบคุณนะคะทีก่ ล้าสอนหนู ”
(กะลาธิปไตย : 28 กรกฎาคม 2563)
จากข้อความโพสต์ จะเห็นกลวิธีการนาเสนอเนื้ อหาด้วยการเสี ยดสี ประชดประชันหรื อล้อเลียน
โดยบริ บทดังกล่าวผูส้ ่ งสารหรื อฝ่ ายรั ฐบาล สร้างเนื้ อหาด้วยการกล่าวถึ งเหตุการณ์ที่นักศึกษาออกมาร่ วมกัน
เรี ยกร้องต่อต้านประชาธิ ปไตย ว่า “ระวังอนาคตดับ ” ผูร้ ับสารหรื อกลุ่มนักศึกษา จึงมีการเสี ยดเสี ยดสี ประชด
ประชันกลับในทานองที่ว่า “ขอบคุณนะคะ ที่กล้าสอนหนู” ซึ่งเป็ นการใช้คาที่สุภาพ แต่ทาให้ผรู ้ ับสารนั้นรู ้สึกได้
ว่าเป็ นการประชดประชัดอย่างเห็นได้ชดั เจน

6. อภิปรายผลการศึกษา
6.1 กลวิธีการใช้ ภาษาในเพจกะลาธิปไตย ผลการวิจยั พบว่า ในการออกมาเรี ยกร้องหรื อแสดงความคิด
ทางการเมืองของฝ่ ายชุมนุ มนั้น ปรากฏกลวิธีการใช้คาเสี ยดสี ลอ้ เลียนมากที่สุด เนื่ องจากว่า ผูส้ ่ งสารหรื อฝ่ าย
ต่อต้านรั ฐบาล มี ความไม่พึงพอใจ หรื อไม่เห็นชอบในการกระทา หรื อบริ หารบ้านเมืองของฝ่ ายรัฐบาล และ
ต้องการที่จะเรี ยกร้องความเป็ นประชาธิ ปไตย หรื อความเท่าเทียมกันในสังคม จึงมีการใช้ถอ้ ยคาการเรี ยกร้องใน
ทานองเสี ยดสี หรื อล้อเลียนฝ่ ายรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาปนด้วยภาษาในทางลบ หรื อบางครั้งอาจใช้ภาษาอ้อม ๆ
ที่ตอ้ งอาศัยการตีความ แต่แฝงเจตนาประชดประชันเสี ยดสี ทั้งนี้ยงั พบการเสี ยดสี รัฐบาลด้วยการใช้คาหยาบ เช่น
มึง กู ไอ้สัส เหี้ ย เป็ นต้น หรื อเป็ นการใช้คาเฉพาะกลุ่มอย่างคาสแลง เช่น หลีหู สลิ่ม เป็ นต้น ทั้งนั้นยังปรากฏ
กลวิธีการใช้ภาษาอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น กลวิธีการใช้คาภาษาต่างประเทศ กลวิธีการใช้คาทับศัพท์ และ
กลวิธีการใช้คาย่อ ที่ใช้ในป้ายเรี ยกร้องทางการเมือง เป็ นต้น ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เหตุการณ์ทาง
การเมืองในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคที่เทคโนโลยีเฟื่ องฟู จึงทาให้การออกมาเรี ยกร้องหรื อต่อต้านฝ่ ายรัฐบาล ปรากฏ
รู ปแบบการใช้ภาษาที่หลากหลาย แปลกใหม่ และทันสมัย เป็ นน่าสนใจอย่างมาก และได้เห็นถึงปรากฎการณ์ของ
ภาษาไทยในสังคมออนไลน์และเปลี่ยนแปลงไปตามกลาลเวลาที่ทนั สมัยขึ้นอีกด้วย
6.2 กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาในเพจกะลาธิปไตย จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอ
เนื้อหาในแฟนเพจเฟซบุ๊กกะลาธิปไตย ผูว้ ิจยั พบว่าฝ่ ายต่อต้านรัฐบาล มีการใช้กลวิธีการนาเนื้อหาในการบอกเล่า
เรื่ องราวของตัวเองมากที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าฝ่ ายต่อต้านรัฐบาลออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพที่ทุกคนใน
สังคมควรได้รับ จึงมีการนาเหตุการณ์ปัญหาหรื อเรื่ องราวส่ วนตัวที่ตนพบเจอ สื่ อผ่านการเขียนป้ายข้อความเพื่อ
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บอกเล่าเรื่ องราวในการเรี ยกร้อง ประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง และพบกลวิธีการนาเสนอเนื้อหายังปรากฏกลวิธีการ
ประชดประชัน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ในการออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิ เสรี ภาพนั้น มีการแฝงไปด้วยความไม่พึงพอใจ
นอกจากนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยังมีกลวิธีการนาเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรื อกาลังเป็ นกระแส
สังคมอยู่ การสร้างมุขตลกขบขัน ล้อเลียนบุคคลหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของฝ่ ายรัฐบาล หรื อมีการอ้างอิงรู ปภาพ
ประกอบ พร้อมทั้งยังมีการแนะนาให้ขอ้ คิดหรื อเตือนสติเรื่ องราวเหตุการ์ ทางการเมืองที่กาลังเกิดขึ้น เพื่อสื่ อให้
ผูร้ ับสารได้เห็นถึงการเรี ยกร้องประชาธิปไตยด้วยกลวิธีต่าง ๆของฝ่ ายต่อต้านรัฐบาล
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้เห็นว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิ ปไตยนิยมสร้างสรรค์กลวิธีการใช้ภาษาและ
กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ มีความทันสมัย และมีความหลากหลาย ซึ่งกลวิธีต่าง ๆ ล้วนเกิดจาก
การคิดสร้างสรรค์ พิถีพิถนั ในการเลือกใช้ถอ้ ยคา แม้ภาษาจะเป็ นภาษาพูดธรรมดาพบได้ทวั่ ไปในสังคม แต่การ
นาเสนอเนื้อหาและภาษากลับโดดเด่นดึงดูดความสนใจ ทาให้เกิดผูต้ ิดตามเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนว่า
ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นเป็ นภาพแทนของภาษาไทยในสังคมยุคใหม่ หรื อ ยุคดิจิทลั อย่างชัดเจน และที่เห็นได้
ชัดคนในสังคมออนไลน์ ต้องการความสะดวกรวดเร็ วและความทันสมัย จึงทาให้มีการส่ งต่อข่าวสารหรื อแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างว่องไว ซึ่งเพจกะลาธิปไตยนั้น เป็ นเพจที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคปัจจุบนั
และมีความโดดเด่นแตกต่างไปจากเพจอื่น ๆ ทั้งการนาเสนอเนื้อหา การใช้ภาษา กลวิธีการถ่ายทอดเรื่ องราว จึงทา
ให้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพจกลายเป็ นที่ นิยมภายในเวลาอันรวดเร็ ว และถ่ายทอดเรื่ องราวที่ กาลังเป็ นที่ นิยมอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน่ าติดตาม ซึ่ งการใช้ภาษาแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจเป็ นเรื่ องที่ดี แต่บางครั้งก็ทาให้เกิด
ความเสื่ อมเสี ยได้ เนื่องจากคาพูดที่มีการเหน็บแนม มีความรุ นแรงมากเกินไป ทาให้เยาวชนที่ได้รับข่าวสารเหล่านี้
ได้รับความรู ้ในส่วนของคาและความหมายที่ผิดเพี้ยนไป อาจส่งผลกระทบให้เยาวชนมีลกั ษณะนิสัยไม่ดีได้
ดังนั้นกลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้ อหานั้นควรคานึ งถึงความปลอดภัยของเยาวชนใน
การเรี ยนรู ้ และนาความรู ้จากการศึกษาคาและความหมายเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนรุ่ นหลังได้ดีที่สุด

7. ข้อเสนอแนะของการวิจัย
7.1 ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ความจริ งประเทศไทย”
หรื อเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่น ๆ ที่กาลังเป็ นที่นิยม และนามาเปรี ยบเทียบกับเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิ ปไตย เพื่ อให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างกลวิธีในการใช้ภาษาและนาเสนอเนื้อหา
7.2 ศึ กษากลวิธีการใช้ภาษาในเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่น ๆ ที่ ทันสมัยน้อยกว่า เช่ น ผ่านมาแล้วประมาณ
10 – 20 ปี แต่ที่มีการนาเสนอเนื้อหาไปในทางเดียวกัน เช่น เรี ยกร้องการเมือง และนามาเปรี ยบเทียบ กลวิธีการใช้
ภาษาและกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาผ่านข้อความโพสต์การเรี ยกร้องทางการเมือง
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
LGBTIQ จากทวิตเตอร์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของกลุ่ม LGBTIQ จากเว็บไซต์ Twitter เลือกศึกษาเฉพาะแฮชแท็กยอดนิยม ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิ งหาคม พ.ศ.
2563 รวมทั้งสิ้ น 80 ป้ าย ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้แนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาเสี ยดสี ในการวิเคราะห์ข้อ มูล
ผลการวิจยั พบว่า การใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) สามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านความหมายของถ้อยคา มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคานัยผกผัน และการใช้คาที่มีความหมายแฝง
2) ด้านการใช้ภาษา มี 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คาหยาบ การใช้คาภาษาต่างประเทศ การใช้คาย่อ และการใช้ภาษา
เฉพาะกลุ่ม 3) ด้านเจตนาในการสื่ อสาร มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ความเปรี ยบ การใช้คาแสร้งเสี ยดสี ผอู ้ ื่น และ
การใช้คาไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย จากผลการวิจยั ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ภาษาเสี ยดสี ในป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิ
และเสรี ภาพของกลุ่ม LGBTIQ แต่ละป้ายอาจเลือกเน้นกลวิธีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายของการใช้
ภาษายังคงเป็ นการเรี ยกร้องสิ ทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาค เพื่อให้สังคมอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมทั้ง
คุณภาพชีวิตและสิ ทธิเสรี ภาพของคนในสังคมไทย
คาสาคัญ: การใช้ภาษาเสี ยดสี ป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพ กลุ่ม LGBTIQ
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ABSTRACT
This research article aimed to study the use of satirical language of LGBTIQ from twitter using a
qualitative research method. Eighty posters used in rights and freedom protest by LGBTIQ were collected from
website twitter, popular hatch tag only, between March and August 2020, and used as research data. The findings
showed that the use of satirical language of LGBTIQ was divided into three categories: 1) the meaning of word
was divided into two types, they were the use of verbal irony and the use of connotative words. 2) the use of
language was divided into four types, they were the use of rude words, the use of foreign words, the use of
abbreviated words, and the use of language for specific group. 3) communication intent was divided into three
types, they were the use of comparison, the use of satirical words, and the use of words without specific target.
The findings reflected that the satirical language in each poster of the protest for rights and freedom of LGBTIQ
was presented in different techniques. However, the objective of language use was still the sane. That is, the call
for rights, freedom and equality in order to make the society base on the foundation of equality in both quality of
life and rights and freedom of the people.
Keywords: the use of satirical language, posters of the protest for rights and freedom, LGBTIQ

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) เป็ นกลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วยหญิงรักหญิง (Lesbian)
ชายรักชาย (Gay) บุคคลรักสองเพศ (Bisexual) บุคคลข้ามเพศ (Transgender) บุคคลสองเพศ (Intersex) และผูไ้ ม่
นิ ยามเพศ (Queer) ซึ่ งไม่ได้เป็ นที่ยอมรับจากคนส่ วนใหญ่ในสังคมไทย และถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรื อนาเสนอใน
เชิงลบ โดยปราศจากความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับเพศวิถี มีการนาเสนอภาพลักษณ์ในสื่ อสาธารณะ มองว่ากลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศนั้นเป็ นผูม้ ีความบกพร่ องทางจิต ใจ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของสื่ อและสังคม
โดยรวมที่มิได้มองกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็ นบุคคลปกติเหมือนกับบุคคลทัว่ ไปซึ่งนิยามตนเองว่า “หญิง” หรื อ “ชาย”
การนิยามความเป็ นหญิงหรื อชายถือเป็ นการใช้ภาษาอย่างหนึ่งในการสื่ อสารที่มีบทบาทต่อคนในสังคม
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการพัฒนาลักษณะการใช้ภาษาให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่ อสาร
เพื่อให้การเกิดความเข้าใจ ซึ่งการสื่ อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การสื่ อสารผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งถือเป็ นการ
สื่ อสารที่มีความเกี่ยวข้องกับ ชี วิตประจาวัน ทั้งในเรื่ องการสื่ อสาร และการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและวิพากวิจารณ์ผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต บนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ ซึ่ งมีการให้บริ การ
เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ จาพวกไมโครบล็อก ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดย แจ็ก ดอร์ ซี, บิซ
สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ เจ้าของบริ ษทั อ็อบวีโออุส และต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็ได้เปิ ดตัวเว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ ได้รับความนิยมจากทัว่ โลก มีผใู ้ ช้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้มากกว่า 500 ล้านคน รวมไปถึงมีทวีตมากกว่า 340
ล้านทวีตต่อวัน และมีการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มากกว่า 1,600 ล้านครั้งต่อวันนับตั้งแต่วนั เปิ ดตัว ทวิตเตอร์จึง
เป็ นเว็บไซต์ 1 ใน 10 อันดับที่มีผเู ้ ข้าใช้งานมากที่สุด โดยได้รับการขนานนามว่าเป็ นเว็บไซต์สาหรับการส่งบริ การ
ข้อความสั้นบนอินเทอร์เน็ต
ดังนั้น การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์เข้ามามีบทมากขึ้นในชี วิตประจาวัน ทั้งการเผยแพร่ ข่าวสารและ
การวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมผ่านการใช้ภาษาในลักษณะของการเสี ยดสี ซึ่งเป็ นการใช้ภาษาแบบกระทบกระเทียบ
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หรื อในลักษณะประชดประชันพฤติกรรมของมนุษย์และสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่ องโดย
ไม่วิเคราะห์วิจารณ์สื่อข่าวตาหนิโดยตรง แต่วิจารณ์เชิงว่ากระทบเพื่อแสดงความหมายนัยมากกว่าในตรง (ชาสิ นี
สาราญอินทร์ , 2557) กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีการต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม
อย่างไรก็ตามกลุ่มคนเพศทางเลือกก็ได้ต่อสู ้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 เป็ นครั้งแรก
ในประเทศไทยที่มีกลุ่มนักเรี ยนไปยื่นหนังสื อเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพ ทั้งนี้เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ
และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ ทธิ นักเรี ยนกลุ่ม LGBTIQ ด้านทรงผม การแต่งกาย ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
จะเห็นได้ว่า ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมและความเหลื่อมล้ าทางเพศส่งผลให้เกิดการเรี ยกร้อง
ความเท่ า เที ย มกัน ทางเพศและต่ อ ต้า นความเหลื่ อ มล้ า ของคนในสั ง คมผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ทั้ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์แ ละ
สื่ อออนไลน์ การใช้ภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ส่ งผลให้เกิดการรวมตัวหรื อการชุมนุมประท้วง และเกิดการแสดง
ความคิดเห็นผ่านสื่ อออนไลน์ ซึ่ งสามารถสะท้อนลักษณะเด่นของการใช้ภาษาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาเสี ยดสี เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพต่อคนในสังคม และความเท่าเทียมทางเพศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
(LGBTIQ) เนื่ อ งจากผู ้วิ จัย พบว่ า ป้ า ยเรี ยกร้ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพปรากฏลัก ษณะการใช้ ภ าษาสมัย ใหม่
ตรงไปตรงมา และมีลกั ษณะโดดเด่นที่ทาให้สามารถสื่ อสารได้เข้าถึงกลุ่มคนอย่างหลากหลาย รวมถึงการเลือกใช้
ประเด็นที่มีความสาคัญ เลือกสรรถ้อยคาหรื อข้อความเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ่านผ่านด้วยกลวิธีการใช้ภาษาเสี ยดสี และ
ผ่านกระบวนการวิจยั ทางความคิด เป็ นเหตุทาให้ภาษาที่ใช้มีความน่าสนใจ การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั คาดว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ คือการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและมีประโยชน์ต่อวงวิชาการ คือนาไปต่อยอดเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ LGBTIQ จากทวิตเตอร์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ภาษาเสียดสี
จากการสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีทางภาษา พบว่า ผูศ้ ึกษาพบการใช้กลวิธีทาง
ภาษาในขอบเขตการศึกษาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามในที่น้ ี ผูว้ ิจยั จะขอกล่าวถึงเฉพาะเอกสารและงานวิจยั ที่
ใกล้เคียงกับบทความฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์ใช้เป็ นแนวทางประกอบการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
วชิรารัตน์ นิรันดร์ เตชาภัทร์ (2550) ได้ให้ความหมายของคาว่า “เสี ยดสี ” หมายถึง การกล่าวถึงบุคคล
กลุ่มบุคคลสถาบันองค์กรหน่วยงานในทางการกระแนะกันแหน วิพากษ์วิจารณ์โดยกระทบกระเทียบด้วยการใช้
ภาพ ข้อเขียน ประกอบกับสร้างความหมายทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงในการสื่ อสารเพื่อชี้ ให้เห็ น
ข้อบกพร่ อง รวมทั้งสนับสนุนในสิ่ งที่เหมาะสมทาให้เกิดการปรับปรุ งส่ วนที่บกพร่ องให้ดีข้ ึนและพัฒนาส่ วนที่
แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป
กอบกุล อิงคุทานานท์ (2537) ได้กล่าวถึงเรื่ อง การเสี ยดสี ว่าเป็ นศิลปะทางวรรณศิลป์ ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธี
ลดทอนคุณลักษณะของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งด้วยการทาให้ดูน่าหัวร่ อ เพื่อปลูกให้เกิดความบันเทิงผสมผสานไปด้วย
การดูถูกเยาะหยันเสี ยดสี สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเสี ยดสี อาจเป็ นบุคคลคนเดียวหรื อกลุ่มบุคคลชนชั้นใดชั้นหนึ่ง
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ศิริพร สุ ภาพงษ์ (2547) ศึกษาเรื่ องการเสี ยดสี ในเรื่ องสั้นของคึกฤทธิ์ ปราโมช ผลของการวิจยั บ่งชี้ ว่า
เรื่ องสั้นของคึกฤทธิ์มุ่งเสี ยดสี บุคคลและสภาพสังคม ค่านิยม ความเป็ นอยู่ เป็ นต้น ว่าข้าราชการ นักการเมืองและ
ผูห้ ญิงส่ วนสภาพสังคมเสี ยดสี ความสังคมและวัฒนธรรม ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งชื่อเรื่ องและสร้าง
ตัวละครแบบแฝง ส่ วนน้ าเสี ยงและการใช้ภาพพจน์ ผูว้ ิจัยพบว่านักเขียนใช้น้ าเสี ยงล้อเลี ยน ประชดประชัน
แดกดัน เย้ยหยันมีการใช้ความหมายตรง ความหมายแฝงและสัญลักษณ์อย่างกลมกลืนกับเนื้อเรื่ องที่ทาให้ผอู ้ ่าน
ตีความการใช้ภาษาได้อย่างดี
จากการสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องด้านการใช้ภาษาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัย ได้นามาเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์การใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) จากทวิตเตอร์ ใน
ลาดับต่อไป
3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพมนุ ษ ยชน (Human Rights) เชื่ อ ว่ ามนุ ษ ย์ทุ กคนเกิ ด มาเท่ าเที ย มกัน โดยเป็ นสิ ท ธิ
ทั้งหลายซึ่งเป็ นที่ยอมรับในประเทศที่มีอารยะธรรมว่าเป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิต ดังที่ [ศักดิ์ศรี
วีระโลจายะ, 2525] กล่าวว่า รัฐบาลไม่ใช่ผทู ้ ี่มอบสิ ทธิ ดงั กล่าวแต่เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งคุม้ ครองสิ ทธิ น้ นั โดยประชาชนมี
เสรี ภาพซึ่งอยูบ่ นรากฐานของความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้น ความมีศกั ดิ์ศรี และความคารพซึ่งกัน คาว่า สิ ทธิ
มนุ ษยชนมาจากคาว่า "Rights of Man" แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "DRIOTS DE L'HOMME" เป็ นคาที่ปรากฏ
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ สาคัญ เรื่ อง “ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุษย์และพลเมือง” โดยสรุ ปได้ว่าเป็ นกลุ่มของ
แนวคิดที่เหมือนกับสิ ทธิ พลเมือง (Civil Rights) เสรี ภาพของพลเมือง (CMl Liberties) หรื อสิ ทธิ ทางธรรมชาติ
(Natural Rights) เป็ นยอมรับของทุกคน
วไล ณ ป้ อ มเพชร (2547) ให้ ค วามหมายของ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ไว้ว่าเป็ นศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์
ความเสมอภาคตลอดจนเสรี ภาพและอิสรภาพในชีวิตและร่ างกาย ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็ น
สิ ทธิ ที่ได้มีการรับรองหรื อคุม้ ครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และตามหลักการสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน ตลอดจนตามแนวทางของข้อตกลงระหว่างประเทศไทยมีพนั ธกรณี
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สิ ทธิมนุษยชนครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แทบจะไม่มีการกล่าวถึงสิ ทธิ มนุษยชนของ
ผูม้ ีอตั ลักษณ์หลากหลายทางเพศที่พึงได้รับเช่นเดียวกับคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม
3.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่ม LGBTIQ
LGBTIQ เป็ นคาที่ หมายถึง กลุ่มเพศทางเลือก ไม่ว่าจะเป็ นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์
เควียร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มเพศตามเพศสภาพหรื อ Cisgender โดยบางคนก็เรี ยก LGBT บ้าง บางคนก็เรี ยก LGBTIQ หรื อ
LGBTQA ก็มี แต่โดยรวมแล้วก็หมายถึงกลุ่มคนเพศทางเลือกนัน่ เอง โดยตัวอักษรเหล่านี้ก็ย่อมาจากสมาชิ กใน
กลุ่ม คือ Lesbian เลสเบี้ยน หรื อว่าผูห้ ญิงที่ชอบผูห้ ญิงด้วยกัน Gay เกย์ คือผูช้ ายที่ชอบผูช้ าย แต่บางคนก็กล่าวรวม
ว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน Bisexual คนที่ชอบทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง (สังเกตว่า Bi หมายถึง 2 นัน่ เอง) Transgender
คนข้ามเพศ คือผูห้ ญิงที่มีจิตใจเป็ นผูช้ าย ผูช้ ายที่มีจิตใจเป็ นผูห้ ญิง I (Intersex) บุคคลที่มีภาวะเพศกาเนิดทั้ง 2 เพศ
และQueer หมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ ไ ม่ ไ ด้ มี เ พศตามขนบสั ง คมทั่ ว ไป ไม่ จ ากั ด กรอบ ปั จ จุ บั น ประเด็ น เรื่ อง
ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) ได้กลายเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจไปทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การสหประชาชาติ ซ่ ึ งมี บทบาทสาคัญในการวางแนวทางคุ้มครองเพศทางเลื อกที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไป
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ท่ามกลางความหลากหลายทางเพศ ภายใต้กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนหรื อที่เรี ยกว่า “เพศวิถีของคนส่วนน้อย (Sexual
Minorities)” หรื อบางครั้งมีการใช้คาเรี ยกโดยรวมว่า “เพศที่สาม”
ดัง นั้น หากศึ กษาการใช้ภาษาเสี ย ดสี ใ นป้ ายเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพของกลุ่ ม LGPTIQ ซึ่ ง เป็ น
การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพที่ นาเสนอข้อ เท็จจริ ง จึ ง ต้อ งมุ่ ง ไปที่ การเลื อ กสรรถ้อ ยคาของกลุ่ ม LGPTIQ
เพื่อถ่ายทอดหรื อสื่ อความไปยังสื่ อออนไลน์เพื่อตีความโดยนัยแอบแฝงที่กลุ่ม LGPTIQ ต้องการจะนาเสนอ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) มีข้นั ตอนการวิจยั ดังนี้
4.1 ขอบเขตการวิจัย รวบรวมป้ ายเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพของกลุ่ม LGBTIQ จากเว็บไซต์ Twitter
เลือกศึกษาเฉพาะแฮชแท็กยอดนิยม 9 อันดับ และนาเนื้อหาในป้ายทั้งหมดมาถอดความ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระในป้าย แล้วนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
4.2 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 ขั้นศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั และกาหนด
แหล่งข้อมูลที่จะทาการวิจยั ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ และเสรี ภาพ เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับสิ ทธิการใช้ภาษาเสี ยดสี และเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิกลุ่ม LGBTIQ
4.2.2 ขั้นจัดทาข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพของกลุ่ม
LGBTIQ โดยนาไปสู่ ข้นั ตอนการจัดทาข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ การรวบรวมป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของกลุ่ม LGBTIQ จากทวิตเตอร์ และจัดเรี ยงข้อมูลตามลาดับความสาคัญ
4.2.3 ขั้น วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล วิ เ คราะห์ การใช้ภ าษาเสี ย ดสี ข องกลุ่ ม ผูม้ ี ค วามหลากหลายทางเพศ
(LGBTIQ) สามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความหมายของถ้อยคา มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคานัย
ผกผัน และการใช้ค าที่ มี ค วามหมายแฝง 2) ด้านการใช้ภาษา มี 4 ลัก ษณะ ได้แ ก่ การใช้ค าหยาบ การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ การใช้คาย่อ และการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม 3) ด้านเจตนาในการสื่ อสาร มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
ความเปรี ยบ การใช้คาแสร้งเสี ยดสี ผอู ้ ื่น และการใช้คาไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
4.3 สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ บทความนี้เป็ นการศึกษาการใช้ภาษาเสี ยดสี ของกลุ่มผูม้ ีความ
หลากหลายทางเพศจากทวิตเตอร์ วิเคราะห์ว่ากลวิธีการใช้ภาษาเสี ยดสี ว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง เพื่อให้นาไปสู่
ขั้นตอนของการสรุ ปผล อภิปรายผล และรวมไปถึงข้อเสนอแนะในลาดับต่อไป

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้ภาษาเสี ยดสี ในป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพของกลุ่ม LGBTIQ ปรากฏผลดังนี้
5.1 ด้ านความหมายของถ้ อยคา สามารถจาแนกได้ 2 ประเด็น ดังนี้
5.1.1 การใช้ ถ้อยคานัยผกผัน หมายถึง การพูดอย่างหนึ่งแต่ความหมายตรงกันข้าม หรื อการพูดสิ่ ง
ที่ผพู ้ ูดเชื่อว่าเป็ นเท็จและการแสดงวัจนกรรมต่าง ๆ โดยละเมิดเงื่อนไขความจริ ง ใจของวัจนกรรมประเภทนั้น ๆ
ได้แก่
5.1.1.1 การใช้ ถ้อยคานัยผกผันในรู ป วั จนกรรมการถาม หมายถึ ง ถ้อยคาที่ ไม่เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ ความจริ ง ใจการถาม กล่ าวคื อ ผูพ้ ู ด ไม่ ไ ด้ต้อ งการค าตอบหรื อ ข้อ มู ล ใด ๆ แต่ ต้อ งการสื่ อ
ความหมายบางอย่างซึ่งตรงข้ามกับถ้อยคาที่กล่าวมาเพื่อเป็ นการเสี ยดสี ผฟู ้ ัง ตัวอย่างเช่น
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เพศทางเลือก ? ใครเลือกนะคะคุณพี่ ?
[Twitter, เราไม่ใช่ตวั ประหลาด: 29 กรกฎาคม 2563]
จากประโยคข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้ถอ้ ยคาการเสี ยดสี ในรู ปวัจนกรรมการถาม คือคาว่า
“ใครเลือก” ซึ่ งเป็ นประโยคคาถามที่เสี ยดสี ดา้ นความหมาย เพราะคาว่า “เพศทางเลือก” ในที่น้ ี ที่ทุกคนเกิดมา
ไม่ได้เลือกและปั ญหาสาคัญของคานี้อยู่ที่คาว่า “ทางเลือก” เนื่องจากคา ๆ นี้สนับสนุนให้ทุกคนคิดว่าตัวตนทาง
เพศใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ผชู ้ ายผูห้ ญิงหรื อวิถีทางเพศอื่น ๆ ล้วนแต่เป็ นการตัดสิ นใจของคน ๆ นั้น ซึ่งการสนับสนุน
ความเชื่อเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาตลอด จึงทาให้กลุ่มที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมในเรื่ องของเพศมองว่าวิถีทาง
เพศอื่น ๆ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเรื่ องของเพศวิถีจะเป็ นทางเลือกหรื อไม่ เราก็ควรสนับสนุนให้คนทุกคนกล้ าค้นหา
เพื่อค้นพบเพศวิถีที่เหมาะสมกับตัวเอง
5.1.1.2 การใช้ ถ้อยคานัยผกผันในรู ปวัจนกรรมการแนะนา หมายถึงถ้อยคาที่ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับความจริ งใจการแนะนา กล่าวคือผูพ้ ูดไม่ได้ตอ้ งการให้ผฟู ้ ังกระทาตามสิ่ งที่ผพู ้ ูดแนะนา แต่เป็ น
การเสี ยดสี ผูฟ้ ั ง ผูเ้ สี ยดสี จะแนะนาให้ผถู ้ ูกเสี ยดสี กระทาในสิ่ งที่ผเู ้ สี ยดสี คิดว่าไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ูกเสี ยดสี
ตัวอย่างเช่น
การจดทะเบียนแต่งงาน เป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานของทุกคนและทุกเพศ
[Twitter, #LGBTIQ: 8 สิ งหาคม 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าการใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะของการใช้ถอ้ ยคานัยผกผันใน
รู ปวัจนกรรมการแนะนา ในข้อความดังกล่าวเป็ นการใช้คาเพื่อสื่ อความหมายแนะนาให้ผมู ้ ีอานาจในทางกฎหมาย
ให้แก้ไขข้อกฎหมายเพื่อสิ ทธิ และเสรี ภาพในสังคม และเพื่อต้องการให้สังคมยอมรับความเท่าเทียมด้านเพศ ให้
คนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศหมั้น สมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้มีสิทธิ หน้าที่ระหว่างคู่สมรส
ในเรื่ องต่าง ๆ ตามกฎหมายซึ่งการจดทะเบียนแต่งงานหรื อสิ ทธิส่วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ในสังคมต้องได้รับและ
การเรี ย กร้ อ งความเท่ าเที ย มกัน ทางสั ง คม ถื อ เป็ นการเรี ย กร้ อ งที่ สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ าสั ง คมไทยยัง ไม่ ย อมรั บ
ความแตกต่างด้านเพศและยังไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากสังคม เพราะยังไม่ได้รับสิ ทธิที่พึงจะได้รับ
5.1.2 การใช้ คาที่มีความหมายแฝง หมายถึง การใช้ถอ้ ยคาที่มีความหมายแฝงไม่ใช่ถอ้ ยคาที่มี
ความหมายประจาคา เป็ นความหมายในแง่มุมที่ลึกซึ้งบางแง่มุมซึ่งสัมพันธ์กบั คาคานั้น ตัวอย่างเช่น
เนื่องจากจะผูกโบว์ขาวแล้ว เรายังผูกโบว์รุ้งด้วยเช่นกันเพื่อรณรงค์
#สมรสเท่าเทียม #LGBTIQ
[Twitter, #สมรสเท่าเทียม: 19 สิ งหาคม 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าประโยคดังกล่าวมีการใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะของการใช้
ความหมายแฝง โดยกลุ่มนักเรี ยนนักศึ กษาที่ ออกมาเรี ยกร้ องสิ ทธิ และเสรี ภาพใช้คาพูดที่ ว่า “ผูกโบว์ขาวกับ
ผูกโบว์รุ้ง” เป็ นสัญลักษณ์แทนความรู ้สึกนึกคิดของผูเ้ ขียน โดยผูกโบว์ขาว หมายถึง อิสรภาพและความบริ สุทธิ
ของเหล่าน้อง ๆ เยาวชนทั้งหลายที่ออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพทางการเมือง หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ผูกโบว์ขาว
ต้านเผด็จการ ส่ วนโบว์สีรุ้งเป็ นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนเพศที่สามถูกคิดขึ้นมาโดยศิลปิ นชื่ อนาย Gilbert Baker
เนื่ องจากตอนนั้นเขารู ้สึกว่าการเป็ นคนเพศที่สาม และการจะแสดงออกถึงการมีตวั ตนอยู่ของพวกเขาจะต้องมี
สัญลักษณ์ที่แตกต่าง โบว์สีรุ้งจึงเกิดขึ้นและความหมายของสี ที่แตกต่างทั้ง 6 สี น้ ี ก็คือภราดรภาพ หรื อมิตรภาพ
และการอยู่ร่วมกัน เพราะชาวเพศที่สามนั้นจะเป็ นใครก็ได้ที่มาจากไหนก็ได้ เชื้อชาติไหนก็ได้ ทุกคนอาจมาจาก
ต่างถิ่นต่างเชื้อชาติ แต่ใจทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน และสี รุ้งยังเป็ นสี แห่งธรรมชาติที่สวยงามและสดใส ดังนั้น
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ในแต่ละสี ของสี รุ้งนั้นก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้ สี แดงคือชีวิต สี ส้มคือการเยียวยา สี เหลืองคือแสงของ
ดวงอาทิตย์ สี เขียวคือธรรมชาติ สี ฟ้าคือความสามัคคีและอิสรภาพ และสี ม่วงคือจิตวิญญาณ และสี รุ้งก็จะอยูเ่ ป็ น
สัญลักษณ์ประจาใจของชาวเพศที่สามนิรันดร
5.2 ด้ านการใช้ ภาษา สามารถจาแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
5.2.1 การใช้ คาหยาบ หมายถึง คาที่สื่อถึงความไม่สุภาพ สื่ อความความหมายในแง่ที่ไม่ดี หรื อฟัง
ไม่ไพเราะ ซึ่ งรวมถึงคาที่สื่อเรื่ องเพศ การด่าทอ การดูหมิ่น โดยมารยาททางสังคม การใช้คาหยาบเป็ นเรื่ องที่น่า
รังเกียจ สาหรับภาษาไทยอาจระบุเนื้ อหาของคาหยาบไม่เหมือนกันตามแต่ละระดับสังคมและภาษาของแต่ละ
ท้องถิ่น การใช้คาหยาบขึ้นอยู่กบั วาระและกลุ่มบุคคลที่สื่อสาร โดยในแต่ละยุคจะมีการถือเรื่ องสแลงต่า งกัน
ตัวอย่างเช่น
***ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ แต่ตอนลงท้ายต้องเป็ นสระอา
แบบประเมินยังมีเหยียดเพศ สพฐ.อีทุเรศ เป็ นต้นเหตุของปัญหา (***)
เรื่ องเพศขึ้นอยูก่ บั จิตใจ ไม่ใช่อวัยวะใด ที่อยูใ่ ต้หว่างขา
อะหรื อว่าเป็ นประเพณี วัฒนธรรมอันดี ที่สืบสานมา
แต่คุณพี่อย่ามาดัดจริ ต ประเทศไทยเมืองบุดดิส แค่วาทกรรมมายา (***)
[Twitter, #นักเรี ยนเลว: 9 เมษายน 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าการใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะการใช้คาหยาบในข้อความดังกล่า ว
เป็ นการใช้คาหยาบเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าถึงความรู ้สึกและเพื่อถ่ายทอดการแบ่งแยกทางสังคมที่ตนได้รับให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
การใช้ภาษาเสี ยดสี ดงั กล่าวจึงเป็ นการกล่าวเสี ยดสี ระบบการศึกษาไทยและสังคมไทยว่าเป็ นสังคมที่ยงั ยึดความ
เป็ นแบบแผนโบราณ ไม่พฒ
ั นา เห็ นความแตกต่างเรื่ องเพศเป็ นปั ญหาหลักในการศึกษาและไม่ยอมรั บความ
แตกต่างเรื่ องเพศ เพราะยึดบรรทัดฐานทางสังคมมาเป็ นตัวชี้วดั บุคคล และระบบการศึกษาไทยยังคงมีปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากการศึกษาไม่ได้ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงมีการเรี ยกร้องให้ผมู ้ ีอานาจในรัฐรับฟังปั ญหาที่
แท้จริ งของผูเ้ รี ยนและไม่แบ่งแยกความแตกต่างของเด็กเพราะเรื่ องเพศ
5.2.2 การใช้ คาภาษาต่ างประเทศ หมายถึง การใช้ภาษาอื่น ๆ ที่บุคคลหนึ่งไม่ได้ใช้สื่อสารพูดคุยใน
เวลาปกติ สาหรับผูท้ ี่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรื อมากกว่าเป็ นหลัก จะถือว่าภาษาอื่นเป็ นภาษาต่างประเทศ ไม่เพียง
เฉพาะภาษาอัง กฤษที่ อ าจนับ เป็ นภาษาต่ างประเทศตามความหมายข้า งต้น แต่ ก็ย งั มี รู ป แบบอื่ น ของภาษา
ต่างประเทศด้วย เช่น
OUR FIRST DICTATORSHIP IS SCHOOL
[Twitter, เราไม่ใช่ตวั ประหลาด: 29 กรกฎาคม 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิ จัย พบว่ ามี การใช้ภาษาเสี ย ดสี ใ นลักษณะการใช้ภ าษาต่ างประเทศใน
การเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพ ในประโยคที่ว่า OUR FIRST DICTATORSHIP IS SCHOOL หมายถึง การปกครอง
เป็ นเผด็จการครั้งแรกเกิดขึ้นในโรงเรี ยน เป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าห้องเรี ยนคือโลกจาลองของสังคม ถ้าห้องเรี ยน
เผด็จการ สังคมก็เผด็จการ แต่ถา้ ห้องเรี ยนเป็ นประชาธิ ปไตย สังคมก็ประชาธิ ปไตย ดังความคิดที่ว่า “สิ่ งที่สอน
ในโรงเรี ยนไม่ใช่การศึกษา แต่เป็ นวิธีการศึกษา เพราะการศึกษาไม่ใช่การเตรี ยมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง”
5.2.3 การใช้ คาย่ อ หมายถึง การนาอักษรบางตัวในคาหนึ่ง ๆ ใช้เรี ยกแทนคาเต็ม โดยมากจะเป็ น
พยัญชนะอาจใส่จุดหรื อไม่ใส่หลังอักษรนั้น ๆ นิยมนาอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้งก็มีการใช้อกั ษรท้ายพยางค์และ
บางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็ นพยางค์ใหม่ ตัวอย่างเช่น
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สนับสนุน พ.ร.บ คู่ชีวิต
[Twitter, #LGBTIQ: 8 กรกฎาคม 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าการใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะการใช้คาย่อ ในข้อความดังกล่าวเป็ น
การใช้คาเพื่อแสดงถึงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งในประโยคข้างต้นใช้คาย่อ พ.ร.บ คู่ชีวิต
แทนพระราชบัญญัติคู่ชีวิต เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่ายขึ้นและเพื่อให้การสื่ อสารในพื้นที่จากัดสามารถถ่ายทอดเนื้ อหา
และความคิดของผูช้ ุมนุมได้อย่างเข้าใจ นอกจากนี้การใช้คาย่อยังแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่สาคัญในการเรี ยกร้อง
สิ ทธิ และเสรี ภาพของผูช้ ุมชุมได้ดว้ ยเช่นกันและยังสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมต้องการความเท่าเทียมกันทาง
เพศและต้องการให้สังคมเปิ ดกว้างมากขึ้นซึ่งเป็ นสิ ทธิและความเท่าเทียมของคนในสังคมที่พึงจะได้รับ
5.2.4 การใช้ ภาษาเฉพาะกลุ่ม หมายถึง คาเรี ยกการใช้ภาษาหรื อคาศัพท์สาหรับเฉพาะกลุ่ มหรื อ
เฉพาะอาชีพ ซึ่ งมีลกั ษณะของศัพท์สแลงหรื อภาษาพูด ภาษาเฉพาะอาชีพมักใช้ในการพูดสาหรับเข้าใจกันเฉพาะ
กลุ่มเพื่อไม่ให้ภาษาหรื อคายืดยาว ซึ่งมักจะทาให้ผใู ้ ช้ภายนอกไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น
เล็นปุนลู่พี่ลายชุย ลามูล่วยชุ่ยกะเลยทุย (ภาษาลู) แปลว่า เป็ นผูช้ าย มาช่วยกะเทย เป็ น
ข้อความที่เราเขียนให้มือกลองสองคนที่มาช่วยแบบสุ ดตัว ทางานถวายหัว งานนี้มนั เควียร์
มากจริ ง ๆ #ม็อบไม่มงุ้ มิง้ แต่ตงุ้ ติง้ ค่ะคุณรัฐบาล
[Twitter, #ม็อบไม่มงุ้ มิ้งแต่ตงุ้ ติ้งค่ะคุณรัฐบาล: 19 สิ งหาคม 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าประโยคดังกล่าวมีการใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะของการใช้ภาษา
เฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาที่เรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพใช้คาพูดที่คนทัว่ ไป อาจจะไม่เข้าใจความหมาย
ดังตัวอย่างที่ว่า “เล็นปุนลู่พี่ลายชุย ลามูล่วยชุ่ยกะเลยทุย (ภาษาลู)” แปลว่า เป็ นผูช้ ายมาช่วยกะเทย เป็ นข้อความที่
เขียนให้มือกลองสองคนที่มาช่วยแบบสุ ดตัวในการทางานแบบถวายหัว เพื่อต้องการเสี ยดสี โดยผูเ้ ขียนหรื อกลุ่ม
นักเรี ยนนักศึกษาใช้ภาษาลูอนั แสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์และความเสมอภาคของบุคคลทุกเพศทุกวัย
อาจจะทาให้บุคคลกลุ่มนี้ แก้ไขเหตุการณ์ เฉพาะหน้าและเอาตัวรอดได้ดีกว่าการใช้ภาษาที่ ทุกคนเข้าใจอย่าง
ภาษาไทย โดยให้ความหมายว่ า “ภาษาลู” เป็ นภาษาที่นิยมใช้ในกลุ่มเก้ง กวาง เกย์ กะเทย จึงถูกบุคคลกลุ่มนี้
เลือกใช้สื่อสารกันเพื่อรักษามารยาททางสังคม ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงเลือกใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มมาเสี ยดสี เพื่อแสดงให้
เห็นถึงพลังอานาจของกลุ่ม LGBTIQ ที่ออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพให้แก่บุคคลกลุ่มนี้
5.3 ด้ านเจตนาในการสื่ อสาร สามารถจาแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.3.1 การใช้ ความเปรี ยบ หมายถึ ง การกล่าวถึ งสิ่ งสองสิ่ ง โดยสิ่ งหนึ่ งเป็ นแบบหรื อแนวที่ ใช้
เปรี ย บเที ย บ ส่ ว นอี ก สิ่ ง หนึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก เปรี ย บเที ย บ ซึ่ งในกรณี ข องการเสี ย ดสี ก็ คื อ ผู ้ถู ก เสี ย ดสี นั่น เอง
ตัวอย่างเช่น
อายุเป็ นเพียงตัวเลข เพศเป็ นเพียงสถานะ
[Twitter, #LGBTIQ: 6 มิถุนายน 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจัยพบว่าการใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะการใช้ความเปรี ยบ ในข้อความ
ดังกล่าวเป็ นการใช้คาเพื่อเปรี ยบเทียบการให้ความสาคัญกับอายุและเพศ โดยไม่คานึงถึงความเท่าเทียมกันของ
สังคม ซึ่ งเป็ นการใช้ความเปรี ยบที่เสี ยดสี สังคมประเด็นสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่
เท่าเทียมกันของสังคม ทั้งเรื่ องเพศ การแสดงความคิดเห็น และสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็ นการสะท้อน
ให้เห็ นถึ งลักษณะของสังคมไทยที่ เป็ นสังคมอนุ รักษ์นิยม ให้ความสาคัญกับ จารี ตประเพณี ยึดถือการมี สัมมา
คารวะต่อผูอ้ าวุโสเป็ นหลัก การปฏิบตั ิตนที่ขดั กับจริ ยธรรมในสังคมหรื อการกระทาที่สื่อถึงการไม่เคารพผูท้ ี่
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อาวุโสกว่าจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกยอมรับในสังคม ดังนั้นการมีเพศที่แตกต่างไปจากสิ่ งที่สังคมบัญญัติไว้จึงเป็ นสิ่ งที่
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จนทาให้ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเสื่ อมถอยลง ข้อความในป้ายดังกล่าวจึง
เป็ นการใช้ภาษาผ่านกลวิธีการใช้ความเปรี ยบ เพื่อสื่ อให้เห็นถึงเจตนาในการสื่ อสารระหว่างกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา
กับกลุ่มบุคคลที่มีความคิดแบบโบราณ
5.3.2 การใช้ คาแสร้ งเสี ยดสี ผู้อื่น หมายถึ ง การใช้ถ้อยคาเสี ยดสี สิ่งหนึ่ งหรื อบุคคลหนึ่ ง โดยมี
เป้าหมายให้ถอ้ ยคาที่กล่าวนั้นไปกระทบถึงผูถ้ ูกเสี ยดสี ตัวอย่างเช่น
เราไม่ได้ชงั ชาติ แต่เราทาเพื่ออนาคตของพวกเรา
[Twitter, #นักเรี ยนไทยไม่ไหวแล้วโว้ย: 20 สิ งหาคม 2563]
จากตัวอย่างข้างต้น ผูว้ ิจัยพบว่าประโยคดังกล่าวมี การใช้ภาษาเสี ยดสี ในลักษณะของการแสร้ง
เสี ยดสี ผอู ้ ื่น โดยกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาใช้คาพูดที่แสดงทัศนะคติที่ไม่เห็นด้วย โดยผูเ้ ขียนมองเห็นสภาพสังคมที่มี
ความเหลื่อมล้ าสู งเช่นนี้และทนต่อไปไม่ได้ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาจึงรวมตัว
รวมพลังกันเพื่อให้สังคมไทยดีกว่าที่เป็ นอยู่ และด้วยเหตุน้ ีทาให้ตอ้ งออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพให้แก่ตอน
เอง อีกทั้งผูเ้ ขียนต้องการเสี ยดสี เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่พวกชังชาติ แต่คือ คนรักชาติ ชาติที่มีประชาชนอยูใ่ นนั้น ชาติที่
เคารพความเป็ นมนุ ษย์ ชาติ ที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติ สุข และยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่ พวกล้มเจ้า ต้องการระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ถูกยกย่องเทิดทูน ไม่ใช่ถูกใครกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งแอบอ้างใช้เป็ นเครื่ องมือทาลายล้างทางการเมือง บางคนบอกว่าถ้าเราอยู่ไม่เป็ น เขาคงไม่ให้เราอยู่
ประเทศนี้ แสดงว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเราหรื อ และต้องการบอกผูม้ ีอานาจว่า ถึงเวลาที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างสังคมให้ดีกว่าเดิม
5.3.3 การใช้ คาไม่ เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การเลือกใช้คาที่มีความหมายกว้างสามารถอ้างอิง
ถึงบุคคลได้เป็ นจานวนมาก ไม่จากัดว่าเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น
โตไปเดี๋ยวก็ชอบผูช้ าย
[Twitter, #เราไม่ใช่ตวั ประหลาด: 6 สิ งหาคม 2563]
จากตัว อย่ า งข้า งต้น ผู ้วิ จัย พบว่ า มี ก ารใช้ ภ าษาเสี ย ดสี ใ นลัก ษณะของการใช้ ค าไม่ เ จาะจง
กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็ นคาที่แสดงโดยเจาะจงกลุ่มคนจานวนมากให้เห็นชัด หรื อเจาะจงไปในทางใดทางหนึ่ง เป็ น
การใช้คาที่ไม่เจาะจงเป้ าหมาย เพราะต้องการสื่ อให้เห็น ถึงความรักและเป็ นการพูดที่ แสดงถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ผูฟ้ ัง ทาให้ผฟู ้ ังต้องคิดตามในภาพที่ไม่สมควร เป็ นการใช้คาที่สุภาพแต่แอบแฝงทัศนคติเชิงลบ อีกทั้งยังไม่ระบุ
กลุ่ ม เป้ า หมายให้เห็ นชัดอี กว่ า บุคคลนั้นคือใคร เป็ นการใช้ถ้อ ยคาแอบแฝง เเต่ มี ความหมายเสี ยดสี บุคคลที่
ไม่ ย อมรั บ กลุ่ ม เพศทางเลื อ กในสั ง คม หากมองในอี ก แง่ มุ ม หนึ่ ง ประโยคที่ ว่ า โตไปเดี๋ ย วก็ ช อบผู ้ช ายนั้น
อาจหมายถึง เพศทางเลือกอื่นเพราะเมื่อคานึงถึงสภาพความเป็ นจริ ง ไม่ว่าจะเพศไหน ๆ ก็ชอบผูช้ ายได้ ชายรัก
ชาย หญิงรักชาย แสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยย่อมมีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้น ความรักควรเป็ นสิ่ งที่ทุกคน
สามารถกาหนดเองได้ และเป็ นนามธรรมอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาการใช้ภาษาเสี ยดสี ในป้ ายของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศจากทวิตเตอร์
พบว่ามีการใช้ภาษาเสี ยดสี ท้ งั หมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความหมายของถ้อยคา 2) ด้านการใช้ภาษา และ 3) ด้าน
เจตนาในการสื่ อสาร ดังนั้นป้ายของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศใช้ภาษาเสี ยดสี ที่เล่นภาษาและความหมาย
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ของคา โดยแฝงความหมายลึกซึ้ งเชิงเสี ยดสี ทาให้ผอู ้ ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจกับปัญหาต่าง ๆ ที่นาเสนอผ่านป้าย
อันเชื่อมโยงไปสู่การตีความสารสาคัญของป้ายได้อย่างชัดเจน
ด้านความหมายของถ้อยคา ปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคาผกผันและการใช้คาที่มีความหมาย
แฝง เป็ นการสื่ อความหมายที่ไม่ตรงรู ปภาษา มี ความกากวมในตัวเอง มักเป็ นเรื่ องความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานของญาดา ชาญบัญชี (2551) ที่ ศึกษาเรื่ องกลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนอารมณ์ ขนั ของ
เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีการใช้ภาษาเสี ยดสี ตอ้ งอาศัยการตีความเพราะมีความหมายแฝงแทรกอยู่มาก
แต่มิได้มีความหมายแฝงทุกป้าย เนื่องจากบางป้ายไม่ตอ้ งอาศัยการตีความ เพราะสามารถสื่ อความได้เข้าใจง่าย
ด้านการใช้ภาษา ปรากฏ 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คาหยาบ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้คาแฝง และ
การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม มีการใช้วาทศิลป์ ที่มีลีลาเฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสรรคา เพราะ
การเสี ยดสี มีนยั ของการกล่าวตาหนิโดยอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานของธีรยุทธ์ เกณบุตร (2555) ที่ศึกษาเรื่ องการใช้
ภาษาแสดงอารมณ์ขนั ในการ์ ตูนล้อการเมืองไทย มีกลวิธีการใช้ภาษาแบ่งออกได้ตามระดับภาษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูอ้ ่านที่สนใจเรื่ องที่เกิดขึ้น เมื่อผูอ้ ่านตีความตามบริ บททางสังคมแล้วจะเข้าใจเจตนาที่แฝงเร้น
อยูเ่ บื้องหลัง
ด้านเจตนาการสื่ อสาร ปรากฏ 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ความเปรี ยบ การใช้คาแสร้งเสี ยด และการใช้คา
ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้ภาษาที่ตอ้ งการแสดงเจตนาประชดประชันพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่ อง โดยไม่วิจารณ์หรื อกล่าวตาหนิโดยตรง ผูร้ ับสารต้องตีความโดยอาศัยบริ บท ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
ทัตพิชา สกุลสื บ (2559) ที่ศึกษาเรื่ องประชด แดกดัน เสี ยดสี : ความแตกต่างกันทางความหมายตามบริ บทที่ปรากฏ
ใน นวนิ ยายเรื่ อง จาเลยรัก พบว่า ด้านเจตนาส่ งสารมีการใช้ภาษาเพื่อตาหนิ ยังเป็ นไปเพื่อการสัพยอกได้ดว้ ย
อีกทั้งไม่รู้ว่ากาลังถูกเสี ยดสี หรื อบอกกล่าวโดยอ้อม ทั้งนี้ส่วนใหญ่เรื่ องที่พูดถึงนั้นเป็ นข้อเท็จจริ งและสร้างความ
เสื่ อมเสี ยให้แก่ผรู ้ ับสารได้อีกด้วย
จากผลการวิจัยข้างต้น ผูว้ ิจัยมี ความคิดเห็ นว่าจุดเด่น ของป้ ายกลุ่มผูม้ ี ความหลากหลายทางเพศเน้น
การใช้ภาษาเสี ยดสี ประชดประชัน และสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในปั จจุบนั ซึ่ งการใช้ภาษามักต้องตีความ
ตรงข้ามกับถ้อยคาและการใช้ภาษาเป็ นไปเพื่อเสี ยดสี สังคมและต้องการตาหนิพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อย่างไม่ตรงไปตรงมา โดยเรี ยกร้องให้ผคู ้ นในสังคมหันมาให้ความสนใจและให้ร่วมมือเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรนาผลการวิจยั ครั้งนี้ไปเผยแพร่ ให้กระทรวงศึกษาธิ การได้รับทราบ เพราะทางกระทรวงศึกษาธิ การ
จะได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางเพื่อการปรับปรุ งและแก้ไขปัญหาด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของเพศต่าง ๆ
ในสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อทุกคนในสังคมจะได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกันและมีความสุ ขสงบ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมี การศึ กษาวัจนกรรมและกลวิ ธีท างภาษาจากสื่ อช่ อ งทางแบบอื่นบ้าง อาทิ Facebook
Instagram หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร โฆษณาออนไลน์ เป็ นต้น
(2) ควรมีการศึกษาทางด้านผูร้ ับสารว่าผูร้ ับสารรู ้สึกอย่างไรหลังจากได้อ่านหรื อรับทราบเกี่ยวกับ
ข้อความบนป้ายเรี ยกร้องสิ ทธิและเสรี ภาพของกลุ่ม LGBTIQ ซึ่งนอกจากจะทาให้ทราบทัศนคติของผูร้ ับสารแล้ว
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ยังทาให้ทราบว่าผูร้ ับสารเข้าใจตรงกับที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อสารหรื อไม่ รวมทั้งยังทราบกลวิธีการใช้ภาษาเสี ยดสี
ที่ผสู ้ ่งสารใช้น้ นั ว่าประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
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สงฆ์ : แบบอย่างองค์กรแห่ งการเรียนรู้
SANGHA AS EXEMPLAR OF LEARNING ORGANIZATION
ธนภณ สมหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Dhanapon.so@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้ ต้องการศึ ก ษาถึ งแนวความคิดเรื่ อ งสงฆ์ในพระพุ ทธศาสนาเถรวาท เพื่ อ บู ร ณาการกับ
แนวความคิดเรื่ ององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในสังคมปั จจุบนั ผลการศึกษาพบว่า แนวความคิดเรื่ ององค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่ งพระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งองค์กรสงฆ์
ขึ้นมาเพื่อเป็ นองค์กรหรื อชุมชน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ และให้เป็ นองค์กร
แบบอย่างในการเรี ยนรู ้ โดยทรงวางระเบียบวินยั และหลักธรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมาชิกสงฆ์ให้เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู ้ และสามารถออกไปพัฒนาบุคคลอื่น ชุมชนหรื อสังคมให้เป็ นบุคคลหรื อสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การ
พัฒนาองค์กรในปั จจุบนั เพื่อไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงสามารถนาเอาแนวคิดและหลักคาสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ในองค์กรสงฆ์ มาประยุกต์ใช้กบั องค์กรในปัจจุบนั ได้ โดยเน้นหัวใจของการพัฒนาไปสู่
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คือ การพัฒนาบุคคลในองค์กรให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนา
สังคมให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ต่อไป
คาสาคัญ: พุทธศาสนาเถรวาท องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สงฆ์

ABSTRACT
The purpose of this article is to study the conception of the sangha in Theravada Buddhism To integrate
with the concept of a learning organization in today's society. The study found that the concept of a learning
organization is consistent with the concept of the sangha in Theravada Buddhism. The Buddha established the
sangha as an organization or community with the goal of developing the person to be a learning person and to
be a model organization for learning by laying out various disciplines and the teachings in order to develop
members of sangha to become learning person and can go out to develop other people community or society as
a person or a learning society. Organization development to become a learning organization in today, therefore,
the ideas and doctrines in Buddhism that the Lord Buddha has placed in the Sangha Organization can be applied
to the current organization with emphasis on the development of a learning organization. The development of
members in the organization to be a learning person in order to continue to develop the society into a learning
society.
Keywords: Theravada Buddhism Learning Organization Sangha
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บทนา
ศตวรรษที่ 21 เป็ นศตวรรษที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาล ในทุกภาคส่ วนของ
สังคมมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ผลแห่ งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้ท้งั บุคคล หน่วยงาน องค์กรและสังคมจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดกันอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรนั้น จะต้องเรี ยนรู ้และปรับตัวในการเรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ วจึงจะสามารถดารงอยู่ได้ และ
เป็ นที่เชื่อกันว่า ภายใน 10 ปี นี้ องค์กรที่สามารถปรับตัวเองเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เท่านั้นที่จะสามารถดารงอยู่
ได้ ส่ วนองค์กรที่ไม่ปรับตัวเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ก็จะเป็ นเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ ที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้
(บดินทร์ วิจารณ์, 2548) และการเรี ยนรู ้ในยุคปัจจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการแข่งขันกันด้วยการสร้าง
นวัตกรรม (innovation) เป็ นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนความอยูด่ ีกินดีและความสุ ขของคนในสังคมจนกลายเป็ น
สั ง คมหรื อ ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ต้ ัง อยู่ บ นพื้ น ฐานขององค์ค วามรู ้ (Knowledge – Based Economy and Society)
ความรู ้จึงเป็ นปัจจัยหลักและเป็ นทุนสาคัญในกระแสการแข่งขันของสังคมในปัจจุบนั หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
จึ งให้ความสาคัญกับการสร้างความรู ้ เพราะความมัง่ คัง่ ของหน่ วยงานและสังคมใดสังคมหนึ่ งในปั จจุบนั จะ
เกิดขึ้นได้น้ นั ต้องขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการสร้างความรู ้และการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในหน่วยงานนั้น รวมทั้ง
ศักยภาพในการนาความรู ้มาสร้างนวัตกรรม สาหรับใช้เป็ นพลังขับเคลื่ อนองค์กรและพัฒนาสังคม และความรู ้
และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้น จะต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมส่ วนต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างทั่วถึง
และขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุล การที่จะพัฒนาสังคมไปสู่สังคมและ
ระบบเศรษฐกิจที่ต้งั อยูบ่ นฐานแห่งความรู ้ได้น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั การสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นสาคัญด้วย
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เป็ นกระบวนการที่เป็ นเครื่ องมือหรื อวิธีการ
เพิ่มมูลค่าหรื อคุณค่าของกิจการขององค์กร กลุ่มบุคคล หรื อเครื อข่ายของกลุ่มบุคคลหรื อองค์กร ซึ่ งไม่ได้มี
ความหมายเพียงการนา “ความรู ้” มา “จัดการ” เท่านั้น หากแต่ครอบคลุมกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น การขุดค้น
และรวบรวมความรู ้ การคัดเลือกเอาไว้เฉพาะความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับการใช้ประโยชน์ การจัดหมวดหมู่ความรู ้
การสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดความรู ้ การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ การสร้าง
ความรู ้ใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู ้และการเรี ยนรู ้จากการใช้ความรู ้ในหน่ วยงานและองค์กรเป็ นต้น
โดยนัยนี้ แม้ว่า กระบวนการในการเรี ยนรู ้ การสร้างความรู ้ และการจัดการความรู ้จะเป็ นแนวคิดที่มีการกล่าวถึง
บ่อยในสังคมปั จจุบนั ที่เป็ นสังคมแห่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว แนวคิดดังกล่าวก็
ปรากฏมานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าได้พฒั นาองค์ความรู ้เพื่อใช้ในการดารงชี วิตที่เรี ยบง่าย
โดยการการค้นพบองค์ความรู ้ (ตรัสรู ้สัจธรรม) แล้วกาหนดแนวทางการเผยแพร่ สั่งสอนและจัดการองค์กรพุทธ
บริ ษทั จนเกิดเป็ นระบบพระพุทธศาสนา คือ สังคมแห่ งความรู ้ข้ นึ (รุ่ งเรื อง ลิ้มชูปฏิภาณ์, 2545) หรื ออาจจะเรี ยก
ง่าย ๆ ว่า เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้นนั่ เอง
ด้วยเหตุน้ ี ผูศ้ ึกษาจึงสนใจในการศึกษาถึงแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ตามนัย
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเจาะจงที่แนวคิดเรื่ อง “สงฆ์” เป็ นแนวคิดหลักในการศึกษา โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั เป็ นแนวทางในการศึกษา ทั้งนี้ ผลจากการศึ กษาจะเป็ น
ประโยชน์ท้ งั ต่อการพัฒนาองค์กรสงฆ์เอง และการนาเอาแนวคิดไปประยุกต์ใช้กบั หน่ วยงานและองค์กรอื่น ๆ
เพื่อสร้างเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ สื บไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2) เพื่อศึกษาถึงการแนวคิดของ “สงฆ์” ในฐานะองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
3) เพื่อบูรณาการแนวคิดสงฆ์ในฐานะองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ใน
สังคมปัจจุบนั

3. แนวคิดเกีย่ วกับองค์การแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization)
แนวความคิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ ี พบได้จากผลงานการเขียนที่นาเสนอแนวคิดตางๆ ของ Chris
Argyis ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาที่สอนด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
ซึ่ งผลงานที่เขียนร่ วมกับศาสตราจารย์ดา้ นปรัชญา Donald School แห่ ง MIT ในปี 1978 ได้รับการถือว่าเป็ นตารา
เล่มแรกขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO : Learning Organization) มีขอ้ สังเกตว่า ในระยะเริ่ มแรกปรมาจารย์ท้ งั
สองท่านได้ใช้คาว่า การเรี ยนรู ้เชิงองค์การ (Organizational Learning หรื อ OL) อย่างไรก็ตาม องค์การเรี ยนรู ้เป็ น
ศาสตร์ใหม่ที่ไม่ใช่เรื่ องที่ไม่เป็ นที่แพร่ หลายมาก่อน ต่อมาจึงได้รับการพัฒนาและนาเสนอโดยปี เตอร์ เอ็ม เชนเก
(Peter M.Senge,1990) ซึ่ งดารงตาแหน่ ง MIT Center for Organizational Learning ซึ่ งก่อตั้งตั้งแต่ปี 1991 เพื่อทา
การสงเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ แนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยนาเสนอผ่านหนังสื อ 2 เล่ม
ได้แก่ The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization ในปี 1990 และ The Fifth Discipline
: Strategies and Tools for Building a Learning Organization ในปี 1994 จากนั้นได้มีนกั วิชาการองค์การอีกหลาย
ท่านได้เสนอแนวทางในการจัดการองค์การเรี ยนรู ้ไว้ และองค์การขนาดใหญ่ต่างๆ ได้นามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างมีคุณค่า และเก็บเกี่ยวองค์ความรู ้ไว้เป็ นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการยอมรับว่า ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาเหล่านี้มีค่าที่ไม่อาจประเมินได้ หากองค์การใดสามารถกลัน่ กรองและตกผลึกองค์ความรู ้ ที่ได้จากการ
ทางานและประสบการณ์ของพนักงานและขององค์การเองได้อย่างดี ก็จะทาให้มีศกั ยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งทาง
ธุรกิจและขณะเดียวกันก็เป็ นการพัฒนาสังคมให้กา้ วสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้อีกด้วย(วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2540)
จนปั จจุบนั นี้ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นที่นิยมแพร่ หลายเป็ นอย่างมาก และมีการประยุกต์ใช้ไม่
เพียงแต่ในหน่วยงานทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่นาไปใช้ในแวดวงการศึกษา การทหาร ศาสนา และอื่นๆ อีกด้วย
องค์กรเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการในการพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่ อง มี การสื บทอดวัฒนธรรมใน
การให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ และมีการถ่ายทอดเชื่ อมโยงไปยังทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการซึ มทราบและนาไปประยุกต์ใช้ อันจะนามาซึ่ งผลการทางานและระบบการทางานที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพ นอกจากจะต้อ งมี พ นักงานที่ ทุ่ ม เทให้ กับ การท างานแล้ว ยัง ต้อ งสร้ างให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมของ
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การช่วยเหลือกันและสุ ดท้ายองค์การจะต้องมีระบบ ในการนาองค์ความรู ้ต่าง ๆ มาตกผลึกเป็ น
ขององค์การโดยเฉพาะ ซึ่งการดาเนินการให้เกิดขึ้นได้น้ นั สิ่ งที่องค์การจะต้องสร้างให้มีและสนับสนุนให้เป็ นไป
อย่างถาวรนั้น เชนเก (2006 ) ได้นาเสนอแนวทางพื้นฐานที่จะทาให้เกิดองค์การเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่าวินยั 5 ประการ
(The Fifth Discipline) อันได้แก่
1. ความเป็ นเลิ ศของบุคคล (Personal Mastery) บุ ค คลในองค์การนั้นนับ รวมทั้ง ฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ ซึ่ งต้องทางานร่ วมกัน มีการส่ งต่อผลของการทางานร่ วมกัน ซึ่ งหากมีการเชื่อมโยงกันเป็ นทีมที่ดี ก็จะ
ได้ผลการทางานที่ ดีกว่าการทางานคนเดี ยว และหากได้บุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ ทั้งเก่ งและฉลาดมา
ร่ วมงาน นั่นย่อมต้องได้ผลการทางานที่ดียิ่งกว่า แต่ในหลายครั้งการร่ วมกันทางานเป็ นทีม จากหนึ่ งบวกหนึ่ง
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ซึ่ งต้องได้เท่ากับสอง หากเป็ นทีมที่ดีมีการสังเคราะห์งาน (Synthesis) ก็จะได้เป็ น สาม สี่ หรื อมากกว่านั้น แต่ถา้
เป็ นทีมที่ไม่ดีมีการเอาเปรี ยบกัน (Social Floating) ก็จะได้ผลการทางานที่ต่ากว่าหนึ่งก็ได้ ทาอย่างไรจึงจะได้ทีมที่
ดี นัน่ ก็คือการพัฒนาบุคคลให้มีความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ซึ่งไม่มีใครสามารถบังคับให้เป็ นเช่นนั้นได้
2. แบบแผนความคิด (Mental Model) เป็ นการส่ งผ่านของความเป็ นเลิศของบุคคลในช่วงเวลานั้นๆ โดยมี
การสร้างแบบแผนความคิดที่ชดั เจน องค์การจะต้องชี้นาให้พนักงานมีแบบแผนความคิดในการทางานที่เป็ นไป
ในทางเดียวกัน และนาไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์การอย่างถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการจัดการที่สาคัญ
ได้แก่ 1) การให้โอกาส (Opportunity) 2) การพัฒนาสิ นค้าใหม่ (Newest product development) 3) การเข้าสู่ ภาวะ
โลกาภิ วตั น์ (Globalization) องค์การจะต้องเร่ งเร้ าให้พนักงานตระหนักถึ งภาวะโลกาภิ วตั น์ เพื่อให้เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่น การหลัง่ ไหลของกระเสข้อมูลข่าวสาร การดาเนิ นการตามกฎระเบียบขององค์การ
การค้าโลก ที่อาจส่ งผลต่อองค์การและตัวพนักงานเอง เพื่อให้เกิดแบบแผนความคิดที่มุ่งมัน่ และมีความพร้อมใน
การรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยไม่เกิดความคิดท้อถอยและถอนตัวจากไป
3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) องค์การจะต้องกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์การและสื่ อสาร
ลงสู่ พนักงานในทุกระดับเพื่อให้เกิ ดวิสัยทัศน์ร่วมกัน อันจะเป็ นจุดมุ่งหมายร่ วมกันของทั้งหมดที่ จะกระทา
ร่ วมกัน เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็ จ วิสัยทัศน์ขององค์การจะต้องมีความชัดเจน เป็ นรู ปธรรมและเกิดจาก
การประเมิ นศักยภาพขององค์การในด้านๆ รวมถึ งอนาคตที่ วางไว้ โดยมี การร่ วมกันวางวิสัยทัศน์ของเหล่ า
ผูบ้ ริ หารและนามาประกาศใช้อย่างจริ งจัง สร้างให้เกิดบรรยากาศแห่ งความพร้ อมเพรี ยงในการรับรู ้ วิสัยทัศน์
ร่ วมกัน และมีการนาไปปรับให้ผสมกลมกลืนกับวิสัยทัศน์ส่วนตัว ของแต่ละคน(Vision Integrate)
4. การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning) เป็ นกระบวนการสาเร็ จรู ปที่กระทาได้ยากยิ่ง เนื่ องจาก
บุคคลที่จะมาเข้าร่ วมที มต่างมี ความเป็ นเลิ ศของแต่ละคน และมี ความทะนงตน มี ความยึดมั่นในตนเอง มี ทิฐิ
ขาดความเชื่อถือและนับถือซึ่ งกันและกัน องค์การโดยฝ่ ายบริ หารจะต้องสร้างให้เกิดทีมขึ้นมาให้ได้ และร่ วมกับ
การสร้างภาวะผูน้ าให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับต่างๆ ในการนาทีมเพื่อการร่ วมประสานกันของทีม (team cooperation)
และเกิดเป็ นทีมอัจฉริ ยะที่มีศกั ยภาพสู งขึ้นได้ แต่นนั่ ต้องเกิดการการให้ความรู ้ การช่วยเหลือของบุคคลที่เป็ นผูน้ า
กลุ่ม และการให้คาปรึ กษาของผูร้ ู ้ต่างๆ ในการเสริ มสร้างที ม โดยผ่านกระบวนการการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์การ
(Cultural Learning) การสร้างทีมอย่างเป็ นรู ปธรรม (Teaming Process)
5. ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) องค์การต้องสร้างให้ทุกฝ่ ายทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม
เข้าใจในระบบขององค์การ โดยธรรมชาติไม่ว่าผ่านการปรับปรุ งองค์การมากครั้งเพียงใด แต่ก็ยงั คงจะมีระบบซึ่ ง
ซ้อนทับกันและทาให้การทางานขาดประสิ ทธิ ภาพได้ แต่อย่าหยุดเมื่อเป็ นปั ญหาของระบบ เนื่องจากระบบเป็ น
สิ่ งที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยอาศัยการสร้างคนให้มีแนวคิดที่เข้าใจในวิธีการของระบบ นัน่ คือรู ้ถึงตัวตนที่
แท้จริ งและภาพลวงของระบบ ซึ่งจะนาไปสู่การคิดอย่างเป็ นระบบในการที่จะดาเนินการผ่านระบบที่เป็ นอยู่ไปสู่
ระบบใหม่ให้ได้ แต่บุคคลที่จะเข้าใจในระบบก็จะต้องเป็ นคนที่คิดอย่างเป็ นระบบเช่นกัน การฝึ กฝนให้คิดอย่าง
เป็ นระบบเป็ นสิ่ งที่กระทาได้ผ่านการเรี ยนรู ้และการฝึ กฝนทักษะในการใช้ความคิด การหาเหตุผล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในการทางานและชีวิตประจาวัน
จะเห็นได้ว่า องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั เกิดจากการจัดบรรยากาศ กระบวนการ เงื่อนไข และฝึ กทักษะ
ให้บุคลากรเป็ นบุคคลเรี ยนรู ้ โดยยึดหลักสาคัญ 5 ประการตามแนวคิดของ Senge คือ การคิดเชิงระบบ การพัฒนา
ความเชี่ ยวชาญในการสร้ างพลังแห่ งตน แบบจาลองความคิด การสร้ างวิสัยทัศน์ร่วม และการเรี ยนรู ้ เป็ นทีม
หลัก 5 ประการนี้ เกื้ อกูลและพึ่ง พาอาศัยซึ่ งกัน และกัน อาศัยพลังแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ม พลังแห่ งการมอง
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ภาพรวม มองความเชื่ อมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัต มองอนาคต มองเชิงบวก มองเห็น
สภาพความเป็ นจริ ง มองแบบไม่ยึดติด มองที่ประโยชน์หรื อความมุ่งมัน่ เพื่อส่วนรวมหรื อคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และ
อาศัย พลัง แห่ ง ทัก ษะของการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน การเปลี่ ย นสภาพหรื อ สิ่ ง ที่ ดู เ สมื อ นเป็ นจุ ดอ่ อ นหรื อปั ญ หาให้
กลายเป็ นจุดแข็ง เป็ นโอกาสหรื อพลัง แนวคิดในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้น้ ี จึงครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่
ปั จ เจกบุค คลไปจนทั่ว ทั้ง องค์กร โดยมี เ ป้ าหมายและระบบการทางานร่ วมกัน ซึ่ ง ถื อ เป็ นกระบวนการใน
การเรี ยนรู ้ อันจะนาไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้นนั่ เอง

4. แนวคิด “สงฆ์” ในฐานะองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Sangha as Learning Organization)
เมื่อพิจารณาในแง่ประวัติความเป็ นมาแล้ว จะพบว่า องค์กรสงฆ์น้ นั เป็ นองค์การจัดตั้งที่มีอายุยืนยาว
ที่สุดในโลก (พระธรรมปิ ฎก, 2539) นัน่ คือ องค์กรสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งมา 2,500 กว่าปี นั้น มีประวัติศาสตร์
ที่ยาวนาน และมีระบบการจัดตั้งที่ยอดเยี่ยม ในที่น้ ีจึงจะศึกษาถึงแนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับสงฆ์ที่จะเชื่อมโยงกับการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สมัยใหม่
เป็ นที่ทราบกันว่า สังฆะหรื อสงฆ์ถือกาเนิดขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ก่อนพุทธศักราช
45 ปี ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมื องพาราณสี เมื่ อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่ อธัมมจัก
กัป ปวัต นสู ต รแก่ ปั ญ จวัค คี ย ์ หลัง จากที่ พ ระพุ ท ธองค์ท รงแสดงปฐมเทศนาจบลง อัญ ญาโกณฑัญ ญะ
หนึ่งในปัญจวัคคียไ์ ด้ดวงตาเห็นธรรม (ธัมมจักษุ) และได้ทูลขออุสมบทกับพระพุทธองค์ และได้กลายเป็ นภิกษุสงฆ์
องค์แรกในพระพุทธศาสนา ซึ่ งทาให้พระพุทธศาสนาในฐานะองค์กรมีองค์ประกอบครบถ้วนเป็ นพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เหตุการณ์น้ ีจึงถือได้ว่า เป็ นการถือกาเนิดขององค์กรทางพระพุทธศาสนา
เป็ นครั้งแรก
คาว่า สังฆะ หรื อ สงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงหมายถึง ชุมชน บริ ษทั (assembly)
แห่งสาวกของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท (Phra Dhammapitaka, 2003) คือ
1) อริ ยสงฆ์ ห รื อสาวกสงฆ์ (the Noble Sangha or the community of noble disciple) หมายถึ ง
สาวกของพระพุท ธเจ้าผูบ้ รรลุม รรคผลตั้งแต่ระดับต้น จนถึ งระดับสู งสุ ด ซึ่ งมี 4 ระดับ คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
2) สมมติสงฆ์หรื อภิกษุสงฆ์ ( the Conventional Sangha or the community of Bhikkhus or Monks)
ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า สงฆ์โดยสมมติ หมายถึงกุลบุตรผูเ้ ข้ามาบวชเป็ นภิกษุ ยังเป็ นปุถุชนมีกิเลสเช่นสามัญชน
ทัว่ ไป แต่ปฏิบตั ิเพื่อความสะอาด สว่าง สงบแห่ งจิตใจ สมมติสงฆ์น้ ีกาหนดจานวน 4 รู ปขึ้นไป ซึ่ งสามารถ
ประกอบสังฆกรรม ซึ่งเป็ นกิจขององค์กรได้ โดยมีพระวินยั เป็ นกรอบสาคัญ
ข้อแตกต่างระหว่างสงฆ์ 2 ประเภทนี้ คือ อริ ยสงฆ์หรื อสาวกสงฆ์ มิ ได้จากัดเพศว่า เป็ นภิ กษุหรื อ
คฤหัสถ์ แต่มุ่งหมายเอาบุคคลผูม้ ีคุณภาพทางจิตใจที่บริ สุทธิ์ข้ นึ ตามลาดับทั้ง 4 ประการดังกล่าว ส่วนสมมติสงฆ์
นั้น หมายเอาเฉพาะผูท้ ี่ ถือเพศบรรพชิตและในองค์กรได้กาหนดว่า ต้องมีจานวน 4 รู ปขึ้นไปเท่านั้น โดยอาจจะ
เป็ นปุถุชนธรรมดาหรื อพระอริ ยบุคคลระดับใดระดับหนึ่งดังกล่าวมาก็ได้

5. วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของการจัดตั้งองค์ กรสงฆ์
องค์กรทุกองค์กรที่มีในโลกนี้ ย่อมตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการนี้ คือ เพื่อ
สร้างคุณค่าที่สังคมปรารถนา เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิ กแต่ละคนและกลุ่มต่างๆ ในองค์กรและ
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สังคม และเพื่อความดารงอยู่และความเจริ ญขององค์กรนั้น ๆ (สมคิด บางโม, 2538 ) เมื่อพิจารณาจากการจัดตั้ง
องค์กรสงฆ์ของพระพุทธองค์จะเห็นได้ว่า พระองค์ได้ทรงมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้พฒั นาตนเอง
ให้มีความสุ ข โดยผ่านองค์กรสงฆ์เป็ นแบบอย่างสาคัญ โดยให้ทุกคนได้เข้าเป็ นสมาชิ กทั้งแบบอริ ยสงฆ์เป็ น
สาคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พระองค์ทรงต้องการให้โลกนี้เป็ นชุมชนหรื อองค์กรของพระอริ ยะหรื อคนที่พฒั นา
ตนแล้ว การที่ จะให้บุคคลได้เข้าสู่ ภาวะแห่ งการพัฒนาดัง กล่ าวได้น้ ัน จาเป็ นต้องมี การจัดตั้งองค์กรที่ เป็ น
รู ปธรรม พระองค์จึงทรงตั้งองค์กรสงฆ์ คือ สมมติสงฆ์ข้ ึนมา ซึ่ งมีหน้าที่และภารกิจหลักคือ การฝึ กฝนอบรม
บุคคลให้ได้รับการพัฒนาตนเองแล้วออกไปสั่งสอนธรรม หรื อพัฒนาประชาชนกลุ่มอื่นๆ ทุกหมู่เหล่าทุกวรรณะ
ทุกเพศ และทุกเชื้อชาติให้ได้พฒั นาตนเองจนกลายเป็ นพระอริ ยะหรื ออริ ยสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ที่ทรงตั้งขึ้นมา จึงเป็ น
การจัดตั้งองค์กรที่เป็ นรู ปนัย (formal organization) ตามความหมายในทางสังคมวิทยา ที่มีการกาหนดภารกิจที่
ชัดเจน คือ ความพยายามในการนาประชาชนให้เข้าถึงประโยชน์หรื อเป้าหมายของพระพุทธศาสนาในระดับต่างๆ
ตั้ง แต่ ป ระโยชน์ ที่ จ ะพึ ง ได้รั บ ในเบื้ อ งต้นหรื อ ในปั จจุ บัน จนถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะพึ ง ได้รั บ ในภายหน้า และ
ประโยชน์สูงสุ ดคือ พระนิพพาน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (goal) ขององค์กรสงฆ์ในเบื้องต้น จะเห็นได้จากคราวที่พระพุทธองค์ทรง
ส่ งสาวกออกประกาศพระศาสนาครั้ งแรกให้จาริ กไป เพื่อประโยชน์และความสุ ขของชนเป็ นอันมาก เพื่อ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุ ขแก่ทวยเทพและมนุษย์ท้งั หลาย
การส่ งพระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนานี้ ถือได้ว่า เป็ นการมอบหน้าที่และความรับผิดชอบ
(responsibility) ในการทางานให้แก่สมาชิ กในองค์กรเป็ นครั้งแรก และยังได้ทรงวางแผนและแนวทางในการ
ดาเนินการไว้อีก คือ “อย่าไปทางเดียวสองคน และจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงาม
ในที่สุด” ส่ วนพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จจาริ กไปยังอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเจ้าสานักที่มี
ชื่อเสี ยง จนกระทัง่ วันเพ็ญเดือน 3 พระองค์ได้ทรงประชุมพระอรหันตสาวกจานวนทั้งหมด 1,250 องค์ ซึ่ งล้วน
แต่เป็ นผูท้ ี่ พระพุทธองค์ทรงให้การอุปสมบท เรี ยกการประชุ มครั้ งนี้ ว่า จาตุรงคสันนิ บาต คือ การประชุ ม
ประกอบด้วยองค์ 4 และในการประชุมครั้งนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ หรื อหลักคาสอน
สาคัญ ซึ่งสรุ ปได้เป็ น 4 ประเด็น คือ
1) เป้าหมายหรื ออุดมการณ์สูงสุ ดของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน
2) หลักการสาคัญของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทาความชั่วทั้งปวง การบาเพ็ญแต่ความดี และ
การชาระจิตใจให้ผอ่ งใส
3) คุณสมบัติของผูเ้ ผยแพร่ พระพุทธศาสนาคือ ต้องไม่ว่ากล่าวร้าย ไม่ทาร้ายคนอื่น เคร่ งในระเบียบ
วินยั ไม่เห็นแก่กิน ชอบสงัดวิเวก หมัน่ ฝึ กอบรมจิตใจ
4) วิธีการเผยแผ่ ต้องใช้ความอดทน (ขันติ) ไม่ทาร้าย ไม่เบียดเบียนคนอื่น
การประชุมครั้งนี้ ถือได้ว่า เป็ นการกาหนดอุดมการณ์หรื อปรัชญาและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชดั เจน
นัน่ คือ พระนิพพาน เพื่อให้สมาชิกในองค์กรสงฆ์ได้ถือเป็ นจุดมุ่งหมายสู งสุ ดร่ วมกันในการที่จะกระทาการเพื่อ
เผยแพร่ โดยมีหลักการสาคัญ คือ การไม่ทาความชัว่ การทาความดี และการชาระจิตใจให้บริ สุทธิ์ พร้อมกับได้
วางกรอบในการปฏิบตั ิให้เหมือน ๆ กัน ทั้งนี้ เพราะสงฆ์มีความหลากหลายและมีพ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่าง
กัน จึ งเป็ นการสมควรที่องค์กรจะได้มีแนวทางในปฏิบตั ิ ร่วมกันเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน และดาเนิ นการใน
แนวทางเดียวกัน
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ส่ ว นรู ป แบบในการด าเนิ น ชี วิ ต ของสมาชิ ก ในองค์ก รสงฆ์น้ ัน ได้ท รงวางไว้ก ว้า งๆ คื อ การถื อ
พรหมจรรย์ เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายคือ พระนิพพาน ซึ่ งรู ปแบบนี้เป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายในสังคมอินเดียในสมัย
นั้น เพราะพวกพราหมณ์ก็ถือกันอยูก่ ่อนแล้ว แต่มีเป้าหมายอยูท่ ี่การเข้าถึงพระพรหม พระพุทธองค์ได้ทรงนามา
แต่เพียงรู ปแบบ โดยทรงเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหม่ที่เป็ นของพระองค์เข้าไป
มีขอ้ ที่น่าสังเกตว่า ในองค์กรสงฆ์ในระยะเริ่ มแรกนั้น ระเบียบของสมาชิกจะเป็ นไปในลักษณะหลวม ๆ
ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายนัก นัน่ คือ มีเพียงการให้ถือนิ สัย 4 และอกรณี ยกิจ 4 เท่านั้น เพราะผูท้ ี่เข้ามาเป็ น
สมาชิกในระยะแรกๆ นี้มีความมุ่งมัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตามมีขอ้ ที่น่าสังเกตว่า ระเบียบต่าง ๆ ที่วาง
ไว้น้ ี เป็ นการวางกรอบอย่างกว้างๆ เท่านั้น ดังนั้น ระเบียบวินัยขององค์กรสงฆ์ในระยะแรกจึงยังไม่มีความ
จาเป็ น ต่อเมื่อมีผมู ้ ีความต้องการจะเข้ามาสู่องค์กรสงฆ์มากขึ้น จึงมีความจาเป็ นในการออกระเบียบและพระพุทธ
องค์ก็ทรงได้มอบหมายอานาจให้บคุ คลอื่น ๆ ได้ดาเนินการกันเอง โดยจะเห็นได้จากการถ่ายโอนอานาจในการรับ
บุคคลเข้าสู่องค์กร โดยวิธีการบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทา และวิธีการแบบญัติจตุตถกรรมวาจา และมีการออก
กฎเกณฑ์ที่ชดั เจน อันเรี ยกได้ว่า เป็ นพระวินยั และต่อมาเป็ นที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้นว่า มีผปู ้ ระสงค์เข้ามาสู่องค์สงฆ์
มากยิ่งขึ้น โดยที่บางคนก็มีจิตใจที่ยงั ไม่พร้อมที่จะเข้ามา และบางครั้งก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง พระพุทธ
องค์จึงทรงวางกรอบคือบัญญัติสิกขาบทตามความผิดที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ ดังมีบนั ทึกไว้ในพระวินยั ปิ ฎก
เป็ นหลักฐานสาคัญ โดยการบัญญัติพระวินยั พระพุทธองค์ได้ทรงวางวัตถุประสงค์ในการบัญญัติพระวินยั ทุกครั้ง
กล่าวในลักษณะการจัดตั้งองค์กรในปัจจุบนั นี้ว่า เป็ นการจัดวางจรรยาบรรณในองค์กรนัน่ เอง
การบัญญัติพระวินยั จึงเป็ นการจัดสภาพให้เอื้อโอกาสและเกื้อหนุนให้สมาชิกในองค์กรทุกคนสามารถ
พัฒนาไปสู่ ความมี ชีวิตที่ ดีงาม และเกิ ดประโยชน์สุขที่สูงขึ้นไป รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิ ดแก่ ส่วนรวม คือ
พระสงฆ์ท้ งั หมดและประชาชนทั้งปวง กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า พระวินยั ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้น้ นั มีคุณค่า
ในทางสังคมเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ เป็ นอายุของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้พระพุทธศาสนาสามารถสื บต่อไป
ได้ เป็ นด้ายร้อยเรี ยงลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนไว้ในกรอบเดี ยวกัน เป็ นการสร้างสรรค์องค์กรสงฆ์และ
สังคม เป็ นหลักประกันให้บุคคลได้รับผลแห่ งการประพฤติดีปฏิบตั ิชอบ และเป็ นการสร้างสรรค์สังคมให้เป็ น
สังคมแห่งความดีงาม
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการกาหนดให้สมาชิกในองค์กรสงฆ์ได้มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานในองค์กร
สงฆ์และชุ มชน โดยปฏิ บัติต่อกันและกันด้วยหลักสาราณี ย ธรรม (conditions leading to mutual recollection)
10 ประการ อันเป็ นหลักธรรมที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคี
หลักสาราณี ยธรรม 6 ประการนี้ จึงเป็ นหลักจริ ยธรรมในองค์กร ที่จะกระทาให้เป็ นที่รัก ให้เป็ นที่
เคารพเป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรี ยงกัน เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของสมาชิกในองค์กร อันจะนาไปสู่ความร่ วมมือในองค์กร นอกจากนี้ แล้ว ยังมีหลักธรรมที่จะช่ วยให้
องค์กรดาเนินไปด้วยดี โดยกาหนดให้สมาชิกได้ร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งหลักธรรมนี้จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
จะนาองค์กรไปสู่ ความเจริ ญโดยฝ่ ายเดียว เรี ยกว่า หลักอปริ หานิยธรรม 7 ประการ สาระสาคัญของอปริ หานิยธรรม
ทั้ง 7 ประการนี้ อยู่ที่สมาชิกในองค์กรจะได้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งจะทาให้เกิดศักยภาพทางสติปัญญา อันจะ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจและดาเนินงานร่ วมกัน และนาไปสู่ ความเจริ ญงอกงามไพบูลย์ขององค์กรในที่สุด ดังนั้น
ถ้าหากสมาชิกในองค์กรได้ปฏิบตั ิตามหลักดังกล่า วนี้ “ก็พึงหวังความเจริ ญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่ อมเลย
เพียงนั้น”
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องค์กรสงฆ์จึงมีสาระสาคัญ คือ มีพระวินยั เป็ นรากฐานสาคัญ เป็ นเครื่ องมือควบคุมสงฆ์หรื อองค์กรให้
คงรู ปอยูไ่ ด้ดว้ ยความสมัครสมานสามัคคี เป็ นพลังหนึ่งเดียว (กัลยาณมิตร) อันเป็ นเนื้อหาขององค์กรสงฆ์ เพราะ
พระสงฆ์ประกอบด้วยบุคคลที่เป็ นกัลยาณมิตร สงฆ์จึงเป็ นแหล่งกัลยาณมิตร ที่คนในสั งคมจะต้องเข้าพบหา
แล้วได้รับประโยชน์ เป็ นตัวช่วยมนุษย์ให้เข้าถึงสาระคือ ธรรมะ และมาร่ วมกันเป็ นสมาชิกของสงฆ์ต่อๆ ไปด้วย
จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาถือการพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมนั้น เป็ นเนื้อในหรื อเนื้อแท้ขององค์กร
และเป็ นระดับเบื้องต้นที่สุดที่จะต้องพัฒนา ปั จจัยแห่ งความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพและศักยภาพของบุคคลในองค์กรเป็ นสาคัญ ในปั จจุบนั ที่องค์กรต่าง ๆ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และเน้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นแนวคิดที่มีความสอดคล้องกัน เมื่อในระดับบุคคลได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะ
ช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ ความมัน่ คงและส่ งผลถึงความอยู่ดีมีสุขของสังคมโดยส่ วนรวมด้วย องค์กรจึงมีบทบาท
สาคัญทั้งต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมดังกล่าวมา และแนวคิดนี้สอดคล้องกับการบริ หารสมัยใหม่ที่เริ่ มหันมา
เน้นการพัฒนาบุคลากรจากด้านในที่สุด ออกมาสู่ ดา้ นนอก คือ เริ่ มจากจิตใจ วิธีการคิดของบุคคล ออกมาสู่
การปฏิบตั ิและบุคลิกภาพ แล้วจึงก้าวออกมาสู่การพัฒนาในระดับองค์กรและระดับสังคมต่อไป

6. สงฆ์ ในฐานะองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
การจัดตั้งองค์กรสงฆ์ข้ ึนมา เพื่อเป็ นสังคมหรื อชุ มชนแห่ งการพัฒนาบุคคล และเป็ นสังคมตัวอย่าง
ดังกล่าวมานั้น โดยการเปิ ดรับบุคคลจากทุกชนชั้นวรรณะเข้ามาเป็ นสมาชิ ก ถือได้ว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ทุกคนได้เข้ามารับการฝึ กฝนและพัฒนาตนเอง โดยการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองทั้งในทางด้านพฤติกรรม (ศีล)
จิ ตใจ (สมาธิ ) และความรู ้ความเข้าใจ(ปั ญญา) โดยอาศัยหลักธรรมหรื อกระบวนการในการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยกว่า
ไตรสิ กขา โดยนัยนี้ จึงถือได้ว่า สงฆ์เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) หรื อเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Learning Community) อย่างแท้จริ ง
นอกจากตัวหลักธรรมที่เป็ นหลักในการพัฒนาบุคคลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้แล้ว ยังมี วิธีการอื่นๆ ที่เป็ น
ตัวส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้หรื อเป็ นสื่ อ การสื่ อสาร (communication) ในองค์กร ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการสื่ อสารแล้ว
ยังเป็ นการพัฒนาบุคคลให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเป็ นหลักจริ ยธรรมสาคัญในการให้บุคคลได้อยูร่ ่ วมกันด้วยดีอีกด้วย
(ประเวศ วะสี , 2540) นัน่ คือ การสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ เช่น การประกอบพิธีสาคัญต่างๆ และการสื่ อสารเพื่อ
ก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เช่ น การออกรั บบิ ณฑบาตของพระภิ กษุสงฆ์ ซึ่ งในพุทธประวัติจะพบว่า การออกรั บ
บิณฑบาตของพระพุทธองค์และพระสาวกนั้น ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่สมาชิกภายนอกองค์กรสงฆ์เป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการเทศน์ การออกสั่งสอนประชาชนตามท้องถิ่นต่าง ๆ การร่ วมกันประชุมในวันอุโบสถเป็ น
ต้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็ นวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรสงฆ์ และร่ วมกับ
บุคคลภายนอก
สิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนที่สุดในฐานะที่สงฆ์เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ก็คือบทบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่า
เป็ นผูน้ าองค์กรที่ไม่เพียงแต่จะเป็ นผูน้ าองค์กรไปสู่ ทิศทางที่ตอ้ งการ หากแต่ย ั งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
สังคมอีกด้วย ผูน้ าในองค์กรจึงมี ความสาคัญในฐานะเป็ นบุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายได้มาอยู่
ร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการอยู่รวมกันหรื อร่ วมกันทากิ จกรรมใด ๆ ก็ตาม ไปสู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ ผูน้ าใน
องค์กรจึงมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ในหลาย ๆ ด้าน พระพุทธองค์ในฐานะผูน้ าและผูบ้ ริ หาร
องค์กรสงฆ์ ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติความเป็ นผูน้ าทั้งภายในและภายนอก
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บทบาทของพระพุทธองค์ในแง่ของการจัดการองค์กรและบริ หารองค์กรสงฆ์ นอกจากพระองค์จะทรง
เป็ นแบบอย่างของสมาชิกในองค์กรแล้ว บทบาทในการบริ หารและจัดการที่แท้จริ งของพระองค์ก็คอื ทรงช่วยให้
มิติต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันได้อย่างสมดุล โดยทรงเป็ นผูป้ ระสานคนกับงาน คนกับคน คนกับธรรมชาติ โดยทรง
นาความจริ งออกมาจัดตั้ง วางระบบแบบแผน กาหนดโครงสร้าง กระบวนวิธีการวางกฎกติกาเกี่ยวกับงาน และ
คนที่จะให้ปฏิบตั ิการของมวลมนุษย์ให้เป็ นเหตุเป็ นผลในธรรมชาติ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พระองค์ทรงเป็ น
ผูป้ ระสานเชื่อมโยงสาระ คือ ความเป็ นจริ งในธรรมชาติกบั รู ปแบบกระบวนการปฏิบตั ิของมนุษย์ หรื อทรงเป็ น
นักบริ หารกฎมนุษย์ ให้ออกมาเป็ นผลตามกฎของธรรมชาตินนั่ เอง การจัดตั้งองค์กรสงฆ์จึงเป็ นการจัดวางระบบ
การเรี ยนรู ้ของมนุษย์ให้สอดคล้องและประสานเข้ากับกฎธรรมชาติ ก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ
และสังคม ซึ่งจะนาไปสู่การเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน

7. การบูรณาการแนวคิดเรื่ องสงฆ์ กบั องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ในปั จจุบนั ที่องค์กรได้พฒั นาไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นบ่อ
เกิดภูมิปัญญาตะวันออกที่สามารถจะให้คาตอบได้ ทั้งในเรื่ องการพัฒนาบุคคล การพัฒนาองค์กร และการพัฒนา
สังคม หลักธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาจึงสามารถนามาบูรณาการเข้ากับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้
เพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนามี พ้ืนฐานอยู่ที่การพัฒนาบุคคลทั้งในระดับจิตใจและในระดับชุมชนและ
สังคม การบูรณาการแนวคิดเรื่ องสงฆ์ในฐานะองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงมีหลักการสาคัญดังนี้
1) การบูรณาการองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องบูรณาการในระดับบุคคลก่อนเป็ นสาคัญ โดยต้อง
มุ่งเน้นให้พฒั นาในมิติทางด้านจิตใจ ซึ่ งเป็ นแก่นสาคัญของมนุ ษย์ เมื่อพัฒนาในระดับจิตใจแล้ว จึงเชื่ อมโยง
ออกมาในระดับพฤติ กรรม คือ ความสัมพันธ์ของบุคคลกับองค์กรหรื อบุคคลอื่นๆ ในองค์กร แล้วจึ งขยาย
ออกมาเป็ นสังคม (ตามหลักพระรัตนตรัย คือ จากมนุษย์ สู่ธรรมชาติ และสังคม)
2) องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั คือ องค์กรที่ประกอบด้วยบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Person) คือ
พระเสขะ ต้องศึกษาและเรี ยนรู ้ในทุกมิติ ซึ่ งจะต้องพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายสู งสุ ดคือพระนิ พพาน แล้วจึงจะ
พัฒนาในการที่จะออกไปสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ก็คือ
องค์กรแห่งการตื่นรู ้ (Awakening Organization)
3) องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มองจากมิ ติขององค์กรสงฆ์แ ล้ว จะต้องพัฒนาไปสู่ การเชื่ อ มโยง และ
ประสานกับทุกมิติในสังคม และสอดคล้องกับกฎธรรมชาติเป็ นสาคัญ องค์กรในปัจจุบนั จึงต้องตระหนักในมิติ
ดังกล่าวด้วย
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เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้จึงเป็ นไปตามลาดับ

ดังนี้
การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล

การเรี ยนรู ้ระดับองค์กร

การพัฒนาตามแนว
ไตรสิ กขา
- ศีล
- สมาธิ
- ปัญญา

การพัฒนาภายใต้
กรอบแห่งพระวินยั

การเรี ยนรู ้ระดับสังคม
การพัฒนาตามแนว
หลักพระรัตนตรัย
- พุทธะ
- ธรรมะ
- สังฆะ

8. บทสรุป
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบนั ก่อให้เกิดการศึกษาและพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างมากมาย องค์กรที่
มนุษย์ได้ก่อตั้งและดาเนินมาจนปัจจุบนั นี้ ก็ได้เปลี่ยนไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่
ความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ผูน้ าองค์กรและผูบ้ ริ หารองค์กร
ก็เป็ นกุญแจสาคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดว้ ย ผูน้ าจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ
ที่จะทาหน้าที่ในการสร้างบุคคลให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทาหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานคนเข้ากับงานที่ทา ประสาน
เข้ากับสังคมและธรรมชาติ คุณลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถประยุกต์แนวความคิดเรื่ องสงฆ์ในพระพุทธศาสนามา
ใช้พฒั นาการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ เพราะองค์กรสงฆ์น้ นั จุดมุ่งหมายสาคัญก็คือ การเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ โดยพระพุทธองค์ทรงตั้งขึ้นมาเป็ นแบบอย่างขององค์กรในสังคม ที่ มีวิถีชีวิตเฉพาะ(วินัย) ที่ จะ
นาไปสู่ การพัฒนาการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ หัวใจสาคัญของการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ก็คือ การพัฒนาบุคคลในองค์กรให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อ ก้าวไปสู่ การพัฒนาสังคมให้เป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ต่อไป
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บทเพลงในค่ายเพลงเซิ้งมิวสิ กกาลังเป็ นที่นิยมของผูฟ้ ังเพลงในปัจจุบนั
คาสาคัญ : วรรณศิลป์ การใช้คา การใช้ภาพพจน์ เพลงลูกทุ่งอีสาน ค่ายเพลง เซิ้ง มิวสิ ก

ABSTRACT
This research article aimed to study words and figures of speech of the art of literature in the folk song
of northeast of Serng Music record label during the year 2018 – 2020. Data was analyzed using qualitative
research and data collection from all song playlist of record label in YouTube website during the date 1 August,
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2020 to 1 September, 2020 total 51songs. Used concept about language usage characteristics to be used for data
analysis.
The results of the research showed that, four technique of words are employed in the folk song; usage
of emotional words, usage of rhyme words, usage of the repetition words, and usage of the foreign language
words. With regard to the figures of speech, six categories were found; simile, metaphor, hyperbole,
personification, symbol, and onomatopoeia. The results of the research reflected that the song of Serng Music
record label is folk song of northeast, outstanding characteristic and novelty of language usage and content that
attract to audiences. So, the songs of Serng Music record label are becoming popular of music listeners at present.
Keywords: The art of literature, words, figures of speech, folk song of northeast, Serng Music record label

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั เพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายและได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเพลงลูกทุ่งสามารถเข้าถึง
คนฟั งได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในต่างจังหวัด และในสังคมเมืองทุกระดับ รวมถึงบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ในปั จจุบนั
นับได้ว่าเป็ นที่นิยม หรื ออยูใ่ นกระแสสังคมตลอดเวลา ดังที่ สันติ ทิพนา (2560 : 11) กล่าวว่าเพลงลูกทุ่งอีสาน คือ
“เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตอีสาน สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทานอง คาร้อง สาเนียง และลีลา
การร้องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน มีลกั ษณะเฉพาะให้บรรยากาศของความเป็ นลูกทุ่งอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสานมี
ความสัมพันธ์กบั คนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั และเป็ นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนไทยในชนบท เนื้อหาของ
เพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนถึงสภาพสังคม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ไทย ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่าเพลงลูกทุ่งอีสานเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติไทย”
บทเพลงในค่ายเพลง เซิ้ ง มิวสิ ก นับได้ว่าเป็ นบทเพลงลูกทุ่งอีสานอย่างชัดเจน สังเกตได้จากผลงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ที่ได้สร้างภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 และไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 ทาให้
รายได้จากการทาภาพยนตร์ มีรายได้ที่มหาศาล และเพลงประกอบภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ องนั้นมียอดผูเ้ ข้าชมในยูทูป
มากกว่า 100 ล้านครั้ง ทาให้เป็ นกระแส และเป็ นที่รู้จกั ในวงการเพลง ดังนั้นทางค่ายเซิ้ง มิวสิ ก ได้มีการทาเพลง
ต่อ ๆ มา โดยเนื้ อหาของมิวสิ กวีดีโอมีการเชื่ อมโยงถึงตัวเนื้ อเรื่ องในภาพยนตร์ และบทเพลงในค่ายเพลง เซิ้ ง
มิ วสิ ก แต่ ล ะเพลงมี ย อดวิ วมากถึ ง 300 ล้านครั้ ง เช่ น เพลงกอดเสาเถี ย ง ของ ปรี ชา ปั ด ภัย มี ย อดการรั บชม
308,454,813 ครั้ ง เพลงมักอ้ายหลายเด้อ ของ กวาง จิ รพรรณ ยอดการรั บชม 265,910,085 ครั้ ง เพลงทดเวลา
บาดเจ็บ ของ บอย พนมไพร ยอดการรับชม 391,387,684 ครั้ง (สื บค้นจาก : https://www.youtube.com/channel/
UCtqBOzg93aIu8V-VgjRdWnA เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561)
จากเหตุผลความสาคัญและความน่าสนใจดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มุ่งศึกษาลักษณะการใช้วรรณศิลป์
ในบทเพลงลู ก ทุ่ ง อี ส านของค่ า ยเพลง เซิ้ ง มิ ว สิ ก จ านวนทั้ง สิ้ น 51 เพลง ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ งนี้ คาดว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ในด้านการเข้าใจ เข้าถึง บทเพลงลูกทุ่งอีสาน ตลอดจนเป็ นการอนุรักษ์และเผยแพร่ วฒั นธรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสานได้อีกทางหนึ่งด้วย
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2. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึ กษาการใช้วรรณศิ ลป์ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่าย เซิ้ ง มิ วสิ ก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563
ด้านการใช้คาและการใช้ภาพพจน์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ราชบัณ ฑิ ต สถาน (2554 : 1100) ให้ ค าอธิ บ ายความหมายของ “วรรณศิ ล ป์ ” ไว้ว่ า คื อ ศิ ล ปะใน
การประพัน ธ์ ห นั ง สื อ เช่ น ลิ ลิ ต พระลอเป็ นวรรณคดี ที่ มี ว รรณศิ ล ป์ สู ง ส่ ง , ศิ ล ปะทางวรรณกรรม เช่ น
นักวรรณศิลป์ ; วรรณกรรมที่ถึงขั้นเป็ นวรรณคดี, หนังสื อที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี
ชานาญ รอดเหตุภยั (2522 : 70-81) กล่าวว่า การใช้คาอาจก่อให้เกิดความรู ้สึกกระทบกระเทือนอารมณ์
ผูฟ้ ั ง หรื อผูอ้ ่าน ได้ท้ งั ความรู ้สึก สุ ข สดชื่ น เศร้า สะเทือนใจ และปลุกเร้าให้เกิดความฮึกเหิ ม กระตือรื อร้นใน
การทางาน
ธเนศ เวศร์ ภาดา (2549 : 38-39) กล่าวถึงการซ้ าคาไว้ว่า การซ้ าคา คือ การใช้คาเดียวกันกล่าวซ้ าหลาย
แห่งในบทประพันธ์หนึ่งบท เพื่อย้าความให้หนักแน่นขึ้น การซ้ าคาในแง่วรรณศิลป์ มักจะซ้ าคาที่สาคัญ ซึ่งจะช่วย
สร้างความชัดเจนหนักแน่นของสารที่กวีตอ้ งการสื่ อ
วัชราภรณ์ อาจหาญ (2535 : 103) กล่าวถึง คาสัมผัส สรุ ปได้ว่า หมายถึง การเล่นคาที่มีเสี ยงสัมผัส เป็ น
กลวิธีการสร้างความไพเราะทางด้านเสี ยงโดยตรง กวีหรื อผูแ้ ต่งที่มีความสามารถสู ง ย่อมจะสามารถเล่นคาให้เกิด
ความงามทางด้านเสี ยงพร้อม ๆ ไปกับการสร้างความงามทางด้านความหมายด้วย มิใช่เพียง แต่อ่านให้ได้เสี ยง
ไพเราะเท่านั้น
สุ ดารัตน์ บัวศรี (2547 : 77) กล่าวถึง การใช้คาภาษาต่างประเทศว่า การใช้คาภาษาต่างประเทศ หมายถึง
การนาคาของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ คาที่เป็ นคาเฉพาะ และคาที่เป็ นคาทัว่ ไป
วัฒ นชั ย หมั่น ยิ่ ง (2549 : 18) กล่ า วว่ า โวหารภาพพจน์ (Figures of Speech) คื อ การใช้ ถ้อ ยค าใน
การประพันธ์ที่มีความหมายแฝงเร้ นอยู่ ซึ่ งก่ อให้เกิ ดพลังที่ สามารถบรรยายได้แจ่มชัดขึ้น และสร้ างอารมณ์
สะเทือนใจได้ดียิ่งขึ้น
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ขวัญ ใจ บุ ญ คุ้ม (2559) แบ่ ง หั ว ข้อ ในงานวิ จัย เรื่ อ งวัจ นลี ล าและบทบาทหน้ าที่ ข องเพลงลู กทุ่ ง ไว้
5 ประเด็น คือ การใช้วจั นลีลา การใช้คาและความหมาย การใช้สานวนและโวหาร การใช้ภาพพจน์และบทบาท
ของเพลงลูกทุ่ง
อลิสา เลี้ยงรื่ นรมย์ (2549) ศึกษาเรื่ องลีลาภาษาในเพลงลูกทุ่งของสลา คุณวุฒิ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิจยั
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือผลการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาและผลการวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้อหา โดยผลการวิเคราะห์
ลักษณะการใช้ภาษา แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ ลักษณะการใช้คา ลักษณะการใช้ประโยค ลักษณะการใช้โวหาร
และลักษณะการใช้สานวน ส่ วนผลการวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้ อหา แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ เพลงเกี่ ยวกับ
ความรักและความผิดหวัง เพลงเกี่ยวกับความหลังและการรอคอย เพลงเกี่ยวกับคติธรรม ภาษิตสอนใจ และเพลง
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สะท้อนสังคม
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ปิ ยะ มณี วงศ์ (2544) แบ่งหัวข้อการใช้โวหารในงานวิจยั เรื่ องการเล่าเรื่ องและวัจนลีลาในงานประพันธ์
เนื้ อ ร้ อ งเพลงไทยสากลของระวี กัง สนารั ก ษ์ ออกเป็ น 12 หัว ข้อ ได้แ ก่ อุ ป ลัก ษณ์ อุ ป มา สมพจนัย นามนัย
ปฏิภาคพจน์ อาวัตพากย์ อติพจน์ อธิพจน์ ปฏิรูปพจน์ บุคลาธิษฐาน อุทธาหรณ์ และปฏิปุจฉา

4. วิธีดาเนินการวิจัย
(1) ขอบเขตของการวิจยั ผูว้ ิจยั รวบรวมบทเพลงในค่าย เซิ้ง มิวสิ ก เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2563 รวมจานวนทั้งสิ้น 51 บทเพลง จากนั้นจึงสารวจและรวบรวมเอกสาร บทความ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวรรณศิลป์ โวหารภาพพจน์ และลักษณะการใช้ภาษาในบทเพลง
(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั สารวจ รวบรวม และสังเคราะห์ เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณศิลป์ การใช้คา การใช้ภาพพจน์ และบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพลง จานวน 51 บทเพลง
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ วรรณศิ ลป์ ด้านการใช้คา แบ่งออกเป็ น 4 ชนิ ด ได้แก่ การใช้คาสื่ อ
อารมณ์ การใช้คาสัมผัส การใช้คาซ้ า และการใช้คาภาษาต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ วรรณศิ ลป์ ด้านการใช้ภาพพจน์ แบ่งออกเป็ น 6 ชนิ ด ได้แก่ อุปมา
อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคคลวัต สัญลักษณ์ และสัทพจน์
ขั้นตอนที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะการใช้วรรณศิลป์ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลงเซิ้ง มิวสิ ก ระหว่างปี พ.ศ.
2561-2563 ด้านการใช้คา และด้านการใช้ภาพพจน์ สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
5.1 ด้ านการใช้ คา แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การใช้คาสื่ ออารมณ์ การใช้คาสัมผัส การใช้คาซ้ า
และการใช้คาภาษาต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1 การใช้ คาสื่ ออารมณ์ คาที่ สื่ออารมณ์ แต่ละคาที่ นามาเรี ยงร้ อยเป็ นบทเพลงเพื่อถ่ายทอด
ออกมาเป็ นน้ าเสี ยง ซึ่ งสื่ อถึงความรู ้สึกทางอารมณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผฟู ้ ัง เช่น อารมณ์โกรธ โศกเศร้า รัก สนุกสนาน
และ เยาะเย้ย เป็ นต้น จากการศึกษาพบการใช้คาสื่ ออารมณ์ 6 ประเภท ดังนี้
5.1.1.1 คาที่สื่ออารมณ์ โศกเศร้า เสี ยใจ ซึ่งเกิดจากความผิดหวังในเรื่ องความรัก เช่น
...ภาพความทรงจาสุ ดท้ ายเมื่อตอนเจ้าลา
อ้ายปาดน้าตาตั้งแต่ม้ือนั้น จนฮอดมื้อนี้
วันที่เฮาเคยมีกนั ยังทาใจสั่นอยูท่ กุ นาที วิธีลืมยังบ่มี ยังลบอิหยังบ่ได้...
(เพลงทุกการแจ้งเตือน ขับร้องโดย ศาล ศาลศิลป์ )
ข้อความว่า ภาพความทรงจาสุ ดท้ าย...ปาดน้าตา สื่ อให้ให้เห็นถึงอารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ จาก
การที่ถูกคนรักทอดทิง้
5.1.1.2 คาที่สื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง หมายถึง การใช้คาที่แสดงถึงความรู ้สึกโกรธนั้น
ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ การทาให้โกรธ ไม่พอใจ ความรู ้สึกโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์ จะมีการใช้คาที่แสดงถึง
ความรู ้สึกโกรธหรื อไม่พอใจในลักษณะรู ้สึกโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์และตัดพ้อต่อว่า เช่น
...ระวังไว้เด้ อ อ้ายบ่ ได้ แช่ ง
ย้อนฮักย้อนแพงย่านเบิ่งแยงย่านเจ้าเสี ยใจ
860

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

สิ บอกตรง ๆ นิสัยผูช้ าย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

มื้อได๋ ถา้ เขาบ่แคร์...
(เพลงขาดของ ขับร้องโดย โอ๊ต สุ ธารมย์)
ข้อความว่า ระวังไว้เด้ อ อ้ายบ่ ได้ แช่ ง แสดงถึงความรู ้สึกโกรธ และตักเตือนให้อีกฝ่ ายระวังตัว
5.1.1.3 คาที่สื่ออารมณ์ ประชดประชัน เสี ยดสี เยาะเย้ย เป็ นคาที่ใช้แสดงอารมณ์ต่อ
เนื่องมาจากอารมณ์โกรธ มีการใช้น้ าเสี ยงที่แสดงถึงการประชดประชัด พบการใช้คาสื่ ออารมณ์ ประชดประชัน
เสี ยดสี เยาะเย้ย เช่น
…แคร์คนผูเ้ ดียว ถิ่มไปเสี ยใจ
เสียดายหาใหม่ กะได้ แห่งบ่ตาย …
(เพลง เก็บสะโพก ขับร้อง แสงดาว พิมมะศรี )
ข้อความว่า เสี ยดายหาใหม่ กะได้ แสดงให้เห็นถึ งคาที่ สื่ออารมณ์ ประชดประชัน ที่ ผิดหวัง
มาจากความรักแล้ว จะหาคนรักใหม่เมื่อไหร่ ก็ได้
5.1.1.4 ค าที่ สื่ อ อารมณ์ สุ ข สดชื่ น หมายถึ ง ค าที่ แ สดงถึ ง อารมณ์ รั ก ที่ มี ค วามห่ ว งใย
ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน จนผูฟ้ ังรู ้สึกคล้อยตามไปกับบทเพลง เช่น
…น้องมักอ้ายหลายขอเบอร์แลกไลน์ อยากถามอ้ายว่าอ้ายมีเมียไป่
ถ้ายังบ่มีนอ้ งสิ จีบเอา
ชนแก้วเบา ๆ โบกมือบ๊ายบาย…
(เพลงมักอ้ายหลายเด้อ ขับร้องโดย กวางจิรพรรณ)
คาว่า มัก...จีบ...โบกมือ แสดงถึงคาที่สื่ออารมณ์ความสุ ขจากอาการของคนที่เจอความรัก
5.1.1.5 คาที่สื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน ปรากฏให้เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยสามารถจินตนาการ
ถึงท่วงท่ากิริยาอาการได้ ทาให้ได้รับความสนุก ขบขันไปกับพฤติกรรม เช่น
…อ้ายบ่มีสิข้ คี ร่ าน ยามค่าพ้อผีผ้าห่ ม สิ กอดสมยงค์
…
(เพลงอ้ายมีสิทธิ์บ่ ขับร้องโดย เฟิ ร์น, ทีม, เก้า)
คาว่า ผีผ้าห่ ม แสดงให้เห็นถึงคาที่สื่ออารมณ์ขบขัน ที่สื่อความหมายสองแง่สองง่าม
ข้อความว่า บ่ มีมื้อได๋ สิ ลืมได้ เมื่ อเฮายังมีกัน แสดงถึ งคาที่ สื่ออารมณ์ อาลัยอาวรณ์ ที่คิดถึง
คนรัก
5.1.1.6 คาที่สื่ออารมณ์สงสาร สร้างความน่าเห็นใจ มักเป็ นคาที่แสดงความถ่อมตน ขอร้อง
วิงวอน ให้เห็นใจ พบการใช้คาที่สื่ออารมณ์ สงสาร เห็นใจ และให้อภัย เช่น
…หากวันใดที่อา้ ยเจ็บช้ า
เจ้ าคงนั่งกอดหัวใจอ้าย …
(เพลงเพียงเจ้า ขับร้องโดย แจ๋ ม พลอยไพลิน ft. ออนเดอะร็ อค)
ข้อความว่า เจ้ าคงนั่งกอดหัวใจอ้ าย แสดงให้เห็นถึ งคาที่ สร้างความน่ าเห็นใจ ที่ ดูแลรักษา
ความรักของกันและกัน
5.1.2 การใช้ คาสัมผัส หมายถึง การเล่นคาที่มีเสี ยงสัมผัส เป็ นกลวิธีการสร้างความไพเราะทางด้าน
เสี ยงโดยตรง ทาให้เกิดความงามทางด้านเสี ยงกับการสร้างความงามทางด้านความหมายด้วย มิใช่เพียงแต่อ่า นให้
ได้เสี ยงไพเราะเท่านั้น ซึ่ งการเล่นคาที่มีเสี ยงสัมผัสนี้ จะมีท้ งั สัมผัสพยัญชนะ และสัมผัสสระ จากการศึกษาพบ
การใช้คาสัมผัส 2 ประเภท ดังนี้
5.1.2.1 การใช้คาสัมผัสสระ สัมผัสสระ คือ คาคล้องจองที่เกิดจากการใช้คาที่มีสระเดี ยวกัน
แต่พยัญชนะต้น และการสะกดต่างกัน เป็ นการสร้างความคล้องจอง สละสลวยให้บทประพันธ์ ดังต่อไปนี้
ก. คาเคียง คือ คาที่สัมผัสสระชิดกันสองคา เช่นคาว่า “ออนซอน” และคาว่า “จอนฟอน” เช่น
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...เจ้าบ่ออนซอนบ่เคยเห็นอ้ายอยูใ่ นสายตา
อ้ายบ่แม่นจอนฟอนเจ้าบ่ตอ้ งมาสะออน

มื่อนี่อย่ามาทาเป็ นว่าเจ้านั้นฮาฮอน
ปล่อยอ้ายไปตามทางของคนโสด...
(เพลงฮัลโหลผูส้ าวเก่า ขับร้อง โดย อ้ายเปเล่)
ข. คาแทรกเอก คือ คาที่สัมผัสสระมีคาอื่นคัน่ กลางสองคา เช่นคาว่า “ถอน-นอน” และคาว่า
“เบา-เข้า” เช่น
...แค่ออกมาถอนเกือบได้นอนร้านเหล้าออกมาจิ๊บเบาเกือบได้เข้ าโรงบาล...
(เพลงเสี่ ยงตาน้อย ขับร้อง โดย อีด๊ โปงลางสะออน)
5.1.2.2 การใช้คาสัมผัสพยัญชนะ คือ คาคล้องจองที่เกิดจากเสี ยงพยัญชนะตัวเดียวกัน ทาให้
เกิ ดความไพเราะรื่ นหู นับเป็ นความงามทางภาษาที่ ก วีหรื อผูป้ ระพัน ธ์ก ลัน่ กรองและเลื อกสรรค าเพื่อให้ เ กิ ด
สุ นทรี ยะ ดังต่อไปนี้
ก. คาเทียบคู่ คือ คาสัมผัสพยัญชนะสามคาชิดกัน เช่นคาว่า หลอย ลัก และ ลอบ เช่น
...อ้ายจัง่ ได้ป๋าจัง่ ได้หลอยลักลอบสบตา...
(เพลงหายไปสื่ อ ๆ ขับร้อง โดย อัน พิไลพร)
ข. คาแทรกคู่ คือ สัมผัสพยัญชนะโดยมีคาคัน่ หนึ่งคา เช่นคาว่า “เคย-คน” เช่น
...เคยเป็ นคนเฉยเมย มาละถืกใจเสยเมื่อได้พบเจ้า...
(เพลงนางเอย ขับร้อง โดย แจ๋ ม พลอยไพลิน)
5.1.3 การใช้ คาซ้า คาซ้ า หมายถึง การนาคาหรื อวลีที่มีตวั สะกด และมีความหมายเหมือนกันเขียน
เหมือนกัน มาเรี ยงชิดกัน หรื อมีคาอื่นคัน่ อาจซ้ าคาในวรรคเดียวกันหรื อต่างวรรคก็ได้ การซ้ าคาเป็ นการย้าความ
ให้ขอ้ ความมีความหมายหนักแน่นขึ้น และช่วยให้ขอ้ ความสละสลวยเพราะยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบการใช้คาซ้ า
2 ลักษณะ ดังนี้
5.1.3.1 การซ้ าคาและข้อความที่อยู่ในตาแหน่งชิ ดติดกัน เป็ นการซ้ าเพื่อบอกความทัว่ ๆ ไป
ซ้ าเพื่อเน้นย้าความหมายให้ชดั เจนขึ้น รวมทั้งซ้ าเพื่อบอกความถี่หรื อปริ มาณ เช่น
...เมียหมู่ อู้ฮูว เมียหมู่ เมียหมู่ อู้ฮูว เมียหมู่ อู้ฮูว เมียหมู่ เมียหมู่ อู้ฮูว...
(เพลงเมียหมู่ ขับร้อง โดย ดิด คิดตี้)
การซ้ าคาว่า เมียหมู่ เป็ นการซ้ าเพื่อประกอบทานองเพลง จึงทาให้เพลงมีความสนุกสนานขึ้น
5.1.3.2 การซ้ าคาและข้อความในตาแหน่งห่ างกัน เป็ นการซ้ าเพื่อประโยชน์ทางภาษา ช่วยทา
ให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง และยังช่วยเน้นย้าความได้อีกด้วย เช่น
...เสียใจ เสียได้แต่อย่าเสียคน...
(เพลงเว้าสู่ฟัง ขับร้อง โดย ปรี ชา ปัตภัย)
การซ้ าคาว่า เสี ย เพื่อแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลของข้อความโดยเล่นคาเพียงคาเดียวแต่ให้
อารมณ์ในเชิงสั่งสอน
5.1.4 การใช้ คาภาษาต่ างประเทศ หมายถึง การนาคาของภาษาหนึ่ งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ ง จาก
การศึกษาพบการใช้คาภาษาต่างประเทศ เช่น
...ถ่ายรู ปสองนิ้วใส่แมสก์
อัปลงเฟซ แท็กคนทางบ้าน...
(เพลงดูแลเจ้าของแหน่เด้อ ขับร้อง โดย ศาล สานศิลป์ )
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คาว่า แมสก์ มาจากคาว่า mask หมายถึง น. หน้ากาก ส่วนคาว่า อัป มาจากคาว่ามาจากคาว่า up load
หมายถึ ง น. การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่ งไปอีกเครื่ องหนึ่ ง และคาว่า แท็ก มาจากคาว่า tag
หมายถึง น. สานวนหรื อประโยค , คาลงท้าย
5.2 การใช้ ภาพพจน์ ภาพพจน์ คือ ถ้อยคาที่ทาให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรื อชั้นเชิงในการเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคาให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผูอ้ ่านจนเกิดความประทับใจเกิดความเข้าใจลึกซึ้งและเกิดอารมณ์สะเทือน
ใจมากกว่าถ้อยคาที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา จากการศึกษาพบการใช้โวหาร 6 ประเภท ดังนี้
5.2.1 อุปมา คือ การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งกับอีกสิ่ งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีสภาพที่แตกต่างกัน แต่
มีลกั ษณะเด่นร่ วมกัน และใช้คาที่มีความหมายว่าเหมือนหรื อคล้าย เช่น
...รู ้ตวั เป็ นแค่หมาวัดยังอยากจะเด็ดดอกฟ้า
เธอสวยดัง่ เทพธิดาส่วนเรานั้นเป็ นซาตาน...
(เพลงบ่หล่อหากินหมาน ขับร้อง โดย Kummom นักบุญการดนตรี )
ข้อความ “รู ้ตวั เป็ นแค่หมาวัดยังอยากจะเด็ดดอกฟ้า ” ทาให้เห็นความต่างระหว่างคน 2 คน เพราะ
หมาวัดยังอยู่บนพื้นโลก ส่ วนดอกฟ้าอยู่เอื้อมสุ ดมือยากจะเอื้อมถึง และข้อความ “เธอสวยดัง่ เทพธิ ดาส่ วนเรานั้น
เป็ นซาตาน” เปรี ย บเที ย บฝ่ ายชายว่ าซานตานที่ อ ยู่ใ ต้พ้ื น โลก ที่ ลึ ก มากจนไม่ มี ใ ครมองเห็ น ส่ วนฝ่ ายหญิ ง
เปรี ยบเสมือนเทพธิดา เพราะฉะนั้นแล้ว เทพธิดาคงไม่อาจเห็นซาตาน
5.2.2 อุปลักษณ์ คือ การเปรี ยบเทียบว่าสิ่ งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่ งหนึ่ง โดยการนาของสองสิ่ งที่ต่าง
จาพวกกันแต่มีลกั ษณะเด่นเหมือนกันมาเปรี ยบเทียบกัน เช่น
...ถึงแม้ว่าอ้ายบ่หล่อหน้ าตาอ้ายคือหมาว้อ...
(เพลงบ่หล่อหากินหมาน ขับร้อง โดย Kummom นักบุญการดนตรี )
ข้อความว่า “หน้าตาอ้ายคือหมาว้อ” เปรี ยบเทียบคนหน้าตาไม่ดีจะดูแล้วไม่เจริ ญหูเจริ ญตา ไม่น่า
มอง ไม่เหมือนคนหน้าตาดี กับคาว่า “หมาว้อ” เป็ นภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า สุ นขั ป่ า หรื อ สุ นขั บ้า ซึ่งผูค้ นต่าง
หวาดกลัว เปรี ยบเทียบถึงขนาดดูถูกตนเองว่าน่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าคบหา
5.2.3 อติ พ จน์ คื อ การกล่ า วเกิ น จริ ง ซึ่ ง เป็ นความรู ้ สึ ก หรื อ ความคิด ของผูก้ ล่า วที่ ต้อ งการย้ า
ความหมายให้ผฟู ้ ังรู ้สึกว่าหนักแน่นจริ งจัง ทั้งผูก้ ล่าว และผูฟ้ ังก็เข้าใจว่ามิใช้เป็ นการกล่าวเท็จ เช่น
...เตะมันทิง้ ไปให้ พ้นไกล ๆ ความจาที่เฮ็ดน้าตาพัง...
(เพลงเว้าสู่ฟัง ขับร้อง โดย ปรี ชา ปัตภัย)
ข้อความว่า “เตะมันทิ้งไปให้พน้ ไกล ๆ ความจาที่เฮ็ดน้ าตาพัง” ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการแสดงให้เห็นถึง
ผูผ้ ิดหวังจากความรักที่ตอ้ งการจะลืมความทรงจาที่ไม่ดีไป คาว่า “ความจา” ไม่เป็ นสิ่ งของที่สามารถจับต้องได้ แต่
ผูป้ ระพันธ์ก็สื่อให้เห็นว่ามีความเจ็บช้ าจากความรักอย่างสาหัส และอยากจะลืมความทรงจาที่ไม่ดีไป
5.2.4 บุคคลวัต คือการสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด สิ่ งที่ เป็ นนามธรรมหรื อสัตว์ให้มี
สติปัญญาอารมณ์ หรื อกี่ริยาอาการเหมือนมนุษย์ เช่น
...ปี นี้ดอกคูณเศร้ า เว้าแล้วใจหาย...
(เพลงดอกคูณเศร้า ขับร้อง โดย แอน อรดี)
ข้อความว่า “ดอกคูณเศร้า” มี 2 คามารวมกัน คือ คาว่า “ดอกคูณ” หมายถึง ดอกไม้ชนิ ดหนึ่ งมี สี
เหลืองสด มีชื่ออื่นที่เรี ยกว่าชัยพฤกษ์ ส่ วนคาว่า “เศร้า” หมายถึง สลด ระทด หมอง ไม่เบิกบาน เป็ นทุกข์ ซึ่ งเป็ น
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อากัปกิ ริยาของมนุ ษย์ แต่ในบทเพลงสร้ างให้ดอกคูณเป็ นตัวแทนของภูมิลาเนา ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้ างความ
สะเทือนใจให้ผฟู ้ ังเข้าใจถึงความรู ้สึกของผูท้ ี่พรัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิด จึงทาให้อาลัยอาวรณ์ถึงความหลัง
5.2.5 สัญลักษณ์ คือ การเปรี ยบเทียบที่เรี ยกสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดโดยใช้คาอื่นแทน คาที่ใช้เรี ยกนั้นเกิดจาก
การเปรี ยบเทียบ และตีความ ซึ่งใช้กนั มานานจนเป็ นที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไป เช่น
...อิแม่ เสื อจัง่ แม่นเพิ่นคักโพดโพ...
(เพลงเมียหมู่ ขับร้อง โดย ดิด คิดตี้)
คาว่า “อิแม่เสื อ” ในที่น้ ี หมายถึง ผูห้ ญิงที่มีความมัน่ ใจในตนเองสู ง กล้าเข้าหาผูช้ าย หรื อผูห้ ญิง
ผ่านผูช้ ายมามากมาย ซึ่งเป็ นเรื่ องปกติที่มีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคู่
5.2.6 สัทพจน์ คือ การใช้คาที่เลียนเสี ยงธรรมชาติ เช่น
...มันตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ ส่างมาตาใจคัก...
(เพลงนางเอย ขับร้อง โดย แจ๋ ม พลอยไพลิน)
คาว่า “ตึ๊ก ๆ ตัก๊ ๆ” ในที่น้ ี หมายถึง จังหวะการเต้นของหัวใจ เมื่อเจอคนที่ชอบ

6. อภิปรายผล
จาการศึกษาลักษณะการใช้วรรณศิลป์ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลง เซิ้ง มิวสิ ก ระหว่างปี พ.ศ.
2561-2563 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การใช้คาสื่ ออารมณ์ แต่ละคาที่นามาเรี ยงร้ อยเป็ นบทเพลงเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็ นน้ าเสี ยง ซึ่ งสื่ อ
อารมณ์ และความรู ้ สึกต่าง ๆ แก่ ผูฟ้ ั ง เช่ น อารมณ์ โกรธ เกลี ยด โศกเศร้ า เหงา รั ก สนุ กสนาน ชื่ นชม ยกย่อง
เยาะเย้ย ซึ่ งสอดคล้องกับ ชานาญ รอดเหตุภยั (2522 : 70-81) กล่าวว่า การใช้คาอาจก่อให้เกิดความรู ้สึกกระทบ
กระเทือนอารมณ์ผฟู ้ ัง หรื อผูอ้ ่าน และปลุกเร้าให้เกิดความฮึกเหิม กระตือรื อร้น ในการทางาน
2. การใช้คาสัมผัส การเล่นคาที่มีเสี ยงสัมผัส เป็ นกลวิธีการสร้างความไพเราะทางด้านเสี ยงโดยตรง
กวีหรื อผูแ้ ต่งที่มีความสามารถสู ง ย่อมจะสามารถเล่นคาให้เกิดความงามทางด้านเสี ยงพร้อม ๆ ไปกับการสร้าง
ความงามทางด้า นความหมายด้ว ย ซึ่ งการเล่ น ค าที่ มี เ สี ย งสั ม ผัส นี้ จะมี ท้ ัง สั ม ผัส พยัญ ชนะและสั ม ผัส สระ
ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชราภรณ์ อาจหาญ (2535 : 103) กล่าวถึง คาสัมผัส ว่าหมายถึง การเล่นคาที่มีเสี ยงสัมผัสเป็ น
กลวิธีการสร้างความไพเราะทางด้านเสี ยงโดยตรง กวีหรื อผูแ้ ต่งที่มีความสามารถสู ง ย่อมจะสามารถเล่นคาให้เกิด
ความงามทางด้านเสี ยงพร้อม ๆ ไปกับการสร้างความงามทางด้านความหมายด้วย
3. การใช้คาซ้ า หมายถึ ง การนาคาหรื อวลี ที่มีตวั สะกด และมี ความหมายเหมื อนกันเขียนเหมือนกัน
มาเรี ยงชิดกัน หรื อมีคาอื่นคัน่ อาจซ้ าคาในวรรคเดียวกันหรื อต่างวรรคก็ได้ การซ้ าคาเป็ นการย้าความให้ขอ้ ความมี
ความหมายหนัก แน่ น ขึ้ น และช่ ว ยให้ ข้อ ความสละสลวย ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ธเนศ เวศร์ ภาดา (2549 : 38-39)
ได้กล่าวถึงการซ้ าคาไว้ว่า การซ้ าคา คือ การใช้คาเดียวกันกล่าวซ้ าหลายแห่งในบทประพันธ์หนึ่งบทเพื่อย้าความ
ให้หนักแน่นขึ้น การซ้ าคาในแง่วรรณศิลป์ มักจะซ้ าคาที่สาคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนหนักแน่นของสารที่กวี
ต้องการสื่ อ
4. การใช้คาภาษาต่างประเทศ หมายถึง การนาคาของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
คาที่ เป็ นคาเฉพาะ และคาที่ เป็ นคาทั่วไป ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ดารั ตน์ บัวศรี (2547 : 77) กล่าวถึ ง การใช้ภาษา
ต่างประเทศว่า การใช้คาภาษาต่างประเทศ หมายถึง การนาคาของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ
คาเฉพาะ และคาที่เป็ นคาทัว่ ไป
864

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

5. การใช้ภาพพจน์ คือถ้อยคาที่ทาให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรื อชั้นเชิงในการเรี ยบเรี ยงถ้อยคาให้มี
พลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผูอ้ ่านจนเกิดความประทับใจเกิดความเข้าใจลึกซึ้ งและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่า
ถ้อยคาที่ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาซึ่ งสอดคล้องกับ วัฒนชัย หมั่นยิ่ง (2549 : 18) กล่าวว่า โวหารภาพพจน์ คือ
การใช้ถอ้ ยคาในการประพันธ์ที่มีความหมายแฝงเร้นอยู่ ซึ่ งก่อให้เกิดพลังที่สามารถบรรยายได้แจ่มชัดขึ้น และ
สร้างอารมณ์สะเทือนใจได้ดียิ่งขึ้น
6. จากการศึกษาครั้งนี้ จะทาให้เห็นได้ว่าลักษณะลักษณะการใช้วรรณศิลป์ ในบทเพลงลูกทุง่ อีสานของ
ค่ายเพลง เซิ้ง มิวสิ ก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 มีลกั ษณะโดดเด่น มีความแปลกใหม่ดา้ นการใช้ภาษา และเนื้อหา
ที่ดึงดูดใจผูฟ้ ัง ดังนั้น จึงทาให้บทเพลงลูกทุ่งอีสานในค่าย เซิ้งมิวสิ ก กาลังเป็ นที่นิยมของผูฟ้ ังเพลงในปัจจุบนั

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรนาผลการวิจยั ครั้งนี้ไปเผยแพร่ ให้ผทู ้ ี่สนใจหรื อต้องการศึกษาในประเด็นลักษณะการใช้วรรณศิลป์
ในวรรณกรรมอื่น ๆ ต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานในแง่ความหมาย และบริ บทของคา
(2) ควรศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมอีสานในบทเพลงของค่ายเพลง เซิ้ง มิวสิ ก
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาการตั้งคาถามและการตอบคาถามของ
นางงาม 2) เพื่อศึกษาบริ บททางสังคมที่ปรากฏในการตั้งคาถามและการตอบคาถามของนางงาม และ 3) เพื่อศึกษา
สัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบของนางงาม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประกวดนางงาม ประจาปี 2018-2019 ทั้งหมด 4 เวที พบคาถามจานวน 51 คาถาม
และคาตอบจานวน 72 คาตอบ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แนวคิดระดับการตั้งคาถาม การจาแนกประเภทคาถาม
และวัจนกรรม
ผลการวิจยั พบว่า การตั้งคาถามแบ่งเป็ น 6 ชนิ ด ได้แก่ 1) คาถามให้อธิ บาย 2) คาถามให้เปรี ยบเทียบ
3) คาถามให้วิเคราะห์ 4) คาถามให้ยกตัวอย่าง 5) คาถามให้ประเมินและเลือกทางเลือก และ 6) คาถามให้ประยุกต์
ด้านการตอบคาถามแบ่งเป็ น 2 ชนิ ด ได้แก่ 1) การตอบคาถามแบบตรงประเด็น และ 2) การตอบคาถามแบบ
ไม่ ต รงประเด็น ด้านบริ บททางสั งคมที่ ปรากฏในคาถามและคาตอบมี ท้ งั สิ้ น 9 บริ บ ท ได้แ ก่ 1) บริ บ ทสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน 2) บริ บ ทสิ ท ธิ ค วามเท่ า เที ย ม 3) บริ บ ทสิ ท ธิ เ ด็ ก และเยาวชน 4) บริ บ ทสิ ท ธิ ส ตรี 5) บริ บ ทสิ ท ธิ
สื่ อ สารมวลชน 6) บริ บ ทสิ ท ธิ ท างศี ล ธรรม 7) บริ บ ทสิ ท ธิ ท างครอบครั ว 8) บริ บ ทสิ ท ธิ ท างการศึ กษา และ
9) บริ บทสิ ทธิ เกี่ยวกับอาชีพ ด้านความสัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบของนางงาม พบเพียง 2 ประเด็น
คือ การมีสัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบ และการขาดสัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบ ซึ่ งการตั้ง
คาถามและการตอบคาถามของนางงามเป็ นการถ่ายทอดกระบวนการทางภาษาได้อย่างเด่นชัด
คาสาคัญ: การตั้งคาถาม การตอบคาถาม นางงาม
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ABSTRACT
The research article consisted of three objectives : 1) to study questioning strategies and question
answering strategies by beauty queen contestants, 2) to investigate the social context in questioning and question
answering by beauty queen contestants, and 3) to look into relationship between questions and answers given by
beauty queen contestants. A qualitative research method was employed for the study. Data were collected from
videos of four beauty queen contests during 2018 and 2019 which included 51 questions and 72 answers. Concepts
regarding level of questioning, classification of questions and speech act theory were used in data analysis...
The study found that there were six questioning strategies: 1) question to explain, 2) question to
compare, 3) question to analyze, 4) question to give samples, 5) question to assess and choose alternatives, and
6) question to reflect application. For question answering strategies, two strategies were found; 1) relevant
answering and 2) irrelevant answering. With regard to social context as exhibited in questions and answers, nine
types of social context were revealed including 1) human rights, 2)equality, 3) children and youth’s rights, 4)
women’s rights, 5) mass media rights, 6) moral rights, 7) family rights, 8)education rights, and 9) occupation
rights. Regarding relationship between questions and answers given by beauty queen contestants, two types of
relationship were found; relevance of question and answer and irrelevance of question and answer. Questioning
and question answering by beauty queen contestants were clearly seen as a transfer of language process.
Keywords: Questioning Technique, Answering Styles, Beauty Queen

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ความงามกับผูห้ ญิงเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นผูห้ ญิงทุกคนจึงแสวงหาและปรารถนา
ที่จะมีความงาม ดังสานวนไทยโบราณ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” บ่งบอกถึงการรู ้จกั แต่งตัวเพราะ
ความสวย ความงามนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั การปรุ งแต่งให้สอดรับหรื อเหมาะสมกับรู ปร่ างหน้าตา ความงามของผูห้ ญิง
ในสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั วิวฒั นาการวาทกรรม ความงามของผูห้ ญิงไทยเปลี่ยนไปตามบริ บทของ
สังคม ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป (วิสาขา เทียมลม 2561 : 1-2) ความงามอาจรวมไปถึงการสร้างอุดมคติต้งั แต่อดีตไป
จนถึงปั จจุบนั ว่าต้องมีรูปร่ างที่บอบบาง และรักษาสัดส่ วนให้ชวนมอง ซึ่ งการประกวดนางงามในเวทีต่าง ๆ เป็ น
การแข่งขันทางรู ปโฉมของสตรี อย่างเปิ ดเผยต่อหน้าสาธารณชน โดยการประกวดนางงามดังกล่าวมีกฎเกณฑ์
ขั้นตอนที่เป็ นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนส่ วนใหญ่ของสังคมในระดับหนึ่ง การประกวดนางงาม
ถูกจัดขึ้นเป็ นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2477 และจัดสื บต่อมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั แม้ว่าในบางปี การประกวดจะเว้นว่าง
ไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่หากมีโอกาสและสภาพสังคมเอื้ออานวยการประกวดนางงามยังคงถูกจัดขึ้นอยู่เสมอ
และทุกครั้งยังคงได้รับความสนใจจากผูช้ ม รวมทั้งเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีท้งั ทางบวกและทางลบตามทัศนะของ
บุคคลที่มีต่างกันไป
เวที การประกวดนางงามในประเทศปั จจุบันนี้ มีห ลากหลายเวที อาทิ มิ สยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (Miss
Universe Thailand) ในอดี ต นั้น เป็ นเวที ที่ สื บเนื่ อ งมาจากเวที น างสาวไทย แต่ เ มื่ อ ไม่ น านมานี้ ได้เ ปลี่ ยนผูถ้ ื อ
ลิขสิ ทธิ์ จึงได้แยกการประกวดนางงามออกมาเป็ นอีกเวทีหนึ่ง คือ เวทีนางสาวไทย ถือว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
(Miss Universe Thailand) เป็ นเวทีที่กลุ่มผูห้ ญิงส่ วนใหญ่มีความใฝ่ ฝันที่ครั้งหนึ่งจะต้องมาประกวดบนเวทีแห่งนี้
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นอกจากนี้เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เวทีนางงามน้องใหม่ที่จดั ขึ้นได้เพียง 8 ปี แต่เนื่องจาก
เอกลักษณ์ของเวทีน้ ีที่มีการจัดการประกวดในระดับจังหวัด เพื่อหาตัวแทนนางงามทั้ง 77 จังหวัดเข้าสู่ กองประกวด
ในระดับประดับเทศ โดยเวทีแห่งนี้มีสโลแกนที่สังคมคุน้ หูคือ “นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ เวทีอนั ดับหนึ่งของ
ประเทศไทย” จากรู ปแบบการประกวดที่ไม่เหมือนเวทีอื่น ๆ จึงทาให้เวทีน้ ี ได้รับความสนใจจากผูน้ ิยมชมการ
ประกวดเป็ นอย่างมาก และในปัจจุบนั ยังมีเวทีนางงามที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเพศทางเลือกเพื่อส่ งเสริ มความเท่า
เที ย มกัน ในทุ ก ๆ เพศ จึ ง มี การจัดประกวดนางงามเพศทางเลื อกในเวที มิ สทิ ฟ ฟานี่ ยูนิ เวิ ร์ส (Miss Tiffany’s
Universe) และ มิสเอซีดีซี (Miss ACDC) โดยทั้งสองเวทีน้ ีเป็ นเวทีที่กลุ่มสาวเพศทางเลือกมีความมุ่งมัน่ ที่จะเข้ามา
ประกวด เพื่อแสดงจุ ดยืนของความเท่าเที ยมทางเพศ ทั้งสองเวที น้ ี นอกจากจะต้องมี ความงามจากรู ปลัก ษณ์
ภายนอกแล้ว จะต้องมีปฏิภาณไหวพริ บที่ดีในการตอบคาถาม เพื่อให้สังคมมองว่ากลุ่มเพศทางเลือกมีความงาม
และความฉลาดไม่แพ้เพศหญิงและเพศชาย
การตั้งคาถามและการตอบค าถามของเวที ก ารประกวดนางงามถื อว่ าเป็ นภาษาประเภทหนึ่ ง ที่ เ ป็ น
เครื่ องมือทางการสื่ อสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร และจากผูร้ ับสารไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยทางภาษาในการตั้ง
คาถามและการตอบคาถามจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับคาถามปลายเปิ ดและคาถามปลายปิ ด การตอบคาถามจะเป็ นแบบ
ตรงประเด็น และการตอบคาถามแบบไม่ตรงประเด็นของคาถาม นอกจากนี้ ในส่ วนของการตั้งคาถามและการ
ตอบคาถามจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ การตั้งคาถามเชิงให้เหตุผล เชิงวิเคราะห์ เชิงเปรี ยบเทียบ เชิงประเมินค่าและ
เลือกทางใดทางหนึ่ง เชิงอธิบาย เชิงยกตัวอย่าง เชิงประยุกต์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
ตั้งคาถามและการตอบคาถามจึงมีอิทธิพลและสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่นในเวทีประกวดนางงาม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้ มี 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึ กษาการตั้งคาถามและการตอบค าถาม
นางงาม 2) เพื่อศึกษาบริ บททางสังคมที่ปรากฏในการตั้งคาถามและการตอบคาถามนางงาม และ 3) เพื่อศึกษา
สัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบของนางงาม

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุ เมศ ชาแท่น (2560 : ย่อหน้าที่ 5-7) กล่าวถึงระดับของการตั้งคาถามสรุ ปได้ว่า การตั้งคาถามมี 2 ระดับ
คือ 1) ด้านคาถามระดับพื้นฐาน เป็ นการถามความรู ้ ความจาเป็ นคาถามที่ใช้ความคิดทัว่ ไป หรื อความคิดระดับต่า
ใช้พ้ืนฐานความรู ้เดิมหรื อสิ่ งที่ประจักษ์ในการตอบ เนื่ องจากเป็ นคาถามที่ฝึกให้เกิดความคล่องตัวในการตอบ
สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะดังนี้ 1.1) คาถามให้สังเกต 1.2) คาถามทบทวนความจา 1.3) คาถามที่ให้บอกความหมาย
หรื อคาจากัดความ และ 1.4) คาถามบ่งชี้ หรื อระบุ และ 2) ด้านคาถามระดับสู ง เป็ นการถามให้คิดค้น หมายถึง
คาตอบที่ผเู ้ รี ยนตอบต้องใช้ความคิดซับซ้อน เป็ นการส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้
สมองซี กซ้ายและซี กขวาในการคิดหาคาตอบ โดยอาจใช้ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมมาเป็ นพื้นฐานในการคิด
และการตอบคาถาม สามารถแบ่งได้ 8 ลักษณะ ดังนี้ 2.1) คาถามให้อธิบาย 2.2) คาถามให้เปรี ยบเทียบ 2.3) คาถาม
ให้ วิ เ คราะห์ 2.4) ค าถามให้ ย กตัว อย่ าง 2.5) ค าถามให้ ส รุ ป 2.6) ค าถามเพื่ อ ให้ ป ระเมิ น และเลื อ กทางเลื อ ก
2.7) คาถามให้ประยุกต์ และ 2.8) คาถามให้สร้างหรื อคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ หรื อผลิตผลใหม่ ๆ
ศุภธิ ดา เทียมสมบูรณ์ (2541 : 15) ได้อธิ บายเกี่ยวกับรู ปแบบของการตอบคาถามว่าสามารถจาแนกได้
เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 1) การไม่สนองคาถาม (Non - Responses) คือ การตอบคาถามแบบนอกเรื่ อง คาตอบที่
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ได้จะไม่สอดรับกับคาถามของคู่สนทนา โดยผูต้ อบคาถามอาจนิ่งเงียบ ไม่กล่าวถ้อยคาอะไรเลย หรื ออาจเปลี่ยน
หัวข้อเรื่ องที่เป็ นคาถาม 2) การสนองคาถามแบบเลี่ยงประเด็น หรื อการสนองคาถามแบบไม่ตรงประเด็น (Non Answer Responses) คือ การตอบคาถามแบบเข้าเรื่ องแต่เลี่ยงประเด็นคาถาม ลักษณะการตอบจะสอดรับกับคาถาม
แต่มิได้ให้คาตอบอย่างแท้จริ ง ซึ่ งอาจเป็ นเพียงการรับรู ้เรื่ องที่ถามแต่มิได้ให้คาตอบในประเด็นที่ตอ้ งการถาม
3) การสนองคาถามแบบตรงประเด็น (Answer - Response) คือ การตอบแบบเข้าเรื่ องและตรงประเด็นคาถาม
คาตอบที่ได้จะสอดรับกับคาถามและเป็ นการตอบคาถามนั้นโดยตรง จึงเป็ นเหมือนการเติมเต็มส่ วนที่เป็ นความ
คาดหมายของคาถามให้สมบูรณ์
สุ ธ าสิ นี สิ ท ธิ เ กษร (2544 : 30 - 33) ได้ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี ว ัจ นปฏิ บัติ ศ าสตร์ ไ ว้ว่ า วัจ นปฏิ บัติ ศ าสตร์
(Pragmatics) นับเป็ นมิติของการศึกษาภาษาที่ใกล้ชิดชีวิตจริ งมากที่สุด เพราะเป็ นการศึกษาการใช้ภาษาในบริ บท
และปรากฏการณ์ ทางภาษา ซึ่ งเป็ นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างรู ปภาษากับผูใ้ ช้ภาษา ความหมายในระดับ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์มิได้อยูเ่ พียงที่ความหมายประจารู ปภาษา แต่วิเคราะห์ได้โดยอาศัยการตีความของผูฟ้ ัง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 เก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลแบบเจาะจงผ่านการสื บค้นทางอินเทอร์เน็ต จากเทปบันทึก
การถ่ายทอดสดเวทีการประกวดนางงามทั้งหมด 4 เวที ประจาปี 2018 - 2019 ได้แก่ 1) เทปบันทึกการถ่ายทอดสด
การประกวดมิ สยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2018 – 2019 2) เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประกวดมิ สแกรนด์ไทย
แลนด์ ปี 2018-2019 3) เทปบัน ทึ ก การถ่ า ยทอดสดการประกวดมิ ส ทิ ฟ ฟานี่ ยู นิ เ วิ ร์ ส ปี 2018 - 2019 และ
4) เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประกวดมิ สเอซี ดีซี ปี 2019 ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลได้รวมจานวนทั้งสิ้ น คาถาม 51
คาถาม และคาตอบ 72 คาตอบ
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) วิเคราะห์การตั้งคาถามและ
การตอบคาถามนางงาม 2) วิเคราะห์บริ บททางสังคมที่ปรากฏในการตั้งคาถามและการตอบคาถามนางงาม และ
3) วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบของนางงาม ซึ่ งวัตถุประสงค์ท้งั สามข้อนี้ มีความสัมพันธ์กนั
แต่ผวู ้ ิจยั ต้องการแยกให้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงวิเคราะห์เนื้อหาออกเป็ น 3 ข้อดังกล่าว
4.2.2 เรี ยบเรี ยบผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
4.3 เสนอผลการศึกษา ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบรายงานการวิจยั และบทความ

5. ผลการวิจัย
5.1 การตั้ ง ค าถามนางงาม การศึ ก ษาการตั้ง คาถามนางงามในเวที “มิ ส ยูนิ เ วิ ร์ ส ไทยแลนด์ (Miss
Universe Thailand) มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส (Miss Tiffany’s Universe)
และมิสเอซี ดีซี (Miss ACDC)” ระหว่างปี 2018-2019 ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของสุ เมศ ชาแท่น (2560 : 5-7) มาเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ งปรากฏว่าแต่ละเวที ใช้คาถามระดับสู ง สามารถจัดประเภทได้ 6 ประเภท
ดังต่อไปนี้
5.1.1 คาถามประเภทอธิบาย คือ การถามโดยให้นางงามตีความหมาย ขยายความ โดยการให้อธิบาย
ข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียด ดังตัวอย่าง
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“คาถาม : คุณมีวิธีสร้างพลังในการใช้ชีวิตอย่างไร”
(สัญญา คุณากร: Miss universe Thailand 2018)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นคาถามที่ให้ผูเ้ ข้าประกวดอธิ บายวิธีสร้างพลังงานในการใช้ชีวิตว่าผูเ้ ข้า
ประกวดจะอธิบายการใช้ชีวิตไปในแนวทางใด โดยคาถามนี้จดั เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ผเู ้ ข้าประกวดสามารถแสดง
ทัศนคติหรื ออธิบายคาตอบได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งคาถามข้างต้นนั้น ไม่ปรากฏบริ บทในคาถาม
5.1.2 ค าถามให้ เปรี ย บเที ย บ คื อ การตั้ง ค าถามให้ น างงามสามารถจ าแนกความเหมื อ น และ
ความแตกต่างของข้อมูลได้ ดังตัวอย่าง
“คาถาม : คุณคิดว่าคุณมีอะไรที่แตกต่างจาก ผูเ้ ข้าประกวดในคืนนี้ที่ทาให้คุณสมควรได้สวม
“มงกุฎ” มิสทิฟฟานี่ 2019?”
(ภูวนาท คุณผลิน : Miss Tiffany’s Universe 2018)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดบอกถึงความแตกต่างของผูเ้ ข้าประกวดเองกับ
ผูเ้ ข้าประกวดท่านอื่นว่าตนนั้นแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เช่น ตนมีความงามที่แตกต่าง มีความคิดทัศนคติ ที่
แตกต่าง และเหมาะสมกับตาแหน่ ง Miss Tiffany’s Universe 2019 มากกว่าผูเ้ ข้าประกวดท่านอื่น โดยคาถามนี้
เป็ นคาถามปลายเปิ ด ผูเ้ ข้าประกวดสามารถแสดงทัศนคติหรื ออธิ บายคาตอบได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งคาถามข้างต้น
นั้น ปรากฏอยูใ่ นบริ บททางสังคม ประเภทสิ ทธิมนุษยชน
5.1.3 คาถามให้ วิเคราะห์ คือ การตั้งคาถามให้นางงามวิเคราะห์ แยกแยะ จัดหมวดหมู่ วิจารณ์
แนวคิด หรื อบอกความสัมพันธ์และเหตุผลของข้อมูล ดังตัวอย่าง
“คาถาม : แทนที่จะมองว่ามันเป็ นจุดอ่อน สิ่ งใดในตัวคุณที่คุณควรจะยอมรับและโอบกอด”
(มิสบุหงารายา : Miss ACDC 2019 )
จากตัวอย่างต้นเป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ น
จุดอ่อนในชีวิตของเขา ซึ่งจากคาถามเป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดนั้นได้วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในตัวของเขานั้นเป็ น
สิ่ งใด แต่แทนที่จะมองสิ่ งนั้นว่าเป็ นจุดอ่อนเขามีวิธีคิดอย่างไรและใช้วิธีใดในการกาจัดจุดอ่อนของตัวเอง และให้
รู ้จกั ยอมรับในสิ่ งที่ตนเองมี โดยคาถามนี้เป็ นคาถามปลายเปิ ด ผูเ้ ข้าประกวดสามารถแสดงทัศนคติหรื ออธิ บาย
คาตอบได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งคาถามข้างต้นนั้น ไม่ปรากฏบริ บทในคาถาม
5.1.4 คาถามให้ ยกตัวอย่าง คือ การถามให้นางงามใช้ความสามารถในการคิด แล้วนามายกตัวอย่าง
ดังตัวอย่าง
“คาถาม : ในวันที่โลกมักจะพูดถึงความไม่เท่าเทียม คุณคิดว่ามีความเท่าเทียมอะไรบ้างที่มีอยู่
แล้ว และดีอยูแ่ ล้วที่คุณประทับใจ”
(ปิ ยะวัฒน์ เข็มเพชร : Miss Universe Thailand 2019)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นคาถามที่ให้ผูเ้ ข้าประกวดได้ยกตัวอย่างในเรื่ องของความเท่าเทียม ซึ่ งใน
ปัจจุบนั บางเพศนั้นได้มีการปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน คาถามจงเป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดได้ยกตัวอย่างความ
เท่าเทียมที่ผเู ้ ข้าประกวดคิดว่า ไม่ว่าจะเพศใดก็จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในสังคม โดยคาถามนี้เป็ น
คาถามปลายเปิ ด ผูเ้ ข้าประกวดสามารถแสดงทัศนคติหรื ออธิ บายคาตอบได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งคาถามข้างต้นนั้น
ปรากฏอยูใ่ นบริ บททางสังคม ประเภทสิ ทธิความเท่าเทียม
5.1.5 คาถามเพื่อให้ ประเมินและเลือกทางเลือก คือ การใช้คาถามที่ให้นางงามเปรี ยบเทียบหรื อใช้
วิจารณญาณในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่หลากหลาย ดังตัวอย่าง
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“คาถาม : ถ้าไม่ใช่ คุณที่จะเป็ น MGT ในคืนนี้ คุณคิดว่าใครใน 4 คน ที่ เหลื อเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง Miss Grand Thailand 2018 เพราะเหตุใด”
(ศรัยฉัตร จีระแพทย์ : Miss Grand Thailand 2018 )
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นคาถามที่ ให้ผูเ้ ข้าประกวดทั้ง 5 คน เลื อกคนใดคนหนึ่ ง ว่าถ้าหากผูเ้ ข้า
ประกวดเองไม่ใช่ผชู ้ นะในค่าคืนนี้ ผูเ้ ข้าประกวดนั้นจะเลือกให้ผเู ้ ข้าประกวดคนไหนอีก 4 คน ที่จะเป็ นผูช้ นะใน
ค่าคืนนี้ และผูเ้ ข้าประกวดนั้นจะต้องพูดถึงเหตุผลว่าทาไมเลือกให้ผเู ้ ข้าประกวดคนนั้นชนะไป โดยคาถามนี้เป็ น
คาถามปลายเปิ ด ผูเ้ ข้าประกวดสามารถแสดงทัศนคติหรื ออธิ บายคาตอบได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งคาถามข้างต้นนั้น
ไม่ปรากฏบริ บทในคาถาม
5.1.6 คาถามให้ ประยุกต์ คือ การถามให้นางงามใช้พ้ืนฐานความรู ้ เดิ มที่ มีอยู่มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรื อเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน ดังตัวอย่าง
“คาถาม : ถ้าคุณถูกเจ้านายคุกคามทางเพศในที่ทางาน คุณจะจัดการอย่างไร?”
(ศศิณัฏฐ์ สอนสุ รัตน์ : Miss Tiffany’s Universe)
จากตัวอย่างคาถามข้างต้นเป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดนั้นใช้ความคิดความประยุกต์ในการตอบ
คาถาม โดยคาถามนี้เป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดนั้นได้ใช้ความคิดแบบประยุกต์มาตอบในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การถูกคุกคามทางเพศ ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ถือได้ว่ามีผคู ้ นกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ+) เป็ นอย่างมากและมักจะถูก
คุกคามหรื อถูกบูลลี่อยู่เสมอ ซึ่ งเนื่ องจากเวทีที่ผเู ้ ข้าประกวดได้มาประกวดนั้นเป็ นเวทีสาหรับสาวประเภทสอง
คาถามจึงเป็ นการให้ผเู ้ ข้าแข่งขันกล่าวถึงความรู ้สึกของการโดนคุกคามทางเพศ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิด
ปั ญหาตามมาในหลาย ๆ ด้าน โดยคาถามนี้ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ผูเ้ ข้าประกวดสามารถแสดงความรู ้ ได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งคาถามข้างต้นนั้น ปรากฏอยูใ่ นบริ บททางสังคม ประเภทสิ ทธิมนุษยชน
5.2 การตอบคาถามนางงาม
ในการศึกษาการตอบคาถามนางงามในเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand) มิสแก
รนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) มิ สทิ ฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส (Miss Tiffany’s Universe) และ มิ สเอซี ดีซี (Miss
ACDC)” ระหว่างปี 2018 - 2019 ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของ ศุภธิ ดา เทียมสมบูรณ์ (2541 : 15) เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งปรากฏคาตอบในประเภทต่าง ๆ โดยในแต่ละเวทีสามารถแยกคาตอบได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 การตอบคาถามแบบตรงประเด็น คือ การที่นางงามตอบคาถามตรงประเด็นกับแก่นเรื่ องของ
คาถาม โดยเป็ นคาตอบที่ให้ขอ้ มูลตรงประเด็นกับความต้องการของคณะกรรมการ ดังตัวอย่าง
“คาถาม : จากในหลายกรณี ท้งั ในประเทศไทยและต่างประเทศมีผหู ้ ญิงจานวนมาก ถูกสามี
ทาร้ายร่ างกายต่อเนื่องอย่างยาวนาน จนวันหนึ่งเธอได้ฆ่าสามีในการป้องกันตัว และส่วนใหญ่ ถูกตัดสิ นจาคุก คุณ
มีความเห็นอย่างไรและให้เหตุผลประกอบ”
(ปิ ยะวัฒน์ เข็มเพชร : Miss universe Thailand 2019)
“คาตอบ : ฉันเชื่ อว่า มันเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้ า ที่ ผูห้ ญิ งก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดและความ
ทรมาน โดยที่เธอไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ และไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ในสถานการณ์น้ นั ฉันเชื่อว่าเราควร
ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยผูห้ ญิงเหล่านี้ เพื่อให้พวกเธอไม่ตอ้ งทรมานอีกต่อไป พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตอ้ งการ
พวกเขาจะได้มีความสุ ข เป็ นอิสระ และไม่ตอ้ งเจอเหตุการณ์เหล่านั้นอีก”
(ปวีณสุ ดา ดรู อิ้น : Miss universe Thailand 2019)
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จากตัวอย่างคาตอบข้างต้น เป็ นคาตอบที่ตรงประเด็น เนื่ องจากคาตอบของผูเ้ ข้าประกวดนั้นได้
แสดงความคิดเห็นในเรื่ องของสิ ทธิ ในการป้องกันตัว ซึ่ งตรงกับคาถามที่ถามถึงที่ผูห้ ญิงป้องกันตัวจากการโดน
สามีทาร้าย ผูเ้ ข้าประกวดนั้นได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรที่จะหาวิธีที่จะช่วยให้ผหู ้ ญิงที่เจอปัญหาเหล่านี้รอดพ้น
จากการถู ก ท าร้ า ย เพราะถ้า หากคนเราถู ก ละเมิ ด หรื อ ถู ก ท าร้ า ยร่ า งกายอยู่บ่ อ ยครั้ ง หลายครั้ งที่ ปั ญ หาของ
ความรุ นแรงเหล่านี้จะทาให้ตอ้ งมีผทู ้ ี่ได้รับความเดือดร้อนหรื อความสู ญเสี ย และได้แนะนาให้มีการตั้งมูลนิ ธิเพื่อ
ช่วยผูห้ ญิงที่ถูกทาร้ายจากสามี โดยคาตอบข้างต้นนั้น ปรากฏอยูใ่ นบริ บททางสังคม ประเภทสิ ทธิสตรี
5.2.2 การตอบคาถามแบบไม่ ตรงประเด็น คือ การที่นางงามไม่ได้ตอบคาถามที่สนองต่อแก่นเรื่ อง
ของคาถาม เพียงแต่ตอบคาถามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก่นเรื่ องของคาถามเท่านั้น ดังตัวอย่าง
“คาถาม : ตามสถิติขององค์การสหประชาชาติ ทุกวันจะมีเด็กสาวประมาณ 33000 คนทั้งโลก
ถู ก บัง คับ ให้ แ ต่ ง งาน ทั้ง ที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เพื่ อ ลดภาระเศรษฐกิ จ ครอบครั ว คุ ณ คิ ด เห็ น อย่ า งไรกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้”
(ปิ ยะวัฒน์ เข็มเพชร : Miss universe Thailand 2019)
“คาตอบ : คิมคิดว่ามันเป็ นข้อกฎบังคับของประเทศเขานะคะ แต่ว่าสิ ทธิ ของมนุษย์ คือ เขามี
ความเชื่อและมันมีสิ่งที่มีคนเคยบอกคิมว่า God will never give us things that we can’t handle และฉันคิดว่าพวก
เขาสามารถควบคุมและจัดการได้ ไม่ว่าจะเป็ นยังไงก็ตามค่ะ”
(คิม โดเชคาโลวา : Miss universe Thailand 2019)
จากตัวอย่างคาตอบข้างต้นเป็ นคาตอบประเภทไม่ตรงประเด็น เนื่ องจากคาถามให้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการที่เด็กสาวที่ถูกบังคับให้แต่งงาน แต่ผเู ้ ข้าประกวดท่านนี้ได้แสดงทัศนคติและความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกับคาถาม ซึ่ งผูเ้ ข้าประกวดได้ให้คาตอบว่าตนคิดว่าการที่เด็กผูห้ ญิงถูกบังคับให้แต่งงานทั้งที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ เพื่อเป็ นการลดปัญหาเรื่ องเศรษฐกิจในครอบครัวขึ้นอยูก่ บั กฎระเบียบของประเทศ และเขาเชื่อว่าพวกเขาจะ
สามารถควบคุมเหตุการณ์น้ ี ได้ ซึ่ งคาตอบของผูเ้ ข้าประกวดนั้นไม่ตรงประเด็น เนื่ องจากไม่มีการแสดงให้ถึง
ทัศนคติและความคิดของผูเ้ ข้าประกวด และไม่ได้ให้เหตุผลว่าทาไมตนถึงคิดว่าเป็ นกฎระเบียบของประเทศ ทั้ง ๆ
ที่เรื่ องเหล่านี้ เป็ นปั ญหาสังคมในระดับนานาชาติ ซึ่ งคาตอบข้างต้นนั้น ปรากฏบริ บททางสังคม ประเภทสิ ทธิ
มนุษยชน
5.3 สั ม พัน ธภาพระหว่ างคาถามและค าตอบของนางงาม ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งการตั้งคาถามและ
การตอบคาถามนางงามถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริ บ การคิด
วิเคราะห์ของนางงามได้เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั จึงศึกษาสัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบของนางงาม โดยใช้
แนวคิดของ สุ ธาสิ นี สิ ทธิเกสร (2544 : 30 -33) เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
5.3.1 การมีสัมพันธภาพระหว่ างคาถามและคาตอบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร
คือตัวแปรต้น (คาถาม) และตัวแปรตาม (คาตอบ) ที่มุ่งให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้น มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
ดังตัวอย่าง
“คาถาม : การที่สมัยนี้ยอมรับในการทาศัลยกรรมมากขึ้น คุณคิดว่ามีผลดีและผลเสี ยอย่างไรบ้าง”
(สัญญา คุณากร : Miss Universe Thailand 2018)
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“คาตอบ : “สาหรับนิ้งนะคะ การทาศัลยกรรมมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ข้อดีก็คือทาให้เรามัน่ ใจ
ขึ้น เพราะว่ารู ปลักษณ์ภายนอกเราสวยขึ้นนะคะ แต่ขอ้ เสี ย ถ้าเราไม่ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับศัลยกรรม มันก็สามารถ
เป็ นอันตรายได้ บางทีถึงชีวิตเลยก็ได้ค่ะ และนิ้งก็ฝากไว้นะคะทุกคนสามารถสวยได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะ”
(โศภิดา กาญจนริ นทร์ : Miss universe Thailand 2018)
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็น ได้ว่าผูเ้ ข้าประกวดนั้นได้ให้คาตอบที่สอดคล้องกับคาถามที่ ถามว่า
“การที่สมัยนี้ยอมรับในการทาศัลยกรรมมากขึ้น คุณคิดว่ามีผลดีและผลเสี ยอย่างไรบ้าง” เนื่องจากที่สัมพันธ์กนั
เพราะคาถามที่ผเู ้ ข้าประกวดได้ คือเกี่ยวกับผลดีและผลเสี ยของศัลยกรรม ผูเ้ ข้าประกวดจึ งได้อธิ บายในส่ วนของ
ข้อดีและข้อเสี ยของศัลยกรรมได้อย่างครอบคลุม จึงทาให้เห็นว่าคาถามและคาตอบของผูเ้ ข้าประกวดนั้นสัมพันธ์กนั
5.3.2 การขาดสั ม พันธภาพระหว่ า งค าถามและค าตอบ คื อ ผลลัพ ธ์ ที่ แ สดงออกมานั้นไม่ตรง
จุดประสงค์ที่ตวั แปรต้น(คาถาม)ต้องการ หรื อไม่เป็ นไปตาตามเป้าหมาย ความสัมพันธ์พนั ธ์ระหว่างตัวแปรต้น
(คาถาม) และตัวแปรตาม(คาตอบ) จะไม่สัมพันธ์กนั หรื อขาดความสัมพันธ์กนั ทันที ดังตัวอย่าง
“คาถาม : ปี นี้ มีนักเคลื่อนไหวเยาวชนออกเคลื่ อนไหวหลายคน รวมถึ งเกรต้า ธันเบิ ร์ก ที่
ออกมาเรี ยกร้องวิกฤตการณ์สภาวะอากาศ เป็ นกระบอกเสี ยงให้โลก และสิ่ งแวดล้อม และเธอได้กล่าวไว้ว่า ผูใ้ หญ่
ได้ขโมยอนาคตของเด็ก ๆ ไป คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้”
(ปิ ยะวัฒน์ เข็มเพชร : Miss universe Thailand 2019)
“คาตอบ : มิเรี ยมเพิ่งฟังคาสัมภาษณ์ของน้องเกรต้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว รู ้สึกภูมิใจมาก ๆ เพราะ
น้องเขาบอกว่า ถ้าเราพูดกับพ่อแม่ ถ้าเขาฟังเราได้ แล้วสามารถที่จะทาให้คนอื่นฟังได้ดว้ ย และในพระคัมภีร์มนั
บอกว่า Do not look down on your youth for the age มิเรี ยมเชื่อว่าเด็กมองสิ่ งที่เรามองไม่เห็นค่ะ”
(มิเรี ยม ศรพรหมมาศ : Miss universe Thailand 2019)
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็ นได้ว่าคาตอบนั้นไม่ สอดคล้องกับคาถามที่ ว่า “ปี นี้ มีนักเคลื่ อนไหว
เยาวชนออกเคลื่ อ นไหวหลายคน รวมถึ ง เกรต้า ธั น เบิ ร์ ก ที่ อ อกมาเรี ยกร้ อ งวิ ก ฤตการณ์ ส ภาวะอากาศ
เป็ นกระบอกเสี ยงให้โลก และสิ่ งแวดล้อม และเธอได้กล่าวไว้ว่า ผูใ้ หญ่ได้ขโมยอนาคตของเด็ก ๆ ไป คุณมี
ความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้” เนื่องจากคาถามของผูเ้ ข้าประกวดนั้นถามถึงความคิดเห็นว่าคิดเห็นอย่างไรกับ
คาที่ว่า “ผูใ้ หญ่ได้ขโมยอนาคตของเด็กไป” แต่ผเู ้ ข้าประกวดได้บอกแค่ว่าตนภูมิใจในตัวเกรต้า ธันเบิร์ก แต่ไม่ได้
บอกว่าตนคิดเห็นอย่างไรกับคาพูดที่เกรต้า ธันเบิร์ก ได้กล่าวไว้ จึงทาให้เห็นว่าคาตอบที่ผเู ้ ข้าประกวดตอบมานั้น
ไม่สัมพันธ์กบั คาถาม

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาการตั้งคาถามของนางงามทั้งหมด 4 เวที รวมทั้งสิ้ น 51 คาถาม พบการตั้งคาถามทั้งหมด
6 วิธีย่อย คือ คาถามเพื่อให้ประเมิ นและเลื อกทางเลื อก 18 คาถาม คิดเป็ นร้ อยละ 35 สะท้อนให้เห็ นว่า การ
ประกวดนางงามในแต่ละเวทีจะมีการวัดระดับความคิด ความรู ้ และทัศนคติของผูเ้ ข้าประกวด ในการตั้งคาถามจะ
มีวิธีที่ใช้ในการตั้งคาถามที่หลากหลาย การตั้งคาถามให้ประเมินและเลือกทางเลือกปรากฏเป็ นจานวนมากที่สุด
เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่สาคัญเป็ นอย่างมาก คาถามที่ใช้ถามนางงามจึงต้องเป็ นคาถามที่ให้ผเู ้ ข้าประกวดนั้นได้ประเมิน
และเลือกทางเลือก รวมถึงนางงามจะต้องรู ้จกั วิเคราะห์ แยกแยะปั ญหา จัดหมวดหมู่ วิจารณ์เรื่ องต่าง ๆ และบอก
ความสัมพันธ์ เหตุและผล เพราะสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นสิ่ งที่จะวัดระดับความคิด ปฏิภาณไหวพริ บของผูเ้ ข้าประกวดได้
เป็ นอย่างดี อีกทั้งนางงามถือว่าเป็ นกระบอกเสี ยงที่สาคัญที่มีส่วนช่วยให้โครงการหรื อสิ่ งต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้
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คาถามที่ใช้ จึงเป็ นการให้ผเู ้ ข้าประกวดคิดและวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์น้ ี สถานการณ์น้ ี ตัวผูเ้ ข้าประกวดคิดเห็น
อย่างไร และสามารถแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นเหล่านี้ ได้ นอกจากนี้ ยงั พบคาถามให้วิเคราะห์พบ 13 คาถาม คิดเป็ น
ร้อยละ 25 คาถามให้อธิ บาย 11 คาถาม คิดเป็ นร้อยละ 22 คาถามให้ประยุกต์ 6 คาถาม คิดเป็ นร้อยละ 12 คาถาม
ให้เปรี ยบเทียบ 2 คาถาม คิดเป็ นร้อยละ 4 และคาถามให้ยกตัวอย่าง 1 คาถาม คิดเป็ นร้อยละ 2 การศึกษาการตอบ
คาถามของนางงามทั้งหมด 4 เวที รวมทั้งสิ้น 72 คาตอบ พบการตอบคาถามทั้งหมด 2 วิธียอ่ ย คือ การตอบคาถาม
แบบตรงประเด็น จานวน 69 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 96 ซึ่ งถือว่าพบการตอบคาถามแบบตรงประเด็นมากที่สุด
สะท้อนให้เห็นว่าในการประกวดนางงามแต่ละเวที นางงามจะต้องเตรี ยมตัวเองมาเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นรู ปร่ าง
หน้าตา บุคลิกภาพ การแต่งกาย และรวมถึงการตอบคาถามที่มุ่งให้แสดงทัศนคติ ภูมิรู้ และผูเ้ ข้าประกวดจะมี
การซักซ้อมมาเป็ นอย่างดี ก่อนที่จะขึ้นเวที การตอบคาถามถือว่าเป็ นสิ่ งที่ ช้ ี ให้เห็นว่าผูเ้ ข้าประกวดท่านนั้นจะ
เข้ารอบต่อไปหรื อจะตกรอบไป ส่ วนการตอบคาถามแบบไม่ตรงประเด็นพบจานวน 3 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 4
การตอบคาถามไม่ตรงประเด็นนั้น สอดคล้องกับผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านนางงามระดับประเทศ คือ เชรี่ ไอศวรรฎา
ศิ ริลกั ษณ์ แฟนพันธุ์แท้นางงามจักรวาล (2563 : ออนไลน์) ที่ กล่าวว่า ในการประกวดแต่ละครั้ งถ้าหากผูเ้ ข้า
ประกวดขาดการซักซ้อม มีความตื่นเต้น ไม่จดจ่ออยู่กบั คาถาม จะทาให้คาตอบนั้นไม่ตรงประเด็นกับค าถาม
ทาให้ผเู ้ ข้าประกวดนั้นตกรอบไปในที่สุด ทั้งนี้การตอบคาถามนางงามไม่พบการตอบคาถามแบบไม่สนองคาถาม
เนื่องจากในการประกวดนางงามทั้ง 4 เวทีจะไม่มีนางงามที่ไม่ตอบคาถามเลย
การศึกษาการตั้งคาถามและการตอบคาถามนางงามยังปรากฏบริ บททางสังคมในคาถามและคาตอบรวม
ทั้งสิ้น 9 บริ บท ได้แก่ บริ บทสังคมด้านสิ ทธิมนุษยชน บริ บทสังคมด้านสิ ทธิความเท่าเทียม บริ บทสังคมด้านสิ ทธิ
เด็กและเยาวชน บริ บทสังคมด้านสิ ทธิ สตรี บริ บทสังคมด้านสิ ทธิ สื่อสารมวลชน บริ บทสังคมด้านสิ ทธิ ทาง
ศีลธรรม บริ บทสังคมด้านสิ ทธิ ทางครอบครัว บริ บทสังคมด้านสิ ทธิ ทางการศึกษา และบริ บทสังคมด้านสิ ทธิ
เกี่ยวกับอาชีพ สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบนั เวทีการประกวดนางงามเป็ นส่ วนหนึ่งที่เป็ นกระบอกเสี ยงให้แก่ผคู ้ น
ในสังคมได้รับรู ้ถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จะเห็นได้ว่าบริ บทที่ปรากฏจะเกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
สังคม ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และอดีต
การตั้งคาถามและการตอบคาถาม ความสัมพันธ์ระหว่างคาถามและคาตอบถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
สาหรับตัวนางงาม ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบ 2 ประเด็น คือ การมีสัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบ จานวน
69 คาตอบ จากทั้งหมด 72 คาตอบ คิดป็ นร้อยละ 96 ถือว่าพบมากที่สุด เนื่องจากในการประกวดนางงามนั้นผูเ้ ข้า
ประกวดมีการเตรี ยมตัวมาเป็ นอย่างดี ในทุก ๆ ด้าน รวมถึง การจับใจความสาคัญระหว่างคาถามกับคาตอบต้อง
สอดคล้อ งกัน ไม่ ค วรตอบนอกเรื่ อ งหรื อ หลุ ด ประเด็ น อาจท าให้ น างงามตกรอบไปในที่ สุด ส่ วนการขาด
สัมพันธภาพระหว่างคาถามและคาตอบ จานวน 3 คาตอบ จากทั้งหมด 72 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 4 เนื่องจากผูเ้ ข้า
ประกวดไม่เข้าใจคาถาม อาจจะมาจากความตื่ นเต้น หรื อ ขาดทักษะความรู ้ในเรื่ องที่ถามมา จึ งทาให้ นางงาม
ไม่สามารถตอบคาถามให้มีความสัมพันธ์กบั คาถามนั้นได้ และทาให้ไม่สามารถครอบครองมงกุฎในค่าคืนนั้นได้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคาถามและการตอบคาถามนางงาม สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั
อื่น ๆ ทั้งในส่ วนของความเหมื อนและความแตกต่าง ตัวอย่างเช่ น กลวิธีการตอบคาถามสื่ อมวลชนของดารา
นักแสดงชาย – หญิง : กรณี ศึกษารายการทีวีพูลไลฟ์ ของ โสภิษฐา ไชยถาวร (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการ
ตอบคาถามแบบอ้อม การตอบคาถามแบบตรง และการไม่ตอบคาถาม ในประเด็นศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ที่ ผูศ้ ึ ก ษาได้วิ เคราะห์ ในประเด็ นการตอบค าถาม ส่ ว นการตั้ง ค าถามพบว่ า ไม่ มี ง านวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้อง
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เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างคาถามและคาตอบของเวทีการประกวด
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นทัศนคติ ไหวพริ บ ของผูเ้ ข้าประกวดแต่ละบุคคล

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรนาผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปเผยแพร่ ได้แก่ 1) สามารถนาไปให้ กองประกวดนางงามเวทีต่าง ๆ ได้รับ
ทราบและทางกองประกวดจะได้ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการตั้งคาถามให้ดียิ่งขึ้น 2) สามารถนาไปใช้ใน
การประกอบ การเรี ยนการสอนทางด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ และ 3) ผูท้ ี่จะประกวดนางงามสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ในครั้งนี้หรื อสาหรับเตรี ยมตัวตอบคาถามนางงามในเวทีต่าง ๆ ให้ชนะใจกรรมการได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
7.2.1 ควรศึกษากลวิธีการใช้ภาษาการประกวดนางงามในรอบการแสดงทัศนคติ
7.2.2 ควรศึกษาการใช้ภาษาในการประกวดนางงามในรอบการคัดเลือกผูเ้ ข้าประกวด

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุ ณวุฒิและมหาวิทยาลัยศรี ปทุมเป็ นอย่างสู ง ที่ กรุ ณาเปิ ดโอกาสให้ผูว้ ิจัย
นาเสนอผลงาน
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การศึกษาการตั้งชื่ ออาหารจีนที่เกีย่ วข้ องกับวัฒนธรรมจีน
THE STUDY OF CHINESE FOOD NAMING RELATED TO
CHINESE CULTURE.
นางนาฏกานต์ ดิลท์ส
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
nattakan.c@phuket.psu.ac.th
บทคัดย่อ
อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อชีวิต นอกจากบริ โภคเพื่อคุณค่าทางโภชนาการแล้ว เมื่อศึกษาให้ลึกลงไป อาหาร
ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่ อ ค่านิ ยม วัฒนธรรม รวมถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชนชาติได้ เมื่อมองในแง่มุมของ
ภาษา ชื่ออาหารจีนประกอบไปด้วยความหมายแฝงทางวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นกระจกสะท้อนวัฒนธรรม
การตั้งชื่ออาหารจีนสามารถแสดงบทบาททางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน
บทความวิชาการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตั้งชื่ออาหารจีนที่มีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมจีน ซึ่ง
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมรายชื่ออาหารจากเว็บไซต์เป็ นจานวน 2,886 ชื่อ ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ตั้งชื่ออาหารจีนแบ่งเป็ น
2 รู ป แบบ ได้แ ก่ การตั้ง ชื่ อ อาหารแบบตรง และการตั้ง ชื่ อ อาหารแบบอุปลัก ษณ์ การตั้ง ชื่ อ อาหารแบบตรง
จัดประเภทโดยใช้ตาแหน่ งแรกของรู ปภาษามี ท้ งั หมด 8 ประเภท ได้แก่ 1) ชื่ อผูค้ ิดค้นอาหาร 2) ชื่ อสถานที่
3) สี ของอาหาร 4) รสชาติของอาหาร 5) ภาชนะใส่ อาหาร 6) ชื่ อดอกไม้ 7) ชื่ อสมุนไพรจีน 8) ชื่ อจากตานาน
นิทานพื้นเมือง ชื่อตัวละคร การตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณ์ จัดประเภทโดยใช้ตาแหน่งแรกของรู ปภาษามีท้งั หมด
2 ประเภท ได้แก่ 1) การอุปลักษณ์ชื่ออาหารให้มีความเป็ นสิ ริมงคล 2) การอุปลักษณ์จากลักษณะของอาหาร
คาสาคัญ: การตั้งชื่ออาหาร อาหารจีน วัฒนธรรมจีน

ABSTRACT
Food is necessary for our lives, not only for being consumed for nutritional value but the sustenance we
consume reflects the traditions, beliefs, values, cultures, and identities of different societies and ways of living.
When looking at the language aspect Chinese food names contain cultural connotations. It can be said that it is a
mirror of Chinese culture. Naming Chinese cuisine can clearly delineate the culture.
This academic article focuses on how Chinese cuisine names evolved and how they interrelate with
Chinese culture. This study of Chinese food naming explores interrelations with Chinese culture by collecting
and critically analyzing 2,886 differentiated names of Chinese food from websites. The results of the study found
that: the naming of Chinese food is divided into two forms: direct naming and naming through metaphor. Direct
food naming can be divided into eight categories as: 1) food inventor, 2) place name, 3) color, 4) taste, 5)
container, 6) floral relation, 7) herbal component, and 8) mythological or historical link. Naming the food in
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metaphor can be divided into two categories: 1) auspicious and superstitious link, and 2) metaphorical connotation
respectively.
Keywords: Food naming, Chinese food, Chinese culture

1. บทนา
ภาษาและวัฒนธรรมนั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างลึกซึ้ ง ไม่สามารถแยกสองอย่างนี้ออกจากกันได้ ภาษา
มิใช่แค่เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเท่านั้น แต่ยงั สามารถเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ประเพณี ค่านิ ยม ความคิดของผูค้ น
วิ ถี การด าเนิ น ชี วิต จากภาษาได้เ ป็ นอย่างดี การเรี ย นรู ้ ข องผูค้ นนั้น ส่ ว นมากเกิ ดขึ้ นจากประสบการณ์ หรื อ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว อาหารเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่มีความความจาเป็ นต่อทุกสรรพชีวิต ดังนั้นผูส้ นใจศึกษาจึงนาภาษา
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมาใช้อธิบายสิ่ งต่าง ๆ หรื ออุปลักษณ์สิ่งต่าง ๆ ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
การตั้งชื่ออาหารจีนมีหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนอย่างโดดเด่น อาหารหลักของชาวจีน
คืออาหารที่มาจากพืช ธัญ พืชและเสริ มด้วยเนื้อสัตว์หรื ออาหารทะเล กระบวนการปรุ งอาหารมีความพิเศษเป็ น
อย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวจีนมีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และกระบวนการผลิตอาหารที่หลากหลาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ผู ้บ ริ โ ภคอาหารได้สั ม ผัส กับ รสชาติ และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอย่ า งครบถ้ว น การผลิ ต อาหารของจี น มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน ดังนั้น ในส่วนภาษาจีนมีการตั้งชื่ออาหารให้มีลกั ษณะหลากหลายน่าสนใจ การพัฒนาคาที่
เกี่ ยวข้องกับอาหาร จนตกผลึ ก ภูมิปัญญา การสื บทอด การพัฒนา และความเจริ ญรุ่ งเรื องของวัฒนธรรมจี น
มีความสัมพันธ์ระหว่างคากับวัฒนธรรมจีน และทั้งสองอย่างมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน มีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน
ตัวอักษรจีนเป็ นส่วนสาคัญของพัฒนาการทางวัฒนธรรมอาหาร
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงสนใจวิธีการตั้งชื่ออาหารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การศึกษาชื่ออาหารไม่เพียงแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการการสร้างคาและความหมาย แต่ยงั รับรู ้ถึง การอุปลักษณ์ชื่ออาหารได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผูท้ ี่
ความสนใจศึกษาภาษาจีนมีมโนทัศน์ท างด้านชื่ ออาหารจีน มากยิ่งขึ้น โดยเนื้ อหาของการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษา
เฉพาะชื่ อ อาหารคาวที่ เกี่ ยวข้อ งกับวัฒนธรรมจี น บางส่ วน เพื่ อ ให้ ผูท้ ี่ ศึกษาภาษาจี น และผูท้ ี่ สนใจมี ความรู ้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาหารจีนเพิม่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาวิธีการตั้งชื่ออาหารในภาษาจีน
(2) เพื่อศึกษาชื่ออาหารจีนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน

3. การตั้งชื่ ออาหารจีน
ในประเทศจีนในแต่ละพื้นที่มีประเพณี และความนิยมแตกต่างกัน นิสัยการรับประทาน และรสชาติของ
อาหารของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ีทาให้อาหารท้องถิ่นในพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาหารทางใต้มี
รสชาติหวาน อาหารทางเหนือมีรสชาติเค็ม อาหารทางตะวันออกมีรสชาติเผ็ด และอาหารทางตะวันตกของจีนมี
รสชาติเปรี้ ยว (สี วส์ ื อเทา, 2553) กล่าวว่า กลุ่มอาหารจีนมีมากเป็ นพิเศษ สามารถแบ่งเป็ น กลุ่มใหญ่ ๆตามท้องถิ่น
ที่แตกต่างกันของจีน อาหารซานตง อาหารเจ้อเจียง อาหารกวางตุง้ อาหารฮกเกี้ยน อาหารเสฉวน อาหารเจียงซู
อาหารอานฮุ ย อาหารหู หนาน ในแต่ละพื้นที่ มีอาหารที่ ข้ ึนชื่ อในท้องที่น้ ัน ๆ เช่ น อาหารเสฉวนที่ ข้ ึนชื่ อ คือ
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麻婆豆腐 /mapotoufu/ เต้าหู้ผดั ซอสเสฉวน 鱼香肉丝/yuxiangrousi/ เนื้อเส้นผัดซอส อาหารฮกเกี้ยน
ที่ ข้ ึนชื่ อคือ 佛跳墙/fotiaoqiang/ พระกระโดดกาแพง อาหารากวางตุ้ง ที่ข้ ึนชื่ อคือ 龙虎斗/longhudou/
เป็ นต้น (孙补卿 , 2547 ) กล่าวว่า การตั้งชื่ ออาหารของคนจี นนั้นต้องผ่านการพิจ ารณาใคร่ ครวญการใช้
คาศัพท์อย่างพินิจพิเคราะห์ ใช้คาที่ สละสลวย ไม่ควรตั้งชื่ อโดยใช้คาศัพท์ที่ไม่เกี่ ยวข้อง ไม่ใช่ เพียงแค่ต้ งั ชื่ อ
เท่านั้น แต่ยงั คานึงถึงความเป็ นจริ งด้วย จากการศึกษาชื่ออาหารจีน คาศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในชื่ออาหารสามารถ
สะท้อนทางวัฒนธรรมอาหาร และวัฒนธรรมจีนได้อย่างชัดเจน
ผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการตั้งชื่ ออาหารในประเทศไทย อนัตตยา คอมิ ธิน (2548) ได้ศึกษาเรื่ อ ง
“การศึกษาการตั้งชื่อาหารในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริ ชาน” จากผลการศึกษาการตั้งชื่ออาหารใน
ภาษาไทยมี 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่อแบบตรง และกลวิธีการตั้งชื่ออาหารแบบเปรี ยบเทียบ นอกจากนี้ จิง ลู
(2553) ศึกษาเรื่ อง “กลวิธีการตั้งชื่ออาหาร และอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน” ผลการวิจยั นี้พบว่า กลวิธี
การตั้งชื่ ออาหารภาษาไทยและภาษาจี นมี 2 รู ปแบบคือการตั้งชื่ ออาหารแบบตรง และการตั้งชื่ ออาหารแบบ
อุปลักษณ์
จากการศึกษาผลงานวิจยั ในการตั้งชื่ ออาหาร ยังขาดการวิเคราะห์ชื่ออาหารในด้านวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ น
สิ่ งสาคัญสาหรับผูท้ ี่ศึกษาภาษาจีนหรื อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร
การศึกษาการตั้งชื่ออาหารจีนที่ใช้การเปรี ยบเทียบเพื่อสื่ อถึงความนึกคิด และการประมวลผลความคิด
ของคนจีนนั้น ผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎีอรรถศาสตร์ ปริ ชาน (Cognitive Semantics) ในการวิเคราะห์และศึกษาความหมาย
ในชื่ ออาหาร (Lakoff, 1987) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีอรรถศาสตร์ ปริ ชานมีสมมติฐานว่า ภาษาสามารถสะท้อนการ
เรี ยนรู ้ และโลกทัศน์ของมนุษย์ การเข้าใจภาษานั้นสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ ประสบการณ์ของ
มนุษย์ดงั กล่าว ได้แก่ ประสบการณ์การรับรู ้ทางร่ างกาย (bodily experience) ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ (sensorymotors) ทางอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก (emotional) และทางสั ง คม (social) เป็ นต้น (จิ ง ลู , 2553) กล่ า วว่ า ทฤษฎี
อรรถศาสตร์ปริ ชาน เป็ นทฤษฎีที่ศึกษาด้านความหมายโดยอาศัยประสบการณ์การรับรู ้ และความเข้าใจของมนุษย์
ที่มีต่อภาษาเป็ นสาคัญ
จากข้อ มู ล ข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า การเรี ย นรู ้ ภ าษาของมนุ ษ ย์อ าศัย ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ สิ่ ง ที่ คุ้น ชิ น
ความเข้าใจนามาเชื่อมโยงความนึกคิดทาให้เกิดความรู ้ใหม่ เพื่อช่ วยให้มนุษย์มีการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ หรื อทาให้เกิด
สิ่ งใหม่ข้ ึนมา อย่างไรก็ตามการอธิ บายทฤษฎี อรรศาสตร์ ปริ ชานเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ ภาษาของมนุ ษย์
หากต้องการเรี ยนรู ้ภาษาจากการสื่ อถึงความหมายในสิ่ งต่าง ๆ ยังจาเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์ในการเปรี ยบเทียบเชิง
อุปลักษณ์ เพื่อให้มีการเรี ยนรู ้ ใ นระดับลึ กลงไป (Lakoff and Johnson, 1980) ได้กล่าวถึ ง การอุปลักษณ์ เป็ นรู ป
ภาษาที่ สามารถพบในภาษาที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน ไม่ เ พี ย งแต่ในภาษาเท่า นั้น แต่ ย งั รวมถึ งในความคิดและ
การกระทา ระบบมโนทัศน์ (conceptual system) ที่ทาให้มนุษย์เราสามารถคิด และทาสิ่ งต่าง ๆ มีพ้ืนฐานมาจาก
อุปลักษณ์ (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2548) กล่าวว่า การศึ กษาอุปลักษณ์ ตามแนวทฤษฎี ภาษาศาสตร์ ปริ ชานจะอธิ บาย
อุ ป ลัก ษณ์ ใ นด้า นภาษาที่ สั ม พัน ธ์ กับ กระบวนการคิ ด และมโนทัศ ฯของมนุ ษ ย์ ตลอดจนแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการทางความหมายของอุปลักษณ์ ทาให้เราสามารถเข้าใจความคิดของผูใ้ ช้ภาษาในสังคมต่าง ๆ ได้
จากแนวคิดข้างต้น การศึกษาชื่ ออาหารจีนมีบางส่ วนสัมพันธ์กบั การอุปลักษณ์ในภาษา เมื่อศึกษาถึง
คาศัพท์ที่ปรากฎในชื่ ออาหารพบว่า มีการอุปลักษณ์ในสิ่ งต่าง ๆ เนื่ องจากอาหารรวมทั้งภาษาสามารถสะท้อน
วัฒนธรรม ความคิด ของมนุษย์ได้
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ในการศึ กษาแบ่งการตั้งชื่ ออาหารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยเนื้ อหาของการศึกษาเป็ นการศึกษาฉพาะ
อาหารคาว ขอบเขตของการศึกษาคือ การรวบรวมรายชื่ออาหารจากเวปไซต์ภาษาจีน ได้แก่ www.meishichaina.com,
www.ttmeishi.com, www.xinshipu.com รวมชื่ออาหารคาวทั้งหมด 2,886 ชื่อ ในบทความศึกษาการตั้งชื่ออาหาร
จีนแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ การตั้งชื่ออาหารแบบตรง และการตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณ์
การตั้งชื่ ออาหารแบบตรง
การตั้งชื่ออาหารแบบตรง ใช้ความหมายตรงจากรู ปภาษามาตั้งชื่ออาหาร ไม่ได้ต้งั ชื่อในเชิงเปรี ยบเทียบ
จัดประเภทโดยใช้ตาแหน่งแรกของรู ปภาษา ดังนี้
1) การตั้งชื่ อจากชื่ อผู้คิดค้นอาหาร
จากการศึกษาการตั้งชื่ออาหารจากชื่อของผูค้ ิดค้นอาหาร ในบทความจะนาชื่ออาหารมาวิเคราะห์
โครงสร้ างของคาเรี ยกชื่ ออาหารโดยการตั้งต้นจากส่ วนหลักของคาเรี ยกชื่ ออาหารคือชื่ อผูค้ ิดค้นอาหารเป็ น
ตาแหน่งแรก เช่น
1.1) ชื่อผูค้ ิดค้นอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
东坡肉 /dongporou/

ชื่อผูค้ ิดค้นอาหาร
东坡 (ตงโพ)

ส่วนประกอบอาหาร
肉 (เนื้อ)

东坡肉/dongporou/ เนื้ อหมูต๋ ุนของตงโพ (常敬宇, 2538) กล่าวว่า ผูท้ ี่คิดค้นเนื้ อตงโพนี้ชื่อ 苏东坡

ซูตงโพเป็ นชาวเหมยซาน มลฑลเสฉวน จึงตั้งชื่อตามผูท้ ี่ทาเมนูน้ ีเป็ นคนแรก
1.2) ชื่อผูค้ ิดค้นอาหาร + ประเภทของอาหาร
ชื่ออาหาร
白运章包子/baiyunbaozi/

ชื่อผูค้ ิดค้นอาหาร
白运章 (ป๋ ายหยุนจาง)

ประเภทของอาหาร
包子 (ซาลาเปา)

2) ตั้งชื่ ออาหารจากชื่ สถานที่
ผูท้ ี่รับประทานอาหารหรื อผูท้ ี่ศึกษาภาษาจีนสามารถทราบได้ว่าอาหารมาจากพื้นที่ใดในประเทศ
จี น เนื่ องจากชื่ อของอาหารสื่ อถึ งแหล่งที่ผลิ ต อาหารชนิ ดนั้น ๆ หรื อในแง่มุมหนึ่ งคือเมื่ อไปพื้นที่หรื อเอ่ยถึง
สถานที่น้ นั สามารถโยงถึงอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามรถแบ่งโครงสร้างได้ หลายรู ปแบบ เช่น
2.1) ชื่อสถานที่ + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
闽生果 /minshengguo / 1

ชื่อสถานที่
闽 (หมิ่นคือคาย่อของมลฑลฝูเจี้ยน)

ส่วนประกอบอาหาร
生果(ถัว่ ลิสง)

2.2) ชื่อสถานที่ + วิธีการทาอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
1) 北京烤鸭 /beijingkaoya/
2) 道口烧鸡 /daokoushaoji/

ชื่อสถานที่
北京 (เมืองปักกิ่ง)
道口 (เมืองเต้าโข่ว)

1

วิธีการทาอาหาร
烤 (ย่าง)
烧 (เผา)

ส่วนประกอบของอาหาร
鸭 (เป็ ด)
鸡 (ไก่)

闽生果 ชื่ออาหารชนิดนี้ในโครงสร้างมีคาว่า 闽 (หมิน่ ) ซึ่งเป็ นชื่อย่อของมณฑลฝูเจี้ยน อาหารชนิดนี้ทาจากถัว่ ลิสงโดย
การทอดให้กรอบ เป็ นอาหารที่ข้ นึ ชื่อของมลฑลฝูเจี้ยน
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2.3) ชื่อสถานที่ + เครื่ องปรุ งรส + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
西湖醋鱼 /xihucuyu/2

ชื่อสถานที่
西湖 (ซีหู)

เครื่ องปรุ งรส
醋 (น้ าส้มสายชู)

ส่วนประกอบของอาหาร
鱼 (ปลา)

3) ตั้งชื่ ออาหารจากสีของอาหาร
อาหารจีนนอกจากให้ความสาคัญกับรสชาติอาหารแล้ว คนจีนยังคานึงถึง สี สันของอาหาร เพื่อให้
อาหารนั้นน่ารับประทาน น่าลิ้มลอง จากการศึกษาตั้งชื่ออาหารจากสี สันของอาหารส่ วนใหญ่จะตั้งชื่อตามสี ของ
วัตถุดิบที่นามาปรุ ง อาหารชนิ ดนั้น ๆ หรื อสี สันของอาหารที่ปรุ งสุ กแล้วมาตั้งชื่ ออาหาร วิธีการตั้งชื่ ออาหารที่
ขึ้นต้นด้วยสี ของอาหารสามารถแบ่งโครงสร้างได้ 2 รู ปแบบ
3.1) สี ของอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
1) 翡翠虾仁 /feicuixiaren/
2) 红白豆腐 /hongbaidoufu/

สี ของอาหาร
翡翠 (หยกสี เขียว)
红白 (แดง + ขาว)

ส่วนประกอบอาหาร
虾仁 (กุง้ )
豆腐 (เต้าหู้)

3.2) สี ของอาหาร + ประเภทของอาหาร
ชื่ออาหาร
1) 翡翠水饺 /feicuijiaozi/
2) 金玉羹 /jinyugeng/

สี ของอาหาร
翡翠 (หยกสี เขียว)
金玉 (ทอง + หยก)

ประเภทของอาหาร
水饺 (เกี๊ยวน้ า)
羹 (น้ าแกง)

4) ตั้งชื่ ออาหารจากรสชาติของอาหาร
อาหารทุกชนิดมีรสชาติ รสชาติเหล่านี้มีความหมายตรงกันตามความรู ้สึกที่มนุษย์รับรู ้ได้ เป็ นเรื่ อง
ธรรมดาที่ ผูค้ นชื่ นชอบ และใฝ่ หาอาหารที่มีรสชาติอร่ อย ถูกปาก อาหารเป็ นปั จจัยสาคัญหลักของมนุ ษย์ แต่
รสชาติเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้มนุ ษย์ได้เพลิดเพลินกับอาหาร คนจีนให้ความสาคัญกับรสชาติ อาหารมาช้านาน
หัวใจของศิลปะในการปรุ งอาหารจีนคือรสชาติ วิธีการตั้งชื่ออาหารที่ข้ นึ ต้นด้วยรสชาติของอาหารส่ วนใหญ่แบ่ง
โครงสร้าง ดังนี้
4.1) รสชาติ + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
1) 麻辣豆腐 /maladoufu/
2) 酸辣土豆丝 /suanlatudousi/

รสชาติ
麻辣 (เผ็ดชา)
酸辣 (เปรี้ ยว เผ็ด)

ส่วนประกอบอาหาร
豆腐 (เต้าหู้)
土豆丝 (มันฝรั่งซอยเป็ นเส้น)

4.2) รสชาติ + วิธีการทาอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
辣炒花蛤 /lachaohuage/

รสชาติ
辣 (เผ็ด)

2

วิธีการทาอาหาร
炒 (ผัด)

ส่วนประกอบอาหาร
花蛤 (หอย)

西湖醋鱼 ปลาซอสเปรี้ ยวซีหู ซีหูเป็ นทะเลสาปอยูใ่ นเมืองหางโจว อาหารชนิดนี้มีรสชาติเปรี้ ยวหวาน โดยใช้เครื่ องปรุ งรส
คือ 醋 (น้ าส้มสายชู) เป็ นส่วนผสม
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4.3) ชื่ออาหาร + รสชาติอาหาร + ภาชนะใส่อาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
麻辣砂锅鱼 /malashaguoyu/

รสชาติ
麻辣 (เผ็ดชา)

ภาชนะใส่อาหาร
砂锅 (หม้อดิน)

ส่วนประกอบอาหาร
鱼 (ปลา)

5) ตั้งชื่ ออาหารจากภาชนะบรรจุ
อาหารที่ปรุ งเสร็ จจะจัดใส่ในภาชนะต่าง ๆ ภาชนะใส่อาหารจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น อาหารจีนบางชนิดใช้
ภาชนะใส่ อาหารมาประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนเพื่อให้อาหารนั้นสุ ก มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน การตั้งชื่อ
อาหารจากภาชนะบรรจุสามารถแบ่งโครงสร้างหลัก ๆ คือ
5.1) ภาชนะใส่อาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
1) 铁锅羊排 /tieguoyangpai/
2) 坛子肉3/tanzirou/

ภาชนะใส่อาหาร
铁锅 (กระทะเหล็ก)
坛子 (ไห)

ส่วนประกอบอาหาร
羊排 (ซี่โครงแกะ)
肉 (เนื้อ)

5.2) ภาชนะใส่อาหาร + วิธีการทาอาหาร + ส่วนประกอบอาหาร
ชื่ออาหาร
锅烧牛肉 /guoshaoniurou/

ภาชนะใส่อาหาร
锅 (หม้อ)

วิธีการทาอาหาร
烧 (เผา)

ส่วนประกอบอาหาร
牛肉 (เนื้อวัว)

5.3) ภาชนะใส่อาหาร + ประเภทของอาหาร
ชื่ออาหาร
瓦罐汤 /waguantang/

ภาชนะใส่อาหาร
瓦罐 (ถ้วยกระเบื้องเคลือบ)

ประเภทของอาหาร
汤 (ซุป)

6) ตั้งชื่ ออาหารจากชื่ อดอกไม้
มนุษย์และธรรมชาติเป็ นสิ่ งที่คู่กนั เสมอมา ต้นไม้และดอกไม้ได้รับความนิยมจากผูค้ น เช่นเดียวกัน
กับอาหาร อาหารจีนมีท้ งั อาหารที่ทาจากวัตถุดิบจากส่ วนประกอบของดอกไม้ และอาหารที่ไม่ได้ใช้วตั ถุดิบจาก
ดอกไม้ แต่เมื่ออาหารปรุ งสุ กแล้วมีสีสันคล้ายกับสี ดอกไม้ หรื อรู ปร่ างคล้ายกับดอกไม้ เมื่อได้ยินชื่ออาหารชนิด
นั้น ๆ แล้วเกิดความรู ้สึกอยากลิม้ รส การตั้งชื่ออาหารจากชื่อดอกไม้สามารถแบ่งโครงสร้างหลัก ๆ คือ
6.1) ชื่อดอกไม้ + ส่วนประกอบของอาหาร
ชื่ออาหาร
1) 桂花豆腐 /guihuadoufu/
2) 菊花鸡胗 /juhuajizhen/

ชื่อดอกไม้
桂花 (ดอกกุย้ ฮวา)
菊花 (ดอกเก็กฮวย)

ส่วนประกอบของอาหาร
豆腐 (เต้าหู้)
鸡胗 (กึ๋นไก่)

6.2) ชื่อดอกไม้ + ส่วนประกอบของอาหาร + ประเภทของอาหาร
ชื่ออาหาร
桂花莲藕羹
/guihualianougeng/

ชื่อดอกไม้
桂花 (ดอกกุย้ ฮวา)

3

ส่วนประกอบของอาหาร
莲藕 (รากบัว)

ประเภทของอาหาร
羹 (น้ าแกง)

坛子肉/tanzirou/ มีประวัติเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปี พ่อครัวร้านหนึ่งใช้ซี่โครงหมูปรุ งรสและเครื่ องเทศเสร็จแล้วใส่ไว้ในไห
เคี่ยวด้วยไฟอ่อน ในปัจจุบนั เมื่อปรุ งในหม้อเสร็จแล้วจะเสริ ฟโดยใส่ไว้ในไหเล็ก ๆ ตามชื่ออาหาร
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7) ตั้งชื่ ออาหารจากชื่ อสมุนไพรจีน
อาหารนอกจากจะรั บ ประทานเพื่ อ การด ารงชี วิ ต อาหารยัง สามารถเป็ นยา ในประเทศจี น มี
การบันทึกสู ตรอาหารจีนโบราณที่ประกอบด้วยยาจีน มานานแล้ว (ประยงค์ อนันทวงศ์, 2541) กล่าวว่า คนจีน
นอกจากจะรับประทานอาหารเพื่อรสชาติและความเอร็ ดอร่ อยแล้ว ยังรับประทานอาหารเป็ นยาเพื่อป้องกัน และ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ จากการศึกษาเกี่ยวกับชื่ ออาหารจีน ชาวจีนได้นาสมุนไพรจีนหลายชนิ ดมาประกอบอาหาร
เพื่อบารุ งร่ างกาย ทาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และตั้งชื่อตามชื่อสมุนไพรนั้น ๆ สมุนไพรจีนที่นิยมนามา
ประกอบอาหาร เช่นโสม เก๋ ากี้ ตังกุย เปลือกส้ม เป็ นต้น การตั้งชื่ออาหารจากสมุนไพรจีนสามรถแบ่งโครงสร้าง
หลัก ๆ คือ
7.1) ชื่อสมุนไพรจีน + ส่วนประกอบของอาหาร
ชื่ออาหารจีน
陈皮鸭肉 /chenpiyarou/

ชื่อสมุนไพรจีน
陈皮 (เปลือกส้ม)

ส่วนประกอบของอาหาร
鸭肉 (เนื้อเป็ ด)

7.2) ชื่อสมุนไพรจีน + วิธีการทาอาหาร + ส่วนประกอบของอาหาร
ชื่ออาหารจีน
当归炖羊肉 /danghuidunyangrou/

ชื่อสมุนไพรจีน
当归 (ตังกุย)

วิธีการทาอาหาร
炖 (ตุ๋น)

ส่วนประกอบของอาหาร
羊肉 (เนื้อแกะ)

7.3) ชื่อสมุนไพรจีน + วิธีการทาอาหาร + ส่วนประกอบของอาหาร
ชื่ออาหารจีน
1) 人参鸡汤 /renshenjitang/
2) 枸杞乌鸡汤 /gouqiwujitang/

ชื่อสมุนไพรจีน
人参 (โสม)
枸杞 (เก๋ ากี้)

ส่วนประกอบของอาหาร
鸡 (ไก่)
乌鸡 (ไก่ดา)

ประเภทอาหาร
汤 (ซุป)
汤 (ซุป)

8) การตั้งชื่ อจากตานาน นิทานพื้นเมือง ชื่ อตัวละคร
ชื่ออาหารจีนที่ต้งั ชื่อจากเรื่ องเล่าหรื อนิทานพื้นเมืองนั้น ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เพราะชื่ออาหาร
มาจากเรื่ องราวหรื อชื่อเรื่ อง แต่จะมีความเป็ นมาที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่น
8.1) 过桥米线 /guoqiaomixian/ 过桥 (ข้ามสะพาน) 米线 (เส้นหมี่) เป็ นบะหมี่ที่มี
ชื่อเสี ยงมากในมณฑลยูนนาน อาหารชนิดนี้มีลกั ษณะพิเศษคือใช้น้ าซุปไก่ที่มีน้ ามันลอยอยู่ น้ าซุปนี้ดูเหมือนเป็ น
น้ าซุปธรรมดา แต่จริ ง ๆ แล้วมีความร้อนสู ง เมื่อนาน้ าซุปใส่ ลงไปในหม้อดินที่มีบะหมี่และเนื้อต่าง ๆ หั่นบาง ๆ
สุ กทัว่ ทั้งหม้อ (常敬宇, 2538) กล่าวว่า ชื่ ออาหารชนิ ดนี้ มากจากตานาน มีสามีภรรยาคู่หนึ่ ง สามีตอ้ งอ่าน
หนังสื อเพื่อสอบจองหงวน สถานที่ ๆ เขาไปอ่านหนังสื อนั้นอยู่ห่างไกลจากที่พกั อาศัย ภรรยาของเขาต้องไปส่ ง
อาหารให้เขาทุกวัน ทางที่เดินไปนั้นจะต้องข้ามสะพาน ภรรยาของเขาอยากให้เขาได้รับประทานอาหารอุ่น ๆ จึง
ใช้น้ ามันซุปไก่ใส่ในบะหมี่ เพราะน้ ามันสามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนไว้ได้ดี จึงเป็ นที่มาของชื่ออาหารชนิดนี้
8.2) 桃园三剑客/taoyuansanjianke/ ชื่ ออาหารนี้ มาจากเรื่ องสามก๊ก ซึ่ งมีเล่าปี่ กวนอู
เตียวหุ ย โดยใช้วตั ถุดิบที่มีสามสี มาประกอบอาหาร คือถัว่ ฝักยาว มะเขือม่วง มันฝรั่ง โดยทอดมันฝรั่งและมะเขือ
ม่วงให้สุกแล้วเอามาผัดกับถัว่ ผักยาว ปรุ งรสด้วยเกลือ ซีอวิ๊ ขาว น้ ามันหอย
8.3) 棒打猪八戒 /bangdazhubajie/ 棒打 (กระบองตี) 猪八戒 (ตือโป๊ ยก่าย) จาก
เรื่ องไซอิ๋ว เป็ นนิยายของประเทศจีน ตือโป๊ ยก่าย เป็ นลูกศิษย์คนที่สองของพระถังซัมจัง๋ หน้าตาเหมือนหมู อาหาร
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ชนิดนี้วตั ถุดิบหลักคือหมู และหน่อกระเทียม นาหมูมาหมักกับเกลือและซี อิ๊วขาว นาไปเจียวกับน้ ามันจนสุ กแล้ว
นามาผัดกับหน่อกระเทียม หน่อกระเทียมมีลกั ษณะคล้ายกับกระบอง
การตั้งชื่ ออาหารแบบอุปลักษณ์
การตั้งชื่ ออาหารแบบอุปลักษณ์ เป็ นการตั้งชื่ ออาหารโดยนาคาศัพท์มาใช้ในการเปรี ยบเที ยบอาหาร
ส่ วนประกอบของอาหาร หรื อรู ปลักษณ์ของอาหาร โดยใช้ทฤษฎีอรรถศาสตร์ ปริ ชานมาอธิ บายการอุปลักษณ์
สามารถสังเกตได้ว่า ชื่ ออาหารสามารถสื่ อถึ งระบบความคิด รวมถึ งภูมิความรู ้ วัฒนธรรม ทาให้ผูท้ ี่ศึกษาชื่ อ
อาหารสามารถเข้าใจภาษาได้เป็ นอย่างดี
1) การอุปลักษณ์ ชื่ออาหารให้ มีความเป็ นสิริมงคล
เป็ นการตั้ง ชื่ อ โดยน าความหมายของค าที่ มี ค วามเป็ นสิ ริ มงคลมาเปรี ยบเที ย บอาหารหรื อ
ส่วนประกอบอาหาร เนื่องจากอาหารที่มีชื่อธรรมดา ผูร้ ับประทานส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าอาหารนี้มีความพิเศษอะไร
แต่เมื่อตั้งชื่ออาหารโดยใช้ชื่อที่น่าฟัง และมีความหมายที่เป็ นสิ ริมงคลแล้ว ทาให้รู้สึกว่าอาหารนั้นพิเศษ น่าลอง
น่ า รั บ ประทาน ชาวจี น นิ ย มใช้เ ทคนิ ค วาทศิ ล ป์ ที่ สละสลวยเป็ นส านวน ค าหรื อ ตัวอัก ษรจี น ที่ แ ฝงไปด้วย
ความหมายบางประการ ใช้สื่อถึงความเป็ นสิ ริมงคล ชื่ออาหารเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
ทาให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถเรี ยนรู ้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารจีนดั้งเดิมในประเทศจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง การตั้งชื่อ
อาหารให้เป็ นสิ ริมงคลโดยการเปรี ยบเทียบจากลักษณะอาหาร หรื อชื่ออาหารบางชนิดไม่เหมือนกับรู ปลักษณ์ของ
อาหาร แต่ต้งั ชื่อเพื่อให้อาหารนั้นมีความเป็ นสิ ริมงคล ยกตัวอย่างเช่น
1.1) 龙凤丝/longfengsi/ 龙凤 (มังกรและหงส์) 丝 (การหัน่ วัตถุดิบเป็ นเส้น ๆ) ชาวจีน
เปรี ยบผูช้ ายเหมือนมังกร หงส์เปรี ยบเหมือนผูห้ ญิง มังกรและหงส์เมื่ออยูค่ ู่กนั เปรี ยบเหมือนกับสามีภรรยามีความ
รัก และอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข
1.2) 龙凤配/longfengpei/ 龙凤 (มังกรและหงส์) 配 (คู่กนั ) (สี วส์ ื อเทา, 2553) กล่าวว่า
มีตน้ กาเนิ ดในช่วงระยะเวลาหนึ่ งของยุคสมัยสามก๊ก ทั้งเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงสติปัญญาอันเฉี ยบแหลมของขงเบ้ง
กุนซือแห่งรัฐจ๊กก๊ก มีอาหารจีนหลายชนิดที่ใช้ชื่ออาหารที่ข้ นึ ต้นด้วย 龙凤/longfeng/ เช่น
ชื่ออาหาร
1) 龙凤炒饭 /longfengchaofan/
2) 龙凤汤 /longfengtang/
3) 龙凤斗饺 /longfengdoujiaozi/

龙凤 /longfeng/
มังกร + นกฟิ นิกส์

ประเภทอาหาร, วิธีทาอาหาร, ชนิดอาหาร
炒饭 (ข้าวผัด)
汤 (ซุป)
斗 (ต่อสู้) 饺子 (เกี๊ยว)

1.3) 全家福 /quanjiafu/ 全家 (ทั้งครอบครัว) 福 (มีความสุ ข) อาหารจานสาคัญสาหรับ
งานแต่งงานของคนจีนไหหลา โดยเป็ นอาหารจากแรกที่เสริ ฟในงานเลี้ยงฉลอง อาหารจานนี้วตั ถุดิบที่ใช้มากกว่า
สิ บชนิ ดรวมกันในเมนู เดียว เช่น หัวไชเท้า ข้าวโพดหวาน เห็ด ปลาหมึก กุง้ ไข่นกกระทา ลูกชิ้น ซี่ โครงหมู
หน่ อ ไม้ เต้า หู้ แ ข็ ง ปรุ ง รสโดยใส่ น้ า มัน หอยและเกลื อ ลัก ษณะพิ เ ศษของอาหารชนิ ด นี้ คื อ ใช้ส่ ว นผสมที่
หลากหลาย สี สันสดใส รสชาติอร่ อย ชื่อของอาหารมาจากวัตถุดิบที่หลากหลายมาปรุ งสุ กในหม้อเดียวกัน เปรี ยบ
เหมือนสมาชิกในครอบครัวที่อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข
1.4) 百年好合/bainianhaohe/ เมนู น้ ี ใช้ 百合 (ไป๋ เหอ) เป็ นชื่ อ สมุ น ไพรชนิ ด หนึ่ ง
ไป๋ เหอมีลกั ษณะเป็ นกลีบเล็ก ๆ สี ขาวซ้อนกันเหมือนรู ปดอกไม้ นามาผัดกับผักชีฝรั่ง เนื่องจากเสี ยงของวัตถุดิบที่
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ใช้เสี ยงพ้องกับคาว่า 百年 (ร้อยปี ) 好合 (อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข) เปรี ยบได้กบั สามีและภรรยาดีอยูด่ ว้ ยกัน
อย่างมีความสุ ข อยูด่ ว้ ยกันยาวนาน จึงเป็ นที่มาของชื่ออาหารนี้
1.5) 寿比南山/shoubinanshan/ 寿 (มีอายุยืนนาน) 南山 (ภูเขาหนานซาน) มีชีวิตยืน
นานเปรี ยบเหมือนภูเขาหนานซาน ไข่ต๋ ุนเห็ดหอม เป็ นเมนูอาหารธรรมดาทัว่ ไป แต่เมื่อได้ฟังชื่ออาหารทาให้น่า
รับประทานยิง่ ขึ้น
2) การอุปลักษณ์ จากลักษณะอาหาร
รู ป ลักษณ์ ข องอาหารก็ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการปรุ ง อาหาร ผูค้ นส่ วนใหญ่ นิย มชมชอบกับรู ปร่ าง
ลักษณะอาหารที่น่ารับประทานอาหารหรื ออาหารที่จดั ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม จะสังเกตได้ว่า อาหารบางชนิดจะ
แกะสลักผักต่าง ๆตกแต่งอาหารเพื่อให้น่ารับประทานยิง่ ขึ้น หรื อใช้วตั ถุดิบของอาหารนั้นทาให้เป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ
และจัดตกแต่งอย่างประณี ตสวยงาม ชาวจีนจึงนารู ปร่ างลักษณะอาหารมาตั้งเป็ นชื่อของอาหาร เช่น
2.1) 蚂蚁上树/mayishangshu/ 蚂蚁 (มด) 上树 (ขึ้ น ต้น ไม้) มี ว ัต ถุ ดิ บ หลัก คื อ
หมูสับและวุน้ เส้น โดยนาต้นหอม ขิงกระเทียม พริ กสด หั่นให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ ซี อิ๊วที่ใส่ เม็ดถัว่ ผัดกับหมูสับให้สุก
หอมแล้วใส่ วุน้ เส้นที่แช่น้ าเอาไว้ ตามด้วยเครื่ องปรุ งรสต่าง ๆ เมื่ออาหารปรุ งสุ กมีลกั ษณะคล้ายกับมดที่กาลังขึ้น
ต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขา โดยเปรี ยบเทียบวัตถุดิบที่ซอยเป็ นชิ้นเล็ก ๆ เหมือนกับมด วุน้ เส้นเปรี ยบเทียบเหมือน
ต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขา
2.2) 狮子头 /shizitou/ 狮子 (สิ งโต) 头 (หัว) ลักษณะอาหารคล้ายกับหัวสิ งโต วัตถุดิบ
หลักคือหมูสับ นาหมูสับมาปั้นเป็ นก้อนใหญ่ ๆ เอามาต้มให้สุก แล้วทาน้ าซอสด้วยเครื่ องปรุ งรสต่าง ๆ เช่น ซี อิ๊ว
ขาว น้ ามันหอย น้ าตาล เกลือ เป็ นการเปรี ยบเทียบหมูสับที่ป้ ันเป็ นก้อนโตคล้ายกับหัวสิ งโต
2.3) 蝴蝶鳕鱼 /hudiexueyu/ 蝴蝶 (ผี เ สื้ อ ) 鳕鱼 (ปลาคอด) น าปลาคอดมาหั่ น
ลักษณะคล้ายกับผีเสื้ อ นาไปนึ่ งให้สุกแล้วราดด้วยน้ าซอสที่มีวตั ถุดิบและเครื่ องปรุ งรสคือ เหล้าจีน ซี อิ๊ว พริ ก
เขียว พริ กแดง แครอท ผักชี กระเจี๊ยบเขียว และน้ ามัน

4. สรุป
วัฒนธรรมอาหารของจีนมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาเทคนิ คการผลิต
อาหาร เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต แม้แต่ชื่ออาหารจีน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาหารในแต่ละท้องถิ่นมี
ลักษณะเฉพาะตน มีความหลากหลาย ด้วยกระบวนการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนในภูมิภาคต่าง ๆ ทาให้อาหารมี
เสน่ห์ และลักษณะเฉพาะตน ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของวัฒนธรรมอาหาร จะเห็นว่าการผลิตอาหารจีนมีพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมที่ ลึกซึ้ ง ภาษาเกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง จากการอุปลักษณ์ ตามแนวคิดอรรถศาสตร์ ปริ ชาน
เมื่อนามาวิเคราะห์ชื่อของอาหาร ภาษาสามารถสื่ อถึงสิ่ งต่าง ๆ สามารถสะท้อนวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ
มีชื่ออาหารจีนทาให้ผรู ้ ับประทาน อยากลิ้มรสอาหาร มีชื่ออาหารจีนที่ทาให้ผรู ้ ับประทานเกิดความคิดเชื่อมโยง
กับสิ่ งต่าง ๆ มี ชื่ออาหารจีนที่สื่อถึ งศิลปะ และวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้ งหรื อมีความหมายที่มีความเป็ นสิ ริมงคล
สิ่ งเหล่านี้สะท้อนถึงการพัฒนาและวิวฒั นาการภาษา กล่าวโดยสรุ ปชื่ออาหารจีนไม่เพียงแต่เป็ นชื่อเรี ยกอาหาร
เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการตกผลึกทางวัฒนธรรม และศิลปะในการใช้ภาษาได้เป็ นอย่างดี
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5. ข้อเสนอแนะ
จากวัฒ นธรรมจี น มี ก ารพัฒนาไม่ หยุดนิ่ ง ชื่ อ อาหารจี น ก็เช่ นกัน มี การเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาไปตาม
กาลเวลา การศึกษาครั้งนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารจีน ผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารจีน
อาจมุ่ ง ศึ กษาในส่ วนอื่ น เช่ น การประกอบอาหารจี น รสชาติ อ าหารจี น วัฒ นธรรมการบริ โ ภคอาหารจี น
วัฒนธรรมอาหารจีนที่มีอิทธิพลในแต่ละประเทศ เป็ นต้น
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บทความวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์
ยุคโควิด โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคมถึง
15 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น 100 คาคม จาก 11 ร้านค้า ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
การใช้ภาษาในสื่ อ
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยุคโควิด มี 3 ชนิ ด ได้แก่
ลักษณะการใช้คา ลักษณะการใช้ขอ้ ความ และลักษณะการใช้เครื่ องหมาย 1) ด้านลักษณะการใช้คา จาแนกได้
4 ลักษณะ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1.1) การใช้คาทับศัพท์ 1.2) การใช้คาภาษาปาก 1.3) การใช้คาซ้ า และ
1.4) การใช้คาภาษาต่างประเทศ 2) ลักษณะการใช้ขอ้ ความ จาแนกได้ 5 ลักษณะ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้
2.1) การใช้ขอ้ ความที่แสดงอารมณ์ ความรู ้สึก 2.2) การใช้ขอ้ ความที่แสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ 2.3) การใช้
ข้อความที่แสดงความรัก การมีคู่ 2.4) การใช้ขอ้ ความที่แสดงการอยู่ร่วมกันในสังคม และ 2.5) การใช้ขอ้ ความที่
แสดงคุณธรรม การเตือนสติ 3) ด้านลักษณะการใช้เครื่ องหมาย จาแนกได้ 4 ลักษณะเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ 3.1) การใช้เครื่ องหมายไม้ยมก 3.2) การใช้เครื่ องหมายอัญประกาศ 3.3) การใช้เครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ และ
3.1) การใช้เครื่ องหมายปรัศนี ผลจากการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คาคมในสติ๊กเกอร์ไลน์ยคุ โควิดเป็ นคาคมที่มี
ลักษณะเด่น แปลกใหม่ และลักษณะการใช้ภาษาก็สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็ นไปในปัจจุบนั
คาสาคัญ: คาคม สติ๊กเกอร์ไลน์ ยุคโควิด
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ABSTRACT
This research article aimed to analyze language use in quotes in line stickers of the COVID period
through qualitative research method. One hundred quotes, collected from line applications of eleven shops, from
20th July, 2020 to 15th August, 2020, were used as data. The data were analyzed basing on ideas regarding
techniques in language use in the media.
The findings revealed that language use in quotes in line stickers of the COVID period was divided into
three categories; the use of words, the use of texts, and the use of marks. With regard to the use of words, four
types of word use, arranged in descending order, were found; transliterated words, spoken words, reduplication,
and foreign words. For the use of text, five types of texts, arranged in descending order, were found; texts
reflecting emotions and feelings, texts reflecting events and situations, texts reflecting love and partnering, texts
reflecting coexistence in society, and texts reflecting morals and quotes. Regarding the use of marks, four types
of marks, arranged in descending order, were found; repetition symbol, quotation mark, exclamation mark, and
question mark. This study showed that quotes in line stickers of the COVID period were remarkable and
innovative. Language use was in line with existing situations.
Keywords: quotes, line stickers, the COVID Period

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บัน เทคโนโลยี สมาร์ ท โฟนเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ วยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ค วามทัน สมัย ท าให้
การติดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว สะดวกสบาย เพราะมีแอปพลิเคชันที่ใช้เป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารผ่านข้อความ หรื อ
แชท โดยเฉพาะแอปพลิ เ คชัน ไลน์ มี ผูใ้ ช้ง านและพฤติ กรรมการใช้ง าน Chat platform อัน ดับ หนึ่ ง ของไทย
(ทีดบั เบิ้ลยูเอฟดิจิทลั , 2563) ลักษณะเด่นของไลน์นอกจากการส่ งข้อความสนทนา การวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ ทโฟนแล้ว คือ รู ปแบบของ “สติ๊กเกอร์ ” ที่ใช้สื่อความหมายแทนคาพูด ทาให้การสื่ อสารมีสีสัน สร้างความ
เพลิ ดเพลิ นให้กับผูใ้ ช้ได้เป็ น อย่างดี ซึ่ ง สติ๊ กเกอร์ ไลน์ (Sticker Line) เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารผ่านตัวการ์ ตูน
คาคม หรื อถ้อยคา ด้วยภาษาสั้น ๆ อาจมีเสี ยงและภาพเคลื่อนไหวบนสติ๊กเกอร์ไลน์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ ระบาดของโควิดที่ผา่ นมา แอปพลิเคชันไลน์ที่เข้าถึงผูใ้ ช้คนไทยมากถึง 45 ล้านคน
(ทรู มูฟเอช, 2563) จึงเป็ นช่องทางหลักในการช่วยเหลือ อานวยความสะดวกให้ประชาชนในด้านการอัปเดตข้อมูล
ข่ า วสาร สถานการณ์ และวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ตัว ในช่ ว งโควิ ด 19 ซึ่ ง LINE Official Account ยัง สามารถส่ ง ต่ อ
ความห่ วงใยในช่วงวิกฤตการแพร่ ระบาดของโควิด ด้วยการส่ งสติ๊กเกอร์ ตวั การ์ ตูน หรื อคาคมในช่องทางไลน์
ซึ่ งสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เป็ นคาคมเกี่ยวกับโควิดจะมี รูปแบบการใช้คา และภาษาเข้ากับสถานการณ์ความเป็ นไปใน
ปัจจุบนั ทาให้ผใู ้ ช้เพลิดเพลินและดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจัยเห็นว่าลักษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยุคโควิด มี ลกั ษณะ
เฉพาะตัว มีความแปลกใหม่ และเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบนั สามารถดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ให้หนั มาสนใจ
และใช้คาคมสติ๊ กเกอร์ ไลน์ยุคโควิด เพื่อส่ งต่อความสุ ขหรื อใช้ติดต่อสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ผู ้วิจัยจึ งเลือก
วิเคราะห์คาคมในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยุคโควิด เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์
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ยุคโควิด และเพื่อเป็ นประโยชน์ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบคาคมสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้มีความโดดเด่น
และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์ยคุ โควิด

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคาคมจากงานวิจยั ของ กาญจนา ปราบปั ญจะ (2553)
ศึกษาเรื่ องลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของ ว.วชิ รเมธี ผลการศึกษาด้านการใช้คาพบว่า การใช้คาซ้อน
คาสแลง คาสร้างใหม่ คาภาษาต่างประเทศ คาให้เกิดจินตภาพ คาที่มีความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝง คาพ้น
สมัย คาเชื่อมและคาที่มีการเล่นเสี ยงเล่นจังหวะ ด้านการใช้สานวน พบว่า มีการใช้สานวนเดิม สานวนดัดแปลง
และสานวนสร้างใหม่ และด้านการใช้ประโยค ด้านการใช้ประโยค พบว่า มีการใช้ประโยคกระชับ ประโยคขนาน
ความ ประโยคขัดความ ประโยคซ้ าคาหรื อซ้ าความ และประโยคสรุ ปความ งานวิจยั ของ ปรี ยานุช สองศร (2558)
ศึกษาเรื่ องบทบาทการสื่ อสารคาคมคัตโตะและบ่นบ่นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบ
ของคาคมคัตโตะและบ่นบ่นมีองค์ประกอบโดยรวมเหมือนกันเกือบทุกข้อ คือ พื้นหลัง แบบอักษร สัญลักษณ์
ส่ วนที่ แตกต่างกันก็คื อคาคมคัตโตะจะไม่มีภาพประกอบ และการแสดงช่ องทางการติ ดตามเหมือนกับคาคม
บ่นบ่น ด้านการอ่านความหมายคาคมคัตโตะและบ่นบ่นที่ปรากฏในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผูร้ ับสาร พบว่า
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่เป็ นไปในทางเดียวกับผูเ้ ขียน แต่ก็ยงั คงมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปตามแต่
ประสบการณ์ อายุ เพศ อาชี พ และการอบรมบ่มเพาะของแต่ละบุคคล ด้านบทบาทคาคมพบว่าผูส้ ่ งสารได้มี
ความคาดหวังบทบาทในการสื่ อสารค าคมตรงกับที่ ผูร้ ั บสารนั้นได้รับประโยชน์ ดังนี้ 1) เป็ นประสบการณ์
ทางอ้อม 2) เป็ นพื้นที่ ระบายความรู ้ สึก 3) ให้ข้อคิดในการดาเนิ นชี วิต 4) ให้กาลังใจ 5) แทนความรู ้ สึก และ
6) ความบันเทิง งานวิจยั ของ วลัยลักษณ์ ชาญชญานนท์ (2541) ศึกษาการใช้ภาษาบนปกนิตยสารรายสัปดาห์ที่ใช้
ชื่อร่ วมกับหนังสื อพิมพ์รายวัน ผลการศึกษาด้านการใช้คาพบว่า คาเรี ยกชื่อคาภาษาต่างประเทศ คาที่มีความหมาย
โดยนัย คาภาษาถิ่น คาสแลง และคาหยาบ และงานวิจยั ของ ชุติมา สาตร์ ร้าย (2556) ศึกษาภาษาข่าวหน้าหนึ่งใน
หนังสื อพิมพ์แจก M2F ผลการศึกษาด้านกลวิธีการใช้ภาษาพบว่า การใช้คาซ้อน การใช้อกั ษรย่อ การใช้ฉายา
การใช้คาตัด การใช้คาทับศัพท์ การใช้คาสแลง การใช้คาคล้องจอง การใช้สานวน และการใช้คาจินตภาพ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคมถึง 15
สิ งหาคม พ.ศ. 2563 รวมรวมทั้งสิ้น 100 คาคมจาก 11 ร้านค้า
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ขา้ งต้น
และใช้แนวคิดต่าง ๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการใช้คาทับศัพท์ของชุติมา สาตร์ ร้าย (2556) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้คา
ภาษาต่ า งประเทศของวลัย ลัก ษณ์ ชาญชญานนท์ (2541) แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การใช้ ค าภาษาปาก และการใช้
เครื่ องหมายต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน (2554)
4.3 เสนอผลการศึกษา ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบรายงานและบทความ
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5. ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์ยคุ โควิด พบ 3 ประเด็นใหญ่ คือ
1) ลักษณะการใช้คา 2) ลักษณะการใช้สานวน และ 3) ลักษณะการใช้เครื่ องหมาย ซึ่งปรากฏผลวิจยั ดังนี้
5.1 ลักษณะการใช้ คา ผูว้ ิจยั พบลักษณะการใช้คาที่ปรากฏ 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) การใช้คาทับศัพท์ หมายถึง การถ่ายเสี ยงที่มาจากรู ปคาในภาษาอื่นแล้วนามาเขียนในรู ปแบบ
ของภาษาไทย เพื่อให้ผใู ้ ช้ภาษาออกเสี ยงได้ถูกต้องหรื อ ใกล้เคียงกับภาษาเดิมที่สุด หรื ออาจเป็ นชื่ อเฉพาะก็ ได้
(ชุติมา สาตร์ร้าย, 2556) พบ 72 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น มีการใช้คาทับศัพท์คาว่า โควิด (COVID -19) คือ โรคติดเชื้ อจากไวรัสชนิด
หนึ่ง เป็ นเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และแพร่ ระบาดไปทัว่ โลก ซึ่ งคาว่า
“โควิด” เป็ นคาทับศัพท์ที่ประเทศไทยได้ยืมมาใช้ในสื่ อต่าง ๆ จึงทาให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดผูอ้ ่านให้ติดตาม
และความหมายของคาคม คือ โควิดมันน่ากลัว เธอมากักตัวที่ห้องเราไหม เพราะ เป็ นช่วงที่โรคโควิดระบาด และ
รัฐบาลก็สั่งให้ประชาชนทุกคนกักตัวอยูแ่ ต่ในบ้านเพื่อไม่ให้ติดเชื่อโควิด
(2) การใช้คาภาษาปาก หมายถึง ภาษาปากหรื อภาษาพูด เป็ นภาษาประเภทหนึ่ง ซึ่ งเกิดจากการพูด
ที่แสดงความคุน้ เคย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2554) พบ 53 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้คาภาษาปาก คาว่า ยังหว่า เป็ นคาลงท้ายประโยค มาจากคาว่า ยังน้า
ซึ่ งใช้กนั ทัว่ ๆ ไป เป็ นการใช้คาที่ง่าย เพื่อให้ดึงดูดผูอ้ ่าน และความหมายของคาคม คือ เป็ นช่วงที่โควิดระบาด
ทาให้แค่มีอาการไอนิดหน่อยก็คิดว่าติดโควิดหรื อยังนะ
(3) การใช้คาซ้ า หมายถึง หมายถึง คาที่ออกเสี ยงซ้ าคาเดิมให้ต่อเนื่องกันโดยใช้เครื่ องหมายไม้ยมก
(ๆ) เติมหลังคา คาที่ซ้ าเสี ยงอาจจะมีความหมายคงเดิมหรื อแตกต่างกันไปจากเดิมขึ้นอยู่กบั ความหมายของคาและ
บริ บทที่ประกอบ (ทรู ปลูกปัญญา, 2552) พบ 9 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น มีการซ้ าคา โดยเติมเครื่ องหมายไม้ยมก (ๆ) หลังคาเพื่อเน้นคาว่า “เผลอ” ซึ่ ง
หมายถึง ก. หลงลืมไปชัว่ ขณะ เช่น เผลอตัว เผลอสติ, ไม่ระวังตัว (พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตสถาน, 2554)
การใช้คาซ้ าลักษณะนี้เพื่องต้องการเน้นให้เห็นกริ ยาการของคาว่าเผลอ และความหมายของคาคม คือ สมองมัน
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เริ่ มเบลอ แค่เผลอไอออกมา ก็คิดว่าติดโควิดหรื อยัง เพราะเป็ นช่วงที่โควิดระบาด ทาให้แค่มีอาการไอก็กลัวจะ
ติดโควิด แต่บางทีอาจจะไอเพราะเป็ นไข้หวัดธรรมดาก็ได้
(4) การใช้คาภาษาต่างประเทศ หมายถึง ไม่มีการถ่ายเสี ยง หรื อถอดอักษรเป็ นภาษาไทย เช่น คาว่า
poll หมายถึง สารวจความเห็นโดยการตั้งคาถามถามคนจานวนมาก ๆ หรื อ สารวจประชามติ เป็ นต้น คาเหล่านี้
แม้จะมีคาแปลภาษาไทย แต่ผเู ้ ขียนก็ยงั คงใช้คาภาษษต่างประเทศในลักษณะที่คงตัวอักษรเดิมไว้ (วลัยลักษณ์ ชาญ
ชยานนท์, 2541) พบ 3 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้คาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ คาว่า mask หมายถึง เครื่ องกาบัง,
ปิ ดบัง, หน้ากาก (ดิกชันนารี ออนไลน์) เป็ นต้น การใช้คาภาษาต่างประเทศทาให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดผูอ้ ่าน
มากยิ่งขึ้นและความหมายของคาคม คือ พิเศษใส่ ไข่ แต่ถา้ ใส่ ใจจะต้องใส่ แมสก์ เพราะเป็ นช่วงโควิตอ้ งใส่ใจและ
ความสาคัญในการใส่แมสก์
5.2 ลักษณะการใช้ ข้อความ ผูว้ ิจยั พบลักษณะการใช้ขอ้ ความ 5 ลักษณะ ดังนี้
(1) ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงอารมณ์ ความรู ้สึก หมายถึง ภาวะความรู ้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสิ่ งกระตุ้นทั้งจากภายใน และภายนอก ส่ วนความรู ้ สึกคือการที่เราได้รับรู ้ และสัมผัสถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่ มา
กระทบ เช่น มีความสุ ข ร้องไห้ พบ 40 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็ นได้ จากคาว่า เหนื่ อย ซึ่ งบ่งบอกถึ งการใช้ ข้อความรู ้ สึก คือ ภาวะที่
ร่ างกายมีพลังงานน้อยกว่าปกติจนส่ งผลให้รู้สึกเหนื่ อย โดยอาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ปั ญหาทางสุ ข
สภาพจิต ซึ่ งแม้อาการเหนื่อยจะเป็ นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับร่ างกาย ดังที่ในตัวอย่างได้ใช้คาว่าเหนื่อยเพื่อบ่งบอก
ถึงความรู ้สึกเหนื่อยล้าของพยาบาลที่ตอ้ งทาหน้าที่ดูผปู ้ ่ วยในสถานการณ์โรคโควิด ซึ่งเห็นได้จากสติ๊กเกอร์ไลน์ที่
มีภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสื่ ออารมณ์ความรู ้สึกให้เห็นได้ชดั เจน
(2) ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่กาลังเป็ นไปหรื อ
เหตุและเรื่ องราวที่กาลังเป็ นอยู่ พบ 40 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น คาว่า ไวรัส เป็ นการใช้ขอ้ ความที่แสดงถึงสถานการณ์โควิด โดยโควิด คือ
การติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่งซึ่ งเป็ นเชื้อตระกูลโคโรนา ไวรัสนี้เป็ นไวรัสสายพันธ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
และได้แพร่ ระบาดไปทัว่ โลก ซึ่ งไวรัสเป็ นเชื้ อที่ก่อโรคได้ท้ งั ในคนและสัตว์ จากตัวอย่างที่ปรากฏว่าไวรัสแค่
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สัมผัสก็ติด แสดงให้เห็นว่าไวรัสสามารถแพร่ เชื้อจากคนสู่ คนได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นเราจึงต้องป้องกันการติดเชื้อ
ที่เกิดจากการไอ จาม น้ ามูก และน้ าลายจากคนภายนอก
(3) ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงความรัก การมีคู่ หมายถึง ความรู ้สึกของสภาพและเจตคติต่าง ๆ
ซึ่ งมี ต้ งั แต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึ งอารมณ์ การดึ งดู ดและความผูกพัน และกล่าวถึ ง บุคคลสองคนที่
ดารงชีวิตอยูด่ ว้ ยกัน พบ 22 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ จากคาว่า รักนะคะคือคุณ ซึ่ งบ่งบอกถึงการใช้ ขอ้ ความที่แสดงถึง
ความรักของคนมีคู่ คือการแสดงความรักด้วยการบอกรักโดยใช้สถานการณ์โควิดในปั จจุบนั เป็ นสื่ อในการเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กบั คู่รักในการบอกรักผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในช่วงที่เวลาต้องอยูห่ ่างกัน
(4) ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงการอยู่ร่วมกันในสังคม หมายถึง การที่มนุษย์จะมีชีวิต โดยอยู่
ร่ วมกันเป็ นหมู่เหล่า มีความเกี่ยวข้องกันและกัน และมีความสัมพันธ์กนั ในหมู่สมาชิ ก โดยสาเหตุที่มนุษย์มาอยู่
ร่ วมกันเป็ นสังคม เพราะมีความจาเป็ นด้านต่าง ๆ พบ 18 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ จากคาว่า รั ฐบาลบอกให้อยู่ห่างกัน 2 เมตร ซึ่ งบ่งบอกถึ งการใช้
ข้อความที่แสดงการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคม คือรัฐบาลแนะนาว่าเมื่อใดที่ตอ้ งออกนอกบ้านประชาชนจะต้อง
เว้นระยะห่ างทางสังคมโดยอยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ดังนั้นจากสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นการบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตในสังคมในอย่างไม่ประมาทและปฏิบตั ิตามกฎของ
รัฐบาลอย่างเคร่ งครัดเพื่อเป็ นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
(5) ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงคุณธรรม การเตือนสติ หมายถึง จริ ยธรรมที่นามาปฏิบตั ิจนเป็ น
นิสัย เช่น การเป็ นคนซื่อสัตย์ เสี ยสละ รวมถึงการมีความรับผิดชอบเตือนให้รู้ตวั เตือนให้ได้ พบ 12 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น คาว่า “มองไม่เห็นแต่ตอ้ งป้องกัน” เป็ นการใช้ขอ้ ความที่แสดงถึงการเตือนสติ
ซึ่งในตัวอย่างเป็ นการเปรี ยบเทียบสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอย่างรุ นแรงในปัจจุบนั ว่าเหมือนกับสงครามเย็นที่เรา
ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถรู ้ได้เลยว่าฝ่ ายตรงข้ามจะเข้ามาตอนไหน แต่สิ่งที่เราสามารถทาได้ในตอนนี้ก็
คือการป้องกัน ในขณะเดียวกันสถานการณ์โควิดก็เช่นเดี ยวกัน เราไม่สามารถรู ้ได้เลยว่าใครเป็ นโควิดบ้าง ดังนั้น
สิ่ งที่เราสามารถทาได้ก็คือการป้องกัน เช่น การใส่แมส การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
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5.3 ลักษณะการใช้ เครื่ องหมาย ผูว้ ิจยั พบลักษณะการใช้เครื่ องหมาย 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) เครื่ องหมายไม้ยมก ใช้อ่านซ้ าความหรื อซ้ าคาข้างท้าย 2 ครั้ ง (พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน, 2554) พบ 9 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น มีการใช้เครื่ องหมายไม้ยมก ( ๆ ) กับคาว่า เผลอ ซึ่ งหมายถึง ก. หลงลืมไป
ชัว่ ขณะ เช่น เผลอตัว เผลอสติ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2554) การใช้เครื่ องหมายในลักษณะนี้เพื่อเน้น
ความหมายของคานั้น ทาให้คาคมโดดเด่น และสื่ อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ความหมายของคาคม คือ สมองเริ่ ม
สับสน มึนงง บางครั้งแค่เผลอไอ ก็คิดว่าติดโควิดหรื อเปล่า
(2) เครื่ องหมายอัญประกาศ ใช้เขียนสกัดข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็ นคาพูด หรื อเพื่อเน้น
ความนั้นให้เด่นชัดขึ้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2554) พบ 2 คาคม เช่น

จากตัวอย่างข้างต้น มี การใช้เครื่ อ งหมายอัญ ประกาศคู่ (“....”) กับ ค าว่ า “กักตัว ” ซึ่ ง หมายถึ ง
ก. ยึดไว้, ไม่ปล่อยไป (พจน.) การใช้เครื่ องหมายในลักษณะนี้เพื่อต้องการเน้นคาให้มีความโดดเด่น และสะดุดตา
กับเครื่ องหมายที่ตอ้ งการเน้นย้าคาดังกล่าวในคาคม ความหมายของคาคม คือ โรคโควิดนั้นน่ากลัว จึงอยากจะ
ชวนให้เธอมากักตัวที่ห้อง
(3) เครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ ใช้เขียนกากับไว้หลังคาอุทาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2554)
พบ 1 คาคม คือ

จากภาพข้างต้น มีการใช้เครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ ( ! ) กับคาว่า ฉัน !! ซึ่งหมายถึง ส. คาใช้แทนตัวผูพ้ ูด
พูดกับผูท้ ี่เสมอกันหรื อผูใ้ หญ่พูดกับผูน้ ้อย, เป็ นสรรพนามบุรุษที่ 1 (พจน.) การใช้เครื่ องหมายในลักษณะนี้ เพื่อ
เน้นอารมณ์ ความรู ้สึกของคาว่า ฉัน ทาให้คาคมมีความดึงดูดใจมากขึ้น ความหมายของคาคม คือ อย่าเอาโรค
โควิดมาแพร่ เชื้อให้ฉนั
(4) เครื่ องหมายปรัศนี หรื อ เครื่ องหมายคาถาม ใช้เขียนเป็ นประโยคคาถาม (พจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน, 2554) พบ 1 คาคม คือ

894

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จากภาพข้างต้น มีการใช้เครื่ องหมายปรัศนี ( ? ) กับคาว่า มั้ย ซึ่ งหมายถึง ประโยคคาถาม การใช้
เครื่ อ งหมายในลัก ษณะนี้ หลัง ข้อ ความ เพื่ อ แสดงถึ ง ประโยคค าถาม ท าให้ ค าคมโดดเด่ น มี ค วามน่ าสนใจ
ความหมายของคาคม คือ โรคโควิดนั้นน่ากลัว มากักตัวที่ห้องเรามั้ย ซึ่งเป็ นประโยคคาถามที่ตอ้ งการให้ตอบ

6. อภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ ล ักษณะการใช้ภาษาจากค าคมที่ ป รากฏในสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ยุคโควิ ด เมื่ อ น าผล
การศึกษามาพิจารณาพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ทมา ขุนเจริ ญ (2561) ที่ได้วิเคราะห์การใช้คาใน
ภาษาสติ๊กเกอร์ ไลน์ พบว่าลักษณะการใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ ไลน์ เป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเด่น น่าสนใจโดยลักษณะ
ภาษาจะเป็ นภาษาพูดที่ผูใ้ ช้ภาษาได้พยายามเปลี่ยนแปลงให้ใกล้เคียงกับภาษาเขียนมากที่สุด เพราะทาให้การ
สนทนามีความสนุกสนานเพลิดเพลินและทาให้คู่สนทนาเข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึก ในขณะนั้นได้อย่างชัดเจน และ
สติ๊กเกอร์ที่ปรากฏการใช้คา ซึ่งได้แก่ สติ๊กเกอร์ที่สื่อความหมายว่าเป็ นการแสดงกิริยา อาการ สติ๊กเกอร์ไลน์ที่สื่อ
ความหมายว่าแสดงอารมณ์ ความรู ้สึก สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สื่อความหมายว่าแสดงเสี ยงของกิริยา อาการ สติ๊กเกอร์
ไลน์ที่มีการประดิษฐ์รูปคาใหม่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีการนาคาภาษาอังกฤษเข้ามาปรับใช้ และสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีการ
นาคาที่ มีใช้อยู่แล้วในภาษาไทยมาสื่ อความหมายใหม่ ซึ่ งสติ๊ กเกอร์ ที่ปรากฏมากที่ สุดจะเป็ นสติ๊ กเกอร์ ที่สื่อ
ความหมายว่าแสดงกิริยา อาการ เนื่องจากคากิริยาเป็ นคาที่สามารถแสดงการกระทาของคู่สนทนาได้ชดั เจนทาให้
การสนทนามีความสมจริ ง เสมือนว่าได้สนทนากันต่อหน้ามากที่สุด
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยุคโควิด ผูว้ ิจยั สามารถ
นามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 ลักษณะการใช้ คา การวิเคราะห์ในประเด็นลักษณะการใช้คาทับศัพท์ การใช้คาภาษาปาก การใช้คา
ซ้ า และการใช้คาภาษาต่างประเทศ จากการวิจยั พบว่า มีการใช้คาทับศัพท์ คิดเป็ นร้อยละ 72 เนื่องจากเป็ นคาคม
สติ๊กเกอร์ไลน์ในยุคโควิด ทาให้คาคมในสติ๊กเกอร์ไลน์มกั มีคาว่า โควิด ซึ่งเป็ นคาทับศัพท์
6.2 ลักษณะการใช้ ข้อความ การวิเคราะห์ในประเด็นลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงอารมณ์ ความรู ้สึก
ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ ลักษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงความรัก การมีคู่ ลักษณะ
การใช้ข้อ ความที่ แ สดงการอยู่ร่ วมกันในสั ง คม และลักษณะการใช้ ข้อ ความที่ แสดงคุ ณธรรม การเตื อ นสติ
จากการวิจยั พบว่ามีลกั ษณะการใช้ขอ้ ความที่แสดงอารมณ์ ความรู ้สึก และข้อความที่แสดงเหตุการณ์ สถานการณ์
คิดเป็ นร้อยละ 40 เนื่องจากสติ๊กเกอร์ไลน์ในยุคโควิดจะแสดงเหตุการณ์ สถานการณ์ความเป็ นไปในปัจจุบนั และ
เป็ นสิ่ งที่ใช้สื่อสารอารมณ์ของผูพ้ ูด โดยจะบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู ้สึกของผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับสารแทนการพูด
6.3 ลักษณะการใช้ เครื่ องหมาย ลักษณะการใช้เครื่ องหมาย ประกอบเครื่ องหมายไม้ยมก เครื่ องหมาย
อัญประกาศ เครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ และเครื่ องหมายปรัศนี พบการใช้เครื่ องหมายไม้ยมกคิด เป็ นร้อยละ 9 เพื่อเน้น
ความหมายของคานั้นให้มีความโดดเด่น และสื่ อความหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น
จะเห็นได้ว่าลักษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์ยคุ โควิด เป็ นคาคมที่สื่อความหมาย
โดยใช้คาทัว่ ไป สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะการสื่ อสารผ่านคาคมสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นการสื่ อสารผ่านแอปพลิเคชัน
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เท่านั้น การใช้ภาษาจึงไม่ควรซับซ้อน นอกจากนี้ยงั พบการใช้สานวนที่แสดงอารมณ์ ความรู ้สึก และสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่แสดงความเป็ นไปในปัจจุบนั เพื่อให้คาคมมีความทันสมัย รวมไปถึงรู ปแบบการเน้นคาให้มีความโดดเด่น
สามารถดึงดูดใจผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาจากคาคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยคุ โควิด ทาให้เห็นถึงอิทธิพล
ของสื่ อโซเชียลมีเดียที่เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการใช้ภาษา ซึ่ งปั จจุบนั มีการใช้ภาษาที่ไม่คานึงถึงความถูกต้อง
ตามหลักของภาษา เป็ นภาษาที่สามารถเข้าใจกันโดยง่าย เพราะต้องการความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และ
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัย จึงทาให้ภาษามีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ใน
ปัจจุบนั

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรนางานวิจยั ครั้งนี้ไปเผยแพร่ แก่ผอู ้ อกแบบหรื อจัดทาสติ๊กเกอร์ เพื่อทราบถึงการใช้ภาษาที่แปลกใหม่
ที่สามารถสื่ ออารมณ์ของคาพูดผ่านตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ ซึ่งเป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายและนิยมใช้กนั ในหมู่วยั รุ่ น สามารถ
สร้างดึงดูดและเป็ นที่น่าสนใจแก่ผใู ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาลักษณะคาคมที่เกี่ยวกับโควิดในเพจเฟซบุ๊กต่าง ๆ
(2) ควรศึกษาลักษณะคาคมสติ๊กเกอร์ไลน์ในหมวดอืน่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบนั
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วลัยลักษณ์ ชาญชญานนท์. (2541). ศึกษาการใช้ ภาษาบนปกนิตยสารรายสัปดาห์ ที่ใช้ ชื่อร่ วมกับหนังสื อพิมพ์
รายวัน. ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบันฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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การวิเคราะห์ การเปลีย่ นเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
AN ANALYSIS OF SOUND CHANGE OF KHMER LOANWORDS
IN THAI LANGUAGE
วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร., ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail: mim40424042@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคายืมและลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ที่ ปรากฏในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2554 ซึ่ งพบกว่า 400 คา โดยเฉพาะในหมวดอักษร ก.
พบทั้งสิ้ นจานวน 82 คา โดยนามาจาแนกลักษณะของการเปลี่ ยนเสี ยงคายืม ภาษาเขมรที่ เข้ามาในภาษาไทย
ผลการวิ จัย พบลัก ษณะการเปลี่ ย นเสี ย งค ายื ม ภาษาเขมรในภาษาไทยใน 4 ประเภท คื อ ค าพยางค์เ ดี ย ว,
ค าพยางค์เ ดี ย วในภาษาเขมรกลายเป็ นค าสองพยางค์ใ นภาษาไทย, ค าสองพยางค์ใ นภาษาเขมรกลายเป็ น
คาพยางค์เดียวในภาษาไทย และคาสองพยางค์ ทั้งนี้พบว่ามีลกั ษณะการเปลี่ยนเสี ยงที่แตกต่างกันออกไป
คาสาคัญ: คายืม, ภาษาเขมร, การเปลี่ยนเสี ยง

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

898

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
หลัก ฐานที่ เ ก่ า แก่ ที่สุ ด อัน แสดงให้เ ห็ นถึ ง การมี อ ยู่ของภาษาไทยในแถบสุ ว รรณภู มิ คื อ ศิ ล าจารึ ก
พ่ อ ขุน รามค าแหง พุ ท ธศักราช 18351 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ภาษาไทยมี ก ารใช้ใ นภู มิ ภ าคนี้ ไม่ ต่ า กว่ า 700 ปี นอกจาก
จารึ กด้วยภาษาไทยแล้วยังมีคาภาษาอื่นอีกจานวนมากเข้ามาปนอยูใ่ นจารึ ก หนึ่งในนั้น คือ ภาษาเขมร เช่น บาเรอ,
โอย, มาส ฯลฯ ดังนั้นศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหง พุทธศักราช 1835 นี้ จึงเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการยืมคา
ภาษาเขมรเข้ามาใช้ในภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัย โดยคายืมจากภาษาเขมรที่ พบนี้ มีการปรั บเสี ยงให้เข้ากับ
เสี ย งภาษาไทย (วัน ทนี ย ์ ม่ วงบุ ญ , 2532: 7) จากการตั้ง ข้อ สั ง เกตของผูว้ ิ จัย ในศิ ล าจารึ ก พ่ อ ขุน รามค าแหง
พุทธศักราช 1835 พบว่าคาภาษาเขมรใช้โดยปกติทวั่ ไป เช่น ชื่ อช้างใช้ภาษาเขมรประสมกับคาไทย เช่น มาส2
เมือง, บ่อน้ า เรี ยกว่า ตระพัง น้ าโคก เป็ นต้น
ในปั จจุบนั พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ปรากฏคายืมจากภาษาเขมรกว่า 400 คา และ
นอกจากนี้ยงั มีคาศัพท์ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไม่ได้ระบุว่าเป็ นคายืมภาษาเขมรแต่ปรากฏใช้อยูใ่ น
ภาษาเขมรอี ก เป็ นจ านวนมากทั้ง นี้ ลัก ษณะค าศัพ ท์ภาษาเขมรที่ ถู กยื ม เข้ามาใช้ใ นภาษาไทยปั จ จุ บัน บางคา
ถูกปรับเปลี่ยนทั้งรู ป เสี ยง และความหมายเพื่อให้สะดวกในการนามาใช้ร่วมกับภาษาไทยดังที่ อุไรศรี วรศะริ น
ได้กล่ าวว่ า เนื่ อ งจากภาษาไทยกับ ภาษาเขมรมี ค วามแตกต่ างเรื่ อ งระบบเสี ย ง หน่ วยเสี ย งภาษาเขมรที่ ไม่มี
ในภาษาไทยจะถูกดัดแปลงให้ใกล้เคียงกับหน่ วยเสี ยงที่ มีอยู่ในภาษาไทยมากที่สุด ด้วยเหตุน้ ีจึงอาจมีผลให้รูป
คายืมบางคาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (2553: 55-86, อ้างถึงใน จตุพร โคตรกนก, 2557: 51)
จากเหตุ ผ ลข้างต้น ผูว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ กษาค ายื ม ในด้านจ านวนค าและวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นเสี ย ง
ของค ายื ม ภาษาเขมรที่ ป รากฏในพจนานุ กรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บลัก ษณะ
การออกเสี ยงระหว่างเจ้าของภาษากับผูย้ ืมภาษาว่ามีความแตกต่างหรื อมีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงของเสี ยงคา
ไปจากเดิมอย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาจานวนคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่ ปรากฏในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน
พ.ศ.2554
(2) เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการเปลี่ ยนเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่ปรากฏในพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

3. ข้อตกลงเบื้องต้น
(1) ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ จะวิ เ คราะห์ เ ฉพาะเสี ย งพยัญ ชนะต้ น สระ และพยัญ ชนะสะกดเท่ า นั้ น
ส่วนเสี ยงวรรณยุกต์และความหมายจะไม่นามาประกอบการวิเคราะห์ เนื่องจากในภาษาเขมรไม่มีเสี ยงวรรณยุกต์

1

2

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เ อกสารทางประวัติศาสตร์ , สานัก นายกรั ฐ มนตรี , ประชุ มศิล าจารึ ก ภาคที่ 1 (กรุ งเทพ:
โรงพิมพ์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2521) เรี ยกศิลาจารึ กหลักนี้ ว่า “จารึ กหลักที่ 1”; สานักหอสมุดแห่งชาติกาหนด บัญชี/
ทะเบียนวัตถุ ที่ สท. 1; หนังสือ ประชุมศิลาจารึ ก ภาคที่ 1 กาหนดเป็ น “หลักที่ 1 ศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหง จังหวัดสุโขทัย
ยอร์ช เซเดส์ : “มาส” = ทอง (เป็ นคาเขมร) (ฐานข้อมูลจารึ กในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริธร (องค์การมหาชน))
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(2) คาศัพท์ที่นามาวิเคราะห์จะใช้คาศัพท์ในหมวด ก. ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ระบุที่มาว่า ข. (เขมร) เท่านั้น เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาหมวดอักษรอื่น ๆ ต่อไป

4. วิธีดาเนินการวิจัย
(1) ขอบเขตการวิจยั ในการศึกษาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาคาศัพท์ในหมวด ก.
ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุที่มาว่า ข. (เขมร) โดยจะศึกษาในด้านของจานวนคาศัพท์
ที่พบและลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงโดยเปรี ยบเทียบกับพจนานุกรมภาษาเขมร ฉบับพุทธสาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 2512
(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีนาวทางในการศึกษาข้อมูลดังนี้
- ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ศึกษาคาศัพท์ในหมวด ก. ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุที่มาว่า ข. (เขมร)
เพื่อรวบรวมคาศัพท์และศึกษาด้านจานวนคาศัพท์ที่พบ
- นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลกั ษณะการเปลี่ ยนเสี ยง โดยการศึ กษาจากการเปลี่ยนแปลงจานวน
พยางค์เป็ นหลัก แล้วจึ งศึกษาลักษณะการเปลี่ ยนเสี ยง พยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้าย เพื่อเปรี ยบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงในด้านของคาศัพท์เป็ นหลัก
- อภิปรายผลการศึกษา โดยประมวลผลจากจานวนคาศัพท์ที่พบ และลักษณะการเปลี่ยนแปลง
- เสนอแนะข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และแนวทางในการศึกษาต่อไป

4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะการเปลี่ยนเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย หมวด ก. จากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบคายืมจากภาษาเขมรทั้งสิ้ น 82 คา โดยนามาเปรี ยบเทียบเสี ยงกับพจนานุกรม
เขมรฉบับพุทธสาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 2512 สามารถแบ่งลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงจากภาษาเขมรเข้ามาเป็ นคายืม
ในภาษาไทยได้ดงั นี้
1. คาพยางค์ เดียว คือ คาที่มีเสี ยงพยางค์เดียวในภาษาเขมรที่เมื่อถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้วยังคง
ออกเสี ยงพยางค์เดียวเช่นเดิม ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ไม่ เปลี่ยนแปลง คือ คาที่ออกเสี ยงตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงคาพยางค์เดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเสี ยง
เขมร
ក្រ ុម

เสียงอ่าน
/krom/

ไทย
กรม 2

เสียงอ่าน
/krom/

1.2 เปลี่ยนแปลง 1 อย่ าง คือ คาที่มีการเปลี่ยนแปลงเสี ยงพยัญชนะต้น สระ หรื อพยัญชนะสะกด
อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพียงอย่างเดียว ซึ่ งจากการศึกษาพบการเปลี่ ยนแปลง 1 อย่าง 3 ลักษณะ คือ การกลายเสี ยง
พยัญชนะต้น การกลายเสี ยงสระ และการกลายเสี ยงพยัญชนะสะกด ดังนี้
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1.2.1 การกลายเสียงพยัญชนะต้ น
ตารางที่ 2 แสดงการกลายเสี ยงพยัญชนะต้นในคาพยางค์เดียว
เขมร
រង ៤

เสียงอ่าน
/kɑːŋ/

ไทย

เสียงอ่าน
/krɑːŋ/

ลักษณะการกลาย
k- > kr-

ไทย

เสียงอ่าน
/kuːn/

ลักษณะการกลาย
-ou- > -u-

เสียงอ่าน
/kan/

ลักษณะการกลาย
-l > -n

กรอง 3

1.2.2 การกลายเสียงสระ
ตารางที่ 3 แสดงการกลายเสี ยงสระในคาพยางค์เดียว
เขมร
រូ ន

เสียงอ่าน
/koun/

กูน

1.2.3 การกลายเสียงพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 4 แสดงการกลายเสี ยงพยัญชนะสะกดในคาพยางค์เดียว
เขมร
កាល់

เสียงอ่าน
/kal/

ไทย
กัน 4

1.3 เปลี่ยนแปลง 2 อย่ าง คือ คาที่มีการเปลี่ยนแปลงเสี ยงพยัญชนะต้น สระ หรื อพยัญชนะสะกด
สองอย่างร่ วมกัน ซึ่ งจากการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลง 2 อย่าง 3 ลักษณะ คือ การกลายเสี ยงพยัญชนะต้น และ
เสี ยงสระ การกลายเสี ยงพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกด และการกลายเสี ยงสระและพยัญชนะสะกด ดังนี้
1.3.1 การกลายเสียงพยัญชนะต้นและสระ
ตารางที่ 5 แสดงการกลายเสี ยงพยัญชนะต้นและสระในคาพยางค์เดียว
เขมร
เสียงอ่าน
ไทย
เสียงอ่าน
พยัญชนะต้น
ក្រ ុង
/truŋ/
กรง
/kroŋ/
tr- > kr-

สระ
-u- > -o-

1.3.2 การกลายเสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 6 แสดงการกลายเสี ยงพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกดในคาพยางค์เดียว
เขมร
เสียงอ่าน
ไทย
เสียงอ่าน
พยัญชนะต้น
ក្រួ រ
/cruəc/
กรวด 3
/kruə̀t/
cr- > kr-

พยัญชนะสะกด
-c > -t

1.3.3 การกลายเสียงสระและพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 7 แสดงการกลายเสี ยงสระและพยัญชนะสะกดในคาพยางค์เดียว
เขมร
เสียงอ่าน
ไทย
เสียงอ่าน
สระ
រល ស់
/klɑh/
กลด 1
/klot/
-ɑ- > -o-
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2. คาพยางค์ เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ ในภาษาไทย คือ คาที่มีเสี ยงพยางค์เดียวในภาษา
เขมรที่เมื่อถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้วกลายเป็ นคาสองพยางค์ ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 7 ลักษณะ ดังนี้
2.1 เพิม่ เสียงพยัญชนะต้ น เสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดหน้ าคา และการกลายเสียงสระ
ตารางที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 1
เขมร
ដូ ង

เสียงอ่าน
/douŋ/

ไทย
กระดวง

เสียงอ่าน
/kraq-duəŋ/

พยัญชนะต้ น
d- > kraqd-

เสียงสระ
-ou- > -uə-

2.2 แทรกเสียงสระ และพยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้ นควบ
ตารางที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 2
เขมร
ក្ដៅ

เสียงอ่าน
/kdaw/

ไทย
กาเดา

เสียงอ่าน
/kam-daw/

พยัญชนะต้ น
kd- > kamd-

2.3 แทรกเสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ และการกลายเสียงสระ
ตารางที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 3
เขมร
ក្រេ ង

เสียงอ่าน
/kmeiŋ/

ไทย
กันเมียง

เสียงอ่าน
/kan-miəŋ/

พยัญชนะต้ น
km- > kanm-

เสียงสระ
ei > iə

2.4 แทรกเสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ และเสียงพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 11 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 4
เขมร
ខ្ច រ

เสียงอ่าน
/kcɑː/

ไทย
กาจร

เสียงอ่าน
/kam-cɑːn/

พยัญชนะต้ น
kc- > kamc-

พยัญชนะสะกด
- > -n

2.5 แทรกเสียงพยัญชนะต้นควบ เสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ
ตารางที่ 12 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 5
เขมร
ខ្ច រ

เสียงอ่าน
/kcɑːk/

ไทย
กระจอก 3

เสียงอ่าน
/kraq-cɑ̀ːk/

พยัญชนะต้ น
kc- > kraqc-

2.6 แทรกเสียงพยัญชนะต้นควบ เสียงสระ และพยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้ นควบ และ
กลายเสียงสระ
ตารางที่ 13 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 6
เขมร
ក្កាៅង

เสียงอ่าน
/kdaoŋ/

ไทย
กระโดง 1

เสียงอ่าน
/kraq-doːŋ/
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2.7 แทรกเสียงพยัญชนะต้นควบ เสียงสระ พยัญชนะตัวสะกดระหว่างพยัญชนะต้นควบ เพิม่ เสียง
กับพยัญชนะควบ และกลายเสียงสระ

ตารางที่ 14 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 7
เขมร
เสียงอ่าน
ไทย
เสียงอ่าน
พยัญชนะต้น
สระ
ខ្ទ ម
/ktɔːm/
กระท่อม 1 /kraq-thɑ̂ːm/
kt- > kraqth-ɔː- > -ɑː3. คาสองพยางค์ ในภาษาเขมรกลายเป็ นคาพยางค์ เดียวในภาษาไทย คือ คาที่มีเสี ยงสองพยางค์ในภาษา
เขมรที่เมื่อถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้วกลายเป็ นคาพยางค์พยางค์เดียว ดังนี้
3.1 ตัดเสียงพยางค์ 2 ออก
ตารางที่ 15 แสดงคาสองพยางค์ในภาษาเขมรกลายเป็ นคาพยางค์เดียวในภาษาไทย
เขมร

เสียงอ่าน
/krɑ-lɑː/

ក្រឡ

ไทย
กร้อ

เสียงอ่าน
/krɑ̂ː/

พยางค์ 1
krɑ

พยางค์ 2
-

4. คาสองพยางค์ คือ คาที่มีเสี ยงสองพยางค์ในภาษาเขมรที่เมื่อถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้วยังคงออก
เสี ยงสองพยางค์เช่นเดิม ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 3 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ไม่ เปลี่ยนแปลง คือ คาที่ออกเสี ยงตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 16 แสดงคาสองพยางค์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเสี ยง
เขมร
កាាំក្្ល ើង

เสียงอ่าน
/kam-pləːŋ/3

ไทย
กาเพลิง

เสียงอ่าน
/kam-p ləːŋ/
h

4.2 เปลี่ยนพยางค์ เดียว คือ คาที่มีเสี ยงสองพยางค์ในภาษาเขมรที่เมื่อถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย
แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเสี ยงพยางค์ใดพยางค์หนึ่งเพียงพยางค์เดียว ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 2 ลักษณะ ดังนี้
4.2.1 การกลายเสี ยงพยางค์ 1 คือ คาภาษาเขมรที่ถู กยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้ว เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของเสี ยงในพยางค์แรกเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 4 ลักษณะ ดังนี้
ก. พยางค์ 1 กลายเสียงสระ
ตารางที่ 17 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงสระเฉพาะพยางค์ที่ 1
เขมร
เสียงอ่าน
ไทย
เสียงอ่าน
រន្ត្នៃ
/kɑn-tray/
กรรไตร
/kan-tray/

3

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
-

หมายเหตุในภาษาเขมรพยัญชนะต้นควบมักมีเสียง h มาเชื่อม คาว่า ភ្លើង จึงออกเสียง /phləːŋ/ เช่นเดียวกับภาษาไทย

903

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ข. พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้ น และเสียงสระ
ตารางที่ 18 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงพยัญชนะต้น และเสี ยงสระเฉพาะพยางค์ที่ 1
เขมร
គគីរ

เสียงอ่าน
/kɔ-kiː/

ไทย
กระกี้

เสียงอ่าน
/kra-kîː/

พยางค์ 1
kɔ > kra

พยางค์ 2
-

ค. พยางค์ 1 กลายเสียงสระและเพิม่ เสียงพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 19 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงสระและเพิ่มเสี ยงพยัญชนะสะกดเฉพาะพยางค์ที่ 1
เขมร
ក្រសួ ង

เสียงอ่าน
/krɑ-suəŋ/

ไทย
กระทรวง 2

เสียงอ่าน
/kràq-suəŋ/

พยางค์ 1
-ɑ- > -aq

พยางค์ 2
-

ง. พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้ น เสียงสระ และเพิม่ พยัญชนะสะกด
ตารางที่ 20 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงพยัญชนะต้น เสี ยงสระ และเพิม่ พยัญชนะสะกดเฉพาะพยางค์ที่ 1
เขมร
ក្របរ

เสียงอ่าน
/trɑ-bɑːk/

ไทย
กระบอก 3

เสียงอ่าน
/kraq-bɑːk/

พยางค์ 1
trɑ > kraq

พยางค์ 2
-

4.2.2 การกลายเสี ย งพยางค์ 2 คื อ ค าภาษาเขมรที่ ถู ก ยื ม เข้า มาใช้ ใ นภาษาไทยแล้ว เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงของเสี ยงในพยางค์ที่สองเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 1 ลักษณะ ดังนี้
ก. พยางค์ 2 กลายเสียงสระ
ตารางที่ 20 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงสระเฉพาะพยางค์ที่ 2
เขมร
កាាំបិរ

เสียงอ่าน
/kam-bət/

ไทย
กาบิด

เสียงอ่าน
/kam-bit/

พยางค์ 1
-

พยางค์ 2
-ə- > -i-

4.3 เปลี่ยนทั้งสองพยางค์ คือ คาที่มีเสี ยงสองพยางค์ในภาษาเขมรที่เมื่อถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย
แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเสี ยงพยางค์ท้งั พยางที่ 1 และพยางค์ที่ 2 ลักษณะเช่นนี้พบทั้งหมด 15 ลักษณะ ดังนี้
4.3.1 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้ น
ตารางที่ 21 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 1
เขมร
រាំពែង

เสียงอ่าน
/kɑm-pɛːŋ/

ไทย
กาแพง

เสียงอ่าน
/kam-phɛːŋ/

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
p- > ph-

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
-ɑ- > -o-

4.3.2 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ
ตารางที่ 22 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 2
เขมร
រនល ង់

เสียงอ่าน
/kɑn-lɑŋ/

ไทย
กันลง 1

เสียงอ่าน
/kan-loŋ/
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4.3.3 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 23 แสดงคาสองพยางค์ทกี่ ลายเสียงทั้งสองพยางค์ 3
เขมร
រណ្ដ
ៅ ល

เสียงอ่าน
/kɑn-daːl/

ไทย
กันดาล

เสียงอ่าน
/kan-daːn/

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
-l > -n

4.3.4 พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ
ตารางที่ 24 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 4
เขมร
កាាំបិរ

เสียงอ่าน
/kam-bət/

ไทย
กรรบิด

เสียงอ่าน
/kan-bìt/

พยางค์ 1
-m > -n

พยางค์ 2
-ə- > -i-

4.3.5 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้ น และเสียงสระ
ตารางที่ 25 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 5
เขมร
រាំែង់

เสียงอ่าน
/kɑm-pŭəŋ/

ไทย
กาพง

เสียงอ่าน
/kam-phoŋ/

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
pŭə- > pho-

4.3.6 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะต้ น และเสียงพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 26 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 6
เขมร
រាំែូល

เสียงอ่าน
/kɑm-puːl/

ไทย
กาพู 1

เสียงอ่าน
/kam-phuː/

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
p-l > ph-

4.3.7 พยางค์ 1 กลายเสียงสระ, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ และพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 27 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 7
เขมร
រងវ ល់

เสียงอ่าน
/kɑŋ-wɑl/

ไทย
กังวล

เสียงอ่าน
/kaŋ-won/

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
-ɑl > -on

4.3.8 พยางค์ 1 กลายเสี ยงสระ, พยางค์ 2 กลายเสี ยงพยัญชนะต้ น เสี ยงสระ และพยัญชนะ
สะกด
ตารางที่ 28 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 8
เขมร
រាំររ

เสียงอ่าน
/kɑm-tɔː/

ไทย
กาธร

เสียงอ่าน
/kam-thɑːn/

พยางค์ 1
-ɑ- > -a-

พยางค์ 2
tɔː- > thɑːn

4.3.9 พยางค์ 1 กลายเสียงสระและเสียงพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงสระ
ตารางที่ 29 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 9
เขมร
ក្រក្ឡរ

เสียงอ่าน
/krɑ-leek/

ไทย
กระเหลียก

เสียงอ่าน
/kraq-liək/
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4.3.10 พยางค์ 1 กลายเสียงสระและเสียงพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียงพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 30 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 10
เขมร
រញ្ឈ
ូ ស១

เสียงอ่าน
/kɑñ-chuːh/

ไทย
กระฉูด

เสียงอ่าน
/kraq-chùːt/

พยางค์ 1
-ɑñ > -raq

พยางค์ 2
-h > -t

4.3.11 พยางค์ 1 กลายเสี ยงสระและพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสี ยงสระและพยัญชนะ
สะกด
ตารางที่ 31 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 11
เขมร
ក្របី

เสียงอ่าน
/krɑ-bəy/

ไทย
กระบือ

เสียงอ่าน
/kraq-bɨː/

พยางค์ 1
-ɑ- > -aq

พยางค์ 2
-əy > -ɨː-

4.3.12 พยางค์ 1 กลายเสี ยงสระและพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสี ยงพยัญชนะต้ น เสี ยง
สระ และพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 32 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 12
เขมร
ក្រែះ

เสียงอ่าน
/krɑ-pĕəh/

ไทย
กระเพาะ

เสียงอ่าน
/kraq-phɑ̂/

พยางค์ 1
-ɑ- > -aq

พยางค์ 2
pĕəh > phɑ

4.3.13 พยางค์ 1 กลายเสี ยงพยัญชนะต้ น เสี ยงสระ และพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสี ยง
พยัญชนะต้ น และเสียงสระ
ตารางที่ 33 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 13
เขมร
ក្រពាំង

เสียงอ่าน
/trɑ-pĕəŋ/

ไทย
กระพัง 1

เสียงอ่าน
/kraq-phaŋ/

พยางค์ 1
trɑ- > kraq

พยางค์ 2
pĕə- > pha-

4.3.14 พยางค์ 1 กลายเสี ยงพยัญชนะต้ น เสี ยงสระ และพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสี ยง
สระ และพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 34 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 14
เขมร
រក្ថោរ

เสียงอ่าน
/kɑn-thao/

ไทย
กระโถน

เสียงอ่าน
/kraq-thǒːn/

พยางค์ 1
-ɑn > -raq

พยางค์ 2
-ao- > -oːn

4.3.15 พยางค์ 1 กลายเสียงพยัญชนะต้ น เสียงสระ และพยัญชนะสะกด, พยางค์ 2 กลายเสียง
พยัญชนะต้น เสียงสระ และพยัญชนะสะกด
ตารางที่ 35 แสดงคาสองพยางค์ที่กลายเสี ยงทั้งสองพยางค์ 15
เขมร
រក្រះ

เสียงอ่าน
/rɔ-teh/

ไทย
กระแทะ

เสียงอ่าน
/kraq-thɛ́/
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5. ไม่ พบคาศัพท์ ในพจนานุกรมภาษาเขมร คือ คาศัพท์ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ระบุที่มาของคาว่าเป็ นคายืมจากภาษาเขมร แต่ในพจนานุกรมเขมรฉบับพุทธสาสนบัณฑิตไม่ปรากฏคาดังกล่าว
ซึ่งในหมวดอักษร ก. พบ 3 คา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาศัพท์ ที่ไม่พบในพจนานุกรมเขมร
คาศัพท์

เสียงอ่าน
ความหมาย
กรรฐ์
/kan/
น. คอ (เทียบ ข. กรฺ ฐ ว่า คอ). (เลือนมาจาก กัณฐ์).
กรรฐา
/kan-thǎː/
น. คอ (เทียบ ข. กรฺ ฐ ว่า คอ). (เลือนมาจาก กัณฐ์).
กลิ่นอาย
/klìn-qaːy/
น. กลิ่น. (ข. อาย ว่า กลิ่น).
หมายเหตุ คาว่ากรรฐ์และกรรฐาที่หมายถึงคอนี้พบในภาษาบาลีคาว่า กัณฐ-, กัณฐา ซึ่งหมายถึง คอ เช่นกัน

5. อภิปรายผล
จากการศึ กษาและวิ เคราะห์ล ักษณะการเปลี่ ยนแปลงเสี ย งค ายื ม ภาษาเขมรในภาษาไทย หมวด ก.
พบคายืมภาษาเขมร จานวน 82 คา โดยแบ่งเป็ นคาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสี ยง 6 คา คาที่ไม่พบที่มาในภาษาเขมร
3 คา และคาที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเสี ยง 73 คา ซึ่ งคาที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเสี ยงมี ลกั ษณะการเปลี่ ยนแปลงเสี ยง
สามารถจัดเป็ น 4 ประเภทตามลักษณะของคา ดังนี้ 1. คาพยางค์เดียว 2. คาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคา
สองพยางค์ในภาษาไทย 3. คาสองพยางค์ในภาษาเขมรกลายเป็ นคาพยางค์เดียวในภาษาไทย และ 4. คาสองพยางค์
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นสามารถจาแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงเสี ยงคายืม ได้เป็ น 4 ลักษณะ คือ
1) การกลายเสี ยง เป็ นการเปลี่ยนแปลงเสี ยงจากเสี ยงเดิมในภาษาเขมรเป็ นอีกเสี ยงหนึ่งในภาษาไทยโดยขึ้นอยู่กบั
ฐานกรณ์และตาแหน่งในการออกเสี ยง โดยจากการศึกษาพบการกลายเสี ยง 3 ชนิด คือ การกลายเสี ยงพยัญชนะต้น
การกลายเสี ยงสระ และการกลายเสี ยงพยัญชนะสะกด 2) การเพิ่มเสี ยง เป็ นการเพิ่มเสี ยงที่ไม่มีอยู่แต่เดิมในคา
ภาษาเขมร พบ 1 ลักษณะ คือ การเพิ่มเสี ยงพยางค์ (พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด) จึงทาให้คาพยางค์เดียวใน
ภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย 3) การแทรกเสี ยง เป็ นการแทรกเสี ยงเข้าไประหว่างค าเดิ ม
ในภาษาเขมรทาให้เกิดลักษณะเสี ยงที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการแทรกเสี ยง พบ 2 ลักษณะ คือ การแทรกเสี ยง
สระและตัวสะกด และการแทรกเสี ยงพยัญชนะ สระ และตัวสะกด โดยมักเกิดขึ้นกับคาควบกล้ าในภาษาเขมร
(ลักษณะเช่นเดียวกับการสร้างคาแผลง) ทาให้คาพยางค์เดียวในภาษาเขมรกลายเป็ นคาสองพยางค์ในภาษาไทย
และ 4) การลบเสี ยง เป็ นการลบเสี ยงพยางค์ในคาสองพยางค์ในภาษาเขมร โดยจากการศึกษาพบการลบเสี ยง
พยางค์แรก ทาให้คาสองพยางค์ในภาษาเขมรกลายเป็ นคาพยางค์เดียวในภาษาไทย
จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลักษณะการปรับเปลี่ยนเสี ยงของคาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทยซึ่ งเป็ น
การปรับเสี ยงให้เข้ากับภาษาไทย โดยลักษณะดังกล่าวนี้เกิดจากการที่ภาษาเขมรและภาษาไทยเป็ นภาษาคนละ
ตระกูลเมื่อเกิดการยืมคาศัพท์จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านหน่ วยเสี ยง ดังที่ อุไรศรี วรศะริ น (2553:
57) กล่าวถึงการเปลี่ยนทางเสี ยงที่มีผลต่อการยืมคาภาษาเขมรในภาษาไทยว่า หน่วยเสี ยงพยัญชนะต้นควบและ
หน่วยเสี ยงพยัญชนะสะกดของภาษาเขมรมีมากกว่าภาษาไทย เมื่อมีการยืมคาศัพท์จึงทาให้ตอ้ งปรับหน่วยเสี ยง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ลกั ษณะการปรับเปลี่ยนหน่ วยเสี ยงคายืมภาษาเขมรนั้นยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของภาษา
ตระกูลไท คือ การสร้างคาแบบคาประสมโดยการเติมหน่วยคาลงไป ทาให้ออกเสี ยงคายืมดังกล่าวตามสาเนียง
ของภาษาไทย
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้
(2) สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงคายืมภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยได้
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาลักษณะการลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย ในหมวดอักษร
อื่น ๆ เพิ่มเติม
(2) ควรศึกษาลักษณะการลักษณะการเปลี่ยนเสี ยงคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย จากแหล่งที่มาอื่น ๆ
เช่น ภาษาถิ่น
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บทความวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาจากคาคมในรายการ
เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกรายการเทคมีเอาท์
ไทยแลนด์ ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึง 22 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 28 ตอน และพบคาคมทั้งสิ้น จานวน 50
คาคม ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แนวคิดด้านการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า ด้านการใช้
ภาษาของคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์มี 7 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คาคล้องจอง การใช้คาทับศัพท์ การใช้
คาซ้อน การใช้คาตัด การใช้คาผวน การใช้คาสแลง และการใช้คาที่มีความหมายแฝง ส่ วนด้านการนาเสนอ
เนื้อหา พบทั้งสิ้ น 4 ประเภท ได้แก่ การนาเสนอเนื้อด้านความรัก การนาเสนอเนื้อหาด้านบุคลิกภาพ การนาเสนอ
เนื้ อหาด้านอาชี พ และการนาเสนอเนื้ อหาด้านครอบครั ว ผลจากการวิจัยครั้ งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ภาษา
และการนาเสนอเนื้อหาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์มีลกั ษณะโดดเด่น แปลกใหม่ และน่าสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง
คาสาคัญ : การใช้ภาษา การนาเสนอเนื้อหา คาคม รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์เป็ นรายการเกมโชว์ประเภทหนึ่ง เริ่ มเข้ามาสู่ผชู ้ มในเมืองไทยเป็ นประเทศ
ที่ 17 ของโลก ใช้ชื่อ รายการว่ า “เทคมี เ อาท์ไ ทยแลนด์ ถู กชะตาท้าหัวใจ” ซึ่ ง ผูจ้ ัด ได้วิจัย ตลาดเพื่ อ สารวจ
ความคิดเห็นจากกลุ่มผูช้ มเป้าหมาย และนามาปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการบางส่ วน เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนไทย บริ ษทั ผูจ้ ัดสร้ างคือ ที วีธันเดอร์ ผลิ ตร่ วมกับที มโปรดักชั่นระดับโลก เพื่อให้รูปแบบ
รายการและการผลิตรายการเทียบเท่ากับที่ออกอากาศในต่างประเทศ โดยจะออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวันเสาร์
เวลา 14.00 น. รายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์เป็ นรายการโทรทัศน์สาหรับคนทัว่ ไป โดยเฉพาะวัย หนุ่ มสาวที่
ยังโสด นอกจากนี้ แล้วยังเป็ นรายการที่เปิ ดโอกาสให้ชายหญิงได้มีโอกาสมาพบปะ สร้างมิตรภาพ และพูดคุย
แลกเปลี่ยนทัศนะคติซ่ ึงกันและกัน
จากการส ารวจข้อ มู ล เบื้ อ งต้น พบว่ า รายการเทคมี เ อาท์ไ ทยแลนด์น้ ัน เป็ นรายการหนึ่ ง ที่ ป รากฏ
กระบวนการการใช้ภาษาที่หลากหลาย และได้รับความสนใจจากผูช้ มจานวนมาก เนื่องจากลักษณะภาษาที่ปรากฏ
นั้น เป็ นการใช้ภาษาที่มีความทันสมัย แปลกใหม่เหมาะกับสังคมปั จจุบนั นัน่ ก็คือ การใช้คาคมมาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการสื่ อสารแทนการพูดตรง ๆ การใช้คาคมจึงถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ส่งผลให้การดาเนิ นรายการเป็ นไปด้วย
ความสนุกสนาน สร้างรอยยิม้ เสี ยงหัวเราะ ความประทับใจแก่ผชู ้ มจานวนไม่นอ้ ย
คาคม เป็ นกระบวนการหนึ่ งของการใช้ภาษา ที่ มีความหลากหลายทางภาษา มี การใช้ถ้อยคาที่หลัก
แหลมชวนให้คิด หรื อข้อความที่มีความหมายอยูใ่ นตัวด้วยการกล่าวซ้ า แสดงถึงการใช้ความคิด ความรู ้สึกอย่างใด
อย่างหนึ่งอย่างชัดเจน การใช้คาคมหรื อ epigrams เป็ นกลวิธีการนาเสนอทางภาษาที่น่าสนใจวิธีหนึ่งในการกล่าว
ถ้อยคา คาคมเป็ นรู ปแบบของการใช้ภาษาชนิดหนึ่งซึ่ งใช้คาน้อยแต่มีความหมายมาก เมื่อผูส้ ่ งสารต้องการสื่ อถึง
วัตถุประสงค์ให้เกิดผลบางอย่างแก่ผรู ้ ับสาร ไม่ว่าจะแสดงความรู ้สึก ความคิดเห็น ให้ขอ้ คิดเตือนสติให้กาลังใจ
ปลอบประโลม ฯลฯ นอกจากนั้น ยังเป็ นภาษาที่ มี ความหมายแฝงอยู่ อาจเป็ นทานองขันหรื อ มี ข้อคิดแทรก
ซึ่ งมักจะเขียนขึ้นเพื่อโน้มน้าวใจ หรื อเตื อนให้จดจาเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติหรื องดเว้น คาคมจึ งเป็ น
ถ้อยคาหลักแหลมชวนให้คิด (บุญยงค์ เกศเทศ, 2548 : 111)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์
ไทยแลนด์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง การใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางด้านการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ครั้งต่อไป

911

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการใช้ภาษาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์
(2) เพื่อศึกษาการนาเสนอเนื้อหาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิภาวรรณ อยูเ่ ย็น (2550 : 53) กล่าวว่า การใช้คาคมมีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาไปใช้อา้ งอิงให้คาพูดมีน้ าหนัก
ขึ้น คาคมจึงเป็ น ถ้อยคาที่คมคายใช้แทนคาพูดธรรมดาๆ สามัญ และเป็ นข้อความที่ผูพ้ ูดพูดสาหรับใช้เกี่ยวกับ
เรื่ อง นั้น ๆ
ปรี ยานุช สองศร (2558 : 48) กล่าวว่า คาคมนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการดาเนินชีวติ
เก็บสั่งสมประสบการณ์มาเรื่ อย ๆ จนตกผลึกออกมาเป็ นคาคมที่คนส่ วนใหญ่ให้การยอมรับ และสามารถนาไป
ขบคิดประยุกต์ใช้กบั ชีวิต ณ ขณะนั้นได้ จริ ง ๆ
ปรี ชา ทิ ชิน พงศ์ (2523 : 85-89) ได้ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งความหมายและประเภทของค าซ้อ น สรุ ป ได้ดังนี้
คาซ้อน คือ คาประสมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนาเอาคาเต็มสองคา ซึ่ งต่างเสี ยง แต่มีความหมายเหมือนกัน หรื อ
คล้ายคลึงกัน มาซ้อนเข้าคู่กนั ทั้งนี้เพื่อช่วยไขความ หรื อขยายความในคาอีกคาหนึ่งให้ชดั ขึ้นและคาที่นามาซ้อน
กันนั้น นอกจากจะมีความหมายที่เหมือนกัน หรื อใกล้เคียงกันแล้ว มักจะมีเสี ยงที่ใกล้เคียงกันหรื อไปด้วยกันได้
เพื่อทาให้ออกเสี ยงง่ายและสะดวก
นววรรณ พันธุเมธา (2533 : 160) กล่าวว่า คาผวน คือ คาสับเสี ยงสระและพยัญชนะท้ายโดยเจตนา หาก
ไม่เจตนาจะเป็ นคาสับเสี ยง
กาชัย ทองหล่อ (2537:132) ได้กล่าวว่า การตัดคา คือ การตัดหรื อลดรู ปของคาให้เหลือน้อยกว่าคาเดิม
เพื่อให้พยางค์ส้ ันลงและเข้าใจวิธีการตัดคานี้ เกิดจากกวีผรู ้ ้อยกรองบทประพันธ์เมื่อคาใดมีพยางค์มากเกินไปจะ
นาเข้าบรรจุในบทประพันธ์ก็ยาวเยิ่นเกินกว่าลักษณะบังคับที่วางไว้ในกฎจึงหาวิธีลดพยางค์ของคาให้เหลือน้อย
พอที่จะบรรจุลงได้
สุ กญ
ั ญา ฉัตรเสถียรพงศ์ (2533 : 6) ได้กล่าวว่า ทับศัพท์ คือคาภาษาต่างประเทศที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย
โดยตรง โดยไม่มีการดัดแปลง หรื อดัดแปลงไปบ้างเพื่อให้เหมาะกับระบบภาษาไทย หรื อให้ออกเสี ยงได้ง่ายขึ้น
เช่นคาว่า คิว ฟรี เซอร์ไพรส์ เป็ นต้น
สุ นันท์ อัญชลี นุกูล (2543 : 116) ให้เงื่ อนไขสาคัญอันทาให้นิยามของศัพท์สแลงชัดเจนและเข้ากับ
สถานการณ์วฒั นธรรมในการใช้ภาษาสมัยใหม่ นั่นคือ ศัพท์สแลงต้องเป็ น “ภาษาปาก ที่ใช้มากในหมู่วยั รุ่ น”
ด้วย
ธารงสิ ทธิ์ พจนานุภาพ (2558 : 58) กล่าวว่า สัมผัสสระ หมายถึง คาคล้องจองแห่ งคาประพันธ์ที่มีสระ
และมาตราสะกดเสี ยงเดียวกัน
ความหมายที่ชักนาความคิดให้เกี่ยวโยงไปถึงสิ่ งอื่น เพราะความคิดของคนเราที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ จะไม่
เหมือนกัน ทั้งนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก วัฒนธรรม ประเพณี หรื อความเคยชิ น เช่น เลข “13” อาจจะเป็ น
เพียงตัวเลขจานวนหนึ่ งของบางคนแต่อาจจะมีความหมายโดยนัยสาหรับบางคน หรื อคาว่า “ปาก” ซึ่ งได้ให้
ความหมายโดยตรงไว้แล้ว แต่เนื่องจากเราใช้ปากไปใช้ในความหมายต่าง ๆ กันออกไปเช่น “ปากมาก” “ปากเบา”
และ “ปากแข็ง” เป็ นต้น
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เปลื้อง ณ นคร (2514 : 79)ได้กล่าวเกี่ยวกับ ความหมายของประโยคขัดความไว้ว่าการขัดความ การตั้ง
ประโยคให้ เนื้อความขัดกัน จะทาให้ความมีรส และ ชวนฟังยิ่งขึ้น
การนาคาเดิม หรื อความเดิมมากล่าวซ้ า เพื่อให้ชวนฟัง และเป็ นการเน้นความให้มีน้ าหนัก
เปลื้อง ณ นคร ได้กล่าวเกี่ยวกับประโยคซ้ าความไว้ว่า “การซ้ าความในบางประโยค บางข้อความ ถ้าเรา
ต้องการ เน้น จะใช้คาซ้ าซ้อนกันสองคาก็ได้ เช่น “ข้าพเจ้าไม่ยอม ไม่ยอมเป็ นอันขาด”
กาญจนา ต้นโพธิ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง กลวิธีการใช้ภาษาในงานประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิ งวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในงานประพันธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ผลการศึกษาพบว่าพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอสารธรรมที่
น่าสนใจหลายประการ คือ การซ้ าเพื่อสื่ อความหมาย การซ่อนคาเพื่อสื่ อความหมาย การเล่นคาสัมผัสคล้องจอง
กลวิธีการขนานความ และกลวิธีการนาเสนอเนื้อหา ซึ่งผูแ้ ต่งได้นากลวิธีการใช้ภาษาเหล่านี้มาใช้ในงานประพันธ์
เพื่อสื่ อความหมายของเนื้ อหาสาระสู่ ผูอ้ ่ านให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งกลวิธีการใช้ภาษาของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ยังมีความงดงามทางวรรณศิลป์ ที่เด่นชัดอีกด้วย

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ขั้นรวบรวมและศึกษาข้อมูล
4.1.1 สารวจ และศึกษาการใช้ภาษาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ศึกษาการใช้ภาษา
และการนาเสนอเนื้อหาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2561 ถึง
วันที่ 22 กันยายน 2561 รวมจานวนทั้งสิ้น 50 คาคม ตามที่กาหนดไว้ในขอบเขตของการศึกษา
4.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นความรู ้พ้ืนฐานและใช้เป็ นแนวทางใน
การวิจยั โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 ประเด็น คือ การใช้คาและการนาเสนอเนื้อหา
4.2 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แนวคิดด้านการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ตน้
4.3 ขั้นสรุ ปผล อภิปรายผล โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์
4.4 ขั้นเสนอผลการศึกษา ผูว้ ิจยั จัดทาเป็ นรายงานและเผยแพร่ ผลการวิจยั

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
5.1 การใช้ คา มี 7 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คาซ้อน การใช้คาผวน การใช้คาตัด การใช้คาทับศัพท์ การใช้
คาสแลง การใช้คาคล้องจอง และการใช้คาที่มีความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1 การใช้ ค าซ้ อ น พบจ านวน 6 ค า คื อ ค าว่ า จริ ง จัง ดู แ ล คุ้น เคย มั่น คง เจ็ บ ปวด หน้า ตา
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
“หน้าตาอาจจะดูไม่จริงจัง แต่อยากบอกดัง ๆ ว่าจริ งใจนะคะ”
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 2)
จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏค าว่ า “จริ ง จัง ” พจนานุ กรมราชบัณฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า จริ งจัง หมายถึง แน่แท้ เช่น เชื่อถืออย่างจริ งจัง, ไม่เป็ นการเล่น เช่น ทางานอย่างจริ งจัง
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ตัวอย่างที่ 2
“ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมองไปทางอื่นจะดูดี แต่ถา้ มองมาทางนี้ ผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดครับ”
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 7)
จากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏคาว่า “ดูแล” เป็ นคาซ้อนเพื่อความหมาย พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ดูแล หมายถึง เอาใจใส่ให้เป็ นไปด้วยดี
5.1.2 การใช้ ค าผวน พบจ านวน 3 ค า คื อ ค าว่ า มดในอนาเคี ย เทาจะได้ชอบเรอ ลาวยื น ยัก
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
เขาดูเหมือนมด มดในอนาเคีย เมียในอนาคต
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 1)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาผวน คือ คาว่า มดในอนาเคีย ซึ่งผวนได้เป็ น เมียในอนาคต เป็ น
คาผวนที่ปรากฏความหมายเฉพาะพยางค์ คือพยางค์แรกและพยางค์ที่สอง คือ คาว่า มด หมายถึง ชื่อแมลงหลาย
ชนิดในวงศ์ Formicidae และคาว่า ใน หมายถึง ไม่ใช่นอก ส่วนคาว่า อนาเคียนั้นไม่มีความหมาย
ตัวอย่างที่ 2
อยากให้คุณใส่ชุดคอสเพลย์สีเทา เพราะเทาจะได้ ชอบเรอ เธอจะได้ชอบเรา
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 3)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาผวน คือ คาว่า เทาจะได้ชอบเรอ ซึ่ งผวนได้เป็ น เธอจะได้ชอบ
เรา เป็ นคาผวนที่ผวนแล้วมีความหมายทุกพยางค์
5.1.3 การใช้ คาตัด พบจานวน 4 คา คือ คาว่า แอร์ แบต มีนา ปั๊ม ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
“ถ้าอยากมีคนดูแล ให้มีแฟนเป็ นแอร์ สิคะ”
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 9)
จากตัวอย่างดังกล่าว คาว่า “แอร์ ” เป็ นคาตัดที่มีการตัดคาพยางค์หลัง มาจากคาว่า แอร์ โฮสเตส ซึ่ ง
พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า แอร์ โฮสเตส หมายถึง พนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน
ตัวอย่างที่ 2
“แบตหมดให้เดินไปหาปลัก๊ แต่ถา้ คุณขาดความรัก ให้เดินมาหาผมครับ”
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 15)
จากตัวอย่างดังกล่าว คาว่า “แบต” เป็ นคาตัดที่มีการตัดคาพยางค์หลัง ซึ่ งมาจากคาว่า แบตเตอรี่
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบตเตอรี่ หมายถึง หมู่ของเซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกัน
อยูอ่ ย่างอนุกรม หรื ออย่างขนาน หรื อทั้ง 2 อย่าง
5.1.4 การใช้ คาทับศัพท์ พบจานวน 10 คา เช่น เปย์ เกียร์ เพอร์เฟค เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ถึงไลฟ์ สไตล์จะเป็ นคนติดดิน แต่ถา้ อยากรู ้ถึงความฟิ นอย่าเพิง่ ปิ ดไฟ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 11)
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จากตัว อย่ า งข้า งต้น ปรากฏการใช้ค าทับ ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ คื อ ค าว่ า ไลฟ์ สไตล์ ซึ่ งเป็ นค า
ภาษาอังกฤษที่มาจากคาว่า lifestyle หมายความว่า วิถีทางการดาเนินชีวิต ลีลาชีวิต
ตัวอย่างที่ 2
ขับรถต้องรู ้เกียร์ ถ้าอยากได้เมียต้องรู ้ใจ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 9)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ คาว่า เกียร์ ซึ่ งเป็ นคาภาษาอังกฤษ
ที่มาจากคาว่า Gear พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ให้หมายความว่า ส่วนหนึ่งของรถยนต์
เรื อยนต์ ทาหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนการทดรอบระหว่างเครื่ องยนต์กบั ล้อ
5.1.5 การใช้ คาสแลง พบจานวน 2 คาคม เช่น เท แหลก ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ก็อตไม่ใช่สายคอสเพลย์ ไม่ใช่สายเปย์ แต่ก็อตไม่เทแน่นอน
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 3)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาสแลง คือ คาว่า เท ซึ่งเป็ นมีความหมายว่า ทิ้ง
ตัวอย่างที่ 2
หน้าหล่อไม่ได้แหลก หน้าแปลกสิ ได้
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 9)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาสแลง คือ คาว่า แหลก ซึ่ งเป็ นมีความหมายว่า กิน เพื่อเลี่ยงคา
ไม่สุภาพ
5.1.6 การใช้ คาคล้องจอง พบจานวน 23 คา เช่น ตักกับรัก ย่างกับข้าง ล้อกับท้อ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
คุณครับ ถ้าเสื อไม่เด็ด ระวังเสื ออีกตัวไม่เข็ดนะครับ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 1)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาคล้องจอง คือ คาว่า เด็ด เข็ด เป็ นคาคล้องจองที่ใช้เสี ยงสระ
เดียวกัน คือสระ เอะ และมีตวั สะกดในมาตราเดียวกัน คือ แม่กด ใช้ ด สะกด นอกจากจะเป็ นการใช้คาสัมผัสที่มี
เสี ยงสระเดี ยวกัน และมี ตัวสะกดในมาตราเดี ยวแล้ว ยังเป็ นลักษณะของการใช้ คาที่ นิยมพูดกันในหมู่ วยั รุ่ น
คาลักษณะนี้จึงกระตุน้ ให้เกิดการจดจาได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างที่ 2
ถ้าคุณบินต้องไปนกแอร์ ถ้าอยากได้คนดูแลต้องเปิ ดใจ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 9)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาคล้องจอง คือ คาว่า แอร์ ดูแล เป็ นคาคล้องจองที่ใช้เสี ยงสระ
เดียวกัน คือสระ แอ เป็ นการนาชื่อสายการบินมากล่าวอ้าง เพราะสายการบินจะเน้นการดูแลผูค้ นเป็ นอย่างดี มา
สัมผัสกับคาว่า ดูแล ที่หมายถึง เอาใจใส่ให้เป็ นไปด้วยดี จึงทาให้คาคมสื่ อความหมายไปในทางเดียวกัน
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5.1.7 การใช้ คาที่มีความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝง พบจานวน 2 คา คือคาว่า เสื อ เผ็ด
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ถ้าคุณเป็ นเสื ออย่าทิง้ ลาย ดีนะที่ผมเป็ นควายขอไลน์หน่อยครับ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 11)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏคาว่า เสื อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
ไว้ว่า น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae รู ปร่ างลักษณะคล้ายแมวแต่ตวั โตกว่ามาก เป็ นสัตว์กินเนื้อ นิสัย
ค่อนข้างดุร้าย หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด เช่น เสื อโคร่ ง เสื อดาวหรื อเสื อดา ในที่น้ ีคาว่า เสื อ มีความหมาย
โดยนัย หมายถึง คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม หรื อเก่งมาก
ตัวอย่างที่ 2
เฮเลนเนี่ยครบเครื่ องเรื่ องความเผ็ด แต่ถา้ อยากรู ้ว่ามีอะไรเด็ด ๆ อย่าพึ่งปิ ดไฟนะคะ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 20)
จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏคาว่า เผ็ด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
ไว้ว่า ว. มีรสอย่างรสพริ ก ในที่น้ ีคาว่า เผ็ด มีความหมายโดยนัย หมายถึง คารมเร้าร้อน
5.2 การนาเสนอเนื้อหา แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านความรัก ด้านบุคลิกภาพ ด้านอาชีพ และด้าน
ครอบครัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 ด้ านความรัก พบจานวน 21 คาคม ตัวอย่างเช่น กินอยูก่ บั ปาก แต่ตอนนี้ผมอยากอยูก่ บั เธอ,
เบื่อแล้วชีวิตโสด อยากมีคนโปรดสักคน
ตัวอย่างที่ 1
รักชาติให้ยืนตรง อยากรักมัน่ คง ให้ยืนข้างเรา
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 9)
การนาเสนอเนื้ อหาในคาคมนี้ มีการกล่าวถึงคาว่า รักชาติ มาใช้ในคาคม โดยในปั จจุบนั กระแส
การรักชาติ ได้รับความนิยมเป็ นอย่างอย่างมาก การรักชาติน้ นั เป็ นความรักที่ยิ่งใหญ่ หลาย ๆ คนยอมเสี ยสละชีวิต
ของตนเอง เพื่อรักษาประเทศชาติบา้ นเมืองไว้ ทาให้เห็นว่าการรักชาติน้ นั มีความสาคัญและยิ่งใหญ่มาก เปรี ยบได้
กับความรักที่มีให้คุณ นั้นมีความยิ่งใหญ่ มัน่ คง และเสี ยสละ เหมือนกับการรักชาติ ซึ่ งการกล่าวในลักษณะนี้
เป็ นการสร้างความมัน่ ใจ ไว้ใจ ให้แก่ผรู ้ ับสารว่าจะสามารถฝากชีวิต ไว้กบั คน ๆ นั้นได้
5.2.2 ด้ านบุคลิกภาพ พบจานวน 17 คาคม ตัวอย่างเช่น หน้าหล่อไม่ได้แหลก หน้าแปลกสิ ได้,
ส่วนตัวเป็ นคนขี้เหงา แต่ถา้ เวลาเมาจะขี้เอาใจมากเลยนะคะ
ตัวอย่าง
หน้าตาอาจจะดูไม่จริ งจัง แต่อยากบอกดัง ๆ ว่าจริ งใจนะคะ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 2)
การนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะนี้ เป็ นการกล่าวถึ งบุคลิ กของผูพ้ ูดที่ ต้องการจะสื่ อว่า ถึ งบุคลิ ก
ภายนอกของตนนั้นจะดูเป็ นคนที่ไม่จริ งจัง แต่จริ ง ๆ แล้วตนเองนั้นเป็ นคนที่จริ งใจ เพื่อต้องการให้ผฟู ้ ังเกิดความ
เชื่ อถือในเบื้องต้น ก่อนที่จะตัดสิ นตนจากบุคลิกภายนอก การนาเสนอเนื้อหาในลักษณะนี้เป็ นการใช้คาคมเพื่อ
เปลี่ยนทัศนะคติของผูร้ ่ วมรายการที่อาจจะตัดสิ นตัวตนของเขาจากรู ปลักษณ์ภายนอก จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ตนเองแก่ผา่ นการใช้ภาษา
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5.2.3 ด้ านอาชีพ พบจานวน 8 คาคม ตัวอย่างเช่น ถูกฟ้องเขาเรี ยกว่าเป็ นจาเลย แต่ถา้ อยากเป็ นคน
คุน้ เคยเปิ ดไฟไว้นะคะ, ถ้ามีพ้นื ที่จากัดให้ปลูกพืชสวนขวด ถ้าไม่อยากใจเจ็บปวดให้มาหาผม
ตัวอย่าง
ถ้าเกิดว่าน้องอยากได้แฟนเป็ นตากล้อง แนะนาน้องให้มาคบกับพี่ น้องจะได้รูปสวย ๆ
ไว้ลงในไอจีพร้อมกับความรักดี ๆ ในเมมโมรี่ ของสองเรา
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 15)
จากตัวอย่างข้างต้น มีการกล่ าวถึง ตากล้อง ซึ่ งเป็ นอาชี พหนึ่ งที่กาลังได้รับความนิยมในปั จจุบนั
และเป็ นที่รู้จกั อย่างมาก ซึ่ งผูพ้ ูดได้เสนอข้อดีว่า หากมีแฟนเป็ นตากล้อง ก็จะได้รูปภาพสวย ๆ เก็บไว้ลงไอจี
นอกจากจะมีรูปสวย ๆ เก็บไว้ในเมมโมรี่ ของกล้องแล้วก็ยงั มีความทรงจาและความรู ้สึกดี ๆ ของสองเราไว้ดว้ ย
ซึ่งการใช้คาคมลักษณะนี้ทาให้ผฟู ้ ังเกิดความสนใจในสิ่ งที่ผพู ้ ูดนาเสนอเพราะเป็ นข้อแลกเปลี่ยนที่ดี
5.2.4 ด้ านครอบครัว พบจานวน 4 คาคม ตัวอย่างเช่น ขับรถต้องรู ้เกียร์ ถ้าอยากได้เมียต้องรู ้ใจ,
ขอเงินให้ไปขอกับแม่ ถ้าอยากขอรักแท้เดี๋ยวให้แม่ไปขอ
ตัวอย่าง
ขอเงินให้ไปขอกับแม่ ถ้าอยากขอรักแท้เดี๋ยวให้แม่ไปขอ
(เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ EP. 22)
จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นการนาคาว่า แม่ มากล่าวซ้ าเพื่อเน้นความหมาย ซึ่งแม่น้ นั เป็ นบุคคลภายใน
ครอบครัว ทาหน้าที่เลี้ยงดูบุตร และจากคาคมมีการกล่าวว่าให้แม่ไปขอ คือเป็ นการเน้นย้าว่าแม่เป็ นบุคคลสาคัญ
ในครอบครัว เมื่อบุตรจะมีภรรยาจึงต้องให้แม่ไปขอ ซึ่ งการใช้คาคมลักษณะนี้จะเป็ นการสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผฟู ้ ัง

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้ อหาจากคาคมในรายการเทคมี เอาท์ไทยแลนด์ ผู ้วิจัย
สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
การใช้ ภาษา
1. การใช้คาคล้องจอง
2. การใช้คาทับศัพท์
3. การใช้คาซ้อน
4. การใช้คาตัด
5. การใช้คาผวน
6. การใช้คาสแลง
7. การใช้คาที่มีความหมายแฝง
รวม

จานวน
23
10
6
4
3
2
2
50

ร้ อยละ
46
20
12
8
6
4
4
100

การนาเสนอเนื้อหา
1. ด้านความรัก
2. ด้านบุคลิกภาพ
3. ด้านอาชีพ
4. ด้านครอบครัว

รวม

จานวน
21
17
8
4

ร้ อยละ
42
34
16
8

50

100

จากตารางข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ด้านการใช้คา การใช้คาที่พบมากที่สุดคือการใช้คาคล้องจอง เนื่ องจากคาคมมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิด
การจดจา ซึ่งคาคล้องจองที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็ นคาคล้องจองที่มีการสัมผัสสระเช่น ถ้าคุณกินหมูกระทะคุณอาจจะ
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เจอเนื้อย่าง แต่ถา้ คุณมายืนข้าง ๆ คุณจะเจอเนื้อคู่ การใช้คาสัมผัสสระในลักษณะนี้ จะสร้างความจดจาแก่ผูช้ ม
ได้ง่าย รองลงมาคือคาทับศัพท์ เนื่องด้วยปั จจุบนั ภาษาที่สองมีความสาคัญและนิยมใช้กนั เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าการใช้คาทับศัพท์ในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์จึงเป็ นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบนั เพราะส่ วนใหญ่แล้ว
ผูช้ มก็เข้าใจความหมายคาต่างประเทศที่นามาใช้น้ นั การนาคาทับศัพท์มาใช้ในคาคมจึงสื่ อสารให้สัมฤทธิ์ ผลได้
โดยง่ายและไม่เป็ นอุปสรรค ส่ วนการใช้คาที่พบน้อยที่สุดคือการใช้คาสแลงและการใช้คาที่มีความหมายโดยนัย
หรื อความหมายแฝงเพราะการใช้ภาษาลักษณะนี้จะต้องอาศัยการตีความที่ลึกซึ้ ง และบางคาอาจจะไม่สุภาพจึง
ไม่นิยมนามาใช้ในคาคม
ด้านการนาเสนอเนื้อหา การนาเสนอเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือ การนาเสนอเนื้อหาด้านความรัก เพราะ
รายการเทคมี เอาท์ไ ทยแลนด์เป็ นรายการที่ เน้น การจัด หาคู่ จึ ง มี ก ารใช้คาคมที่ นาเสนอเนื้ อ หาด้า นความรั ก
เพื่อนาเสนอตนเองและดึงดูดให้ผูฟ้ ั งสนใจ เช่ น น้ าขึ้นให้รีบตัก แต่ถ้ารั กนะครั บให้รีบบอก ผมเป็ นคนลาว
ลาวยืนยักษ์ รักยืนยาว จะเห็นได้ว่าคาคมนาเสนอเนื้อหาด้านความรักนั้น จะสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผฟู ้ ัง
ผูช้ มได้และทาให้ผูฟ้ ั งได้ทราบถึงตัวตนของผูพ้ ูด การใช้คาคมด้านความรักจึงเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างมากในหมู่
ผูเ้ ข้าร่ วมรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์
การใช้คาและการนาเสนอเนื้ อหาในคาคมทาให้การดาเนิ นรายการเป็ นไปด้วยความสนุ กสนานสร้าง
ความจดจาชวนให้ติดตาม การศึกษาการใช้ภาษาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์จึงถือเป็ นการศึกษาการ
ใช้ภาษารู ปแบบหนึ่งที่เมื่อศึกษาให้ลึกลงไปแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ใน
คาคมยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาที่แยบยล การนาคาคมมานาเสนอในรู ปแบบ
รายการโทรทัศน์จึงถือเป็ นการเผยแพร่ ลกั ษณะการใช้ภาษารู ปแบบใหม่ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นเป็ นการส่ งเสริ มและ
พัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
จากการศึกษาการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาจากคาคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ผูว้ ิจยั พบว่า
การใช้ภาษามีความแตกต่างจากรายการโทรทัศน์ทวั่ ไป เนื่องจากมีการนาเสนอภาษาในรู ปแบบใหม่นนั่ คือ การใช้
คาคม ทาให้รายการได้รับความสนใจจากผูช้ มทุกเพศทุกวัย เพราะคาคมเป็ นรู ปแบบการใช้ภาษาชนิดหนึ่งซึ่งใช้คา
น้อยแต่มีความหมายมากทาให้เกิ ดผลบางอย่างแก่ ผูร้ ั บ สารไม่ ว่ าจะแสดงความรู ้ สึก ความคิดเห็ น ให้ข้อคิด
เตื อนสติ เป็ นภาษาที่ แฝงทานองขัน การใช้ภาษาลักษณะนี้ จึงทาให้ผูช้ มอยากที่ จะติ ดตามรายการเทคมีเอาท์
ไทยแลนด์ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
สามารถนางานวิจยั ในครั้งนี้ไปเผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษาคาคมแนวใหม่หรื อที่แตกต่างไปจากเดิม
เช่น รายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่มกั จะมีการนาคาคมมาใช้ในรายการ หรื อหน่วยงานที่มีการจัดแข่งขันคาคม ทั้งนี้
เพื่อเป็ นความรู ้และทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบนั
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาคาคมจากรายการในสื่ อวิทยุโทรทัศน์ประเภทอื่น ๆ ต่อไป
(2) ควรศึกษาแนวคิดที่ได้รับจากคาคมเพิ่มเติม
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คาสาคัญ: การตั้งชื่อ การนาเสนอเนื้อหา เพจ “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เพจ “โควิคเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก” เป็ นเพจใหม่ที่มีการสร้างขึ้นในแอพพลิเคชัน่ เฟซบุ๊ก ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผทู ้ ี่มีความสามารถและสนใจในการแต่งบทร้อยกรอง
ร่ วมกันส่งผลงานเข้ามาประกวดและเป็ นการแสดงทรรศนะความคิดเห็นที่มีต่อโรคระบาดในครั้งนี้
บทร้อยกรอง คือ คาประพันธ์หรื อถ้อยคาที่ได้เรี ยบเรี ยงขึ้นโดยมีขอ้ บังคับ จากัดคา วรรคและมีสัมผัส
ตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดให้แต่ละประเภท (วันเนาว์ ยูเด็น, 2532: 2) นอกจากนี้แล้ว พระยาอนุมานราชธน (2514: 15)
ยังให้ความหมายของร้อยกรองไว้ว่า ร้อยกรอง หมายถึง โคลง ร่ าย ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งมีถอ้ ยคาที่นามาประกอบ
ประพันธ์กนั มีตวั สะกดตรงตามมาตรา เสี ยงสู งต่า หนักเบาและสั้นยาวตามรู ปแบบตามที่กาหนดไว้
จากการศึกษาเบื้องต้น ผูว้ ิจยั พบว่า บทร้อยกรองที่ผ่านการคัดเลือกในเพจ “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่า
เปลี่ยนโลก” มีความแปลกใหม่และน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านการตั้งชื่อเรื่ อง ตัวอย่างเช่น

(รุ ้งกินน้ า : รชัช เทศสวัสดิ์, 28 กรกฎาคม 2563)
จากภาพดังกล่าวข้างต้น เป็ นภาพบทร้อยกรองเรื่ องรุ ้งกินน้ า ซึ่ งเป็ นชื่อบทร้อยกรองที่มีความน่าสนใจ
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูป้ ระพันธ์ไม่ได้ใช้เรื่ องราวเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนามาตั้งเป็ นชื่อ
บทร้ อยกรอง แต่ผูป้ ระพันธ์ใช้ธรรมชาติในการนามาตั้งชื่ อ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแพร่ ระบาด
กล่าวคือ หลังจากที่ฝนตกจะเกิดรุ ้งกินน้ า อันหมายถึง การเริ่ มต้นใหม่ นอกจากการตั้งชื่อบทร้อยกรองแล้ว ผูว้ ิจยั
ยังพบว่า การนาเสนอเนื้อหาของบทประพันธ์ก็มีความหลากหลายและเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจจะศึกษาเพิ่มเติม เช่น
การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมในประเด็นต่าง ๆ เป็ นต้น
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาบทร้อยกรองในเพจดังกล่าวด้านการตั้งชื่อเรื่ องและ
การนาเสนอเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้านการอ่าน การตีความ และการวิจารณ์บทร้อยกรองสมัยใหม่ได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนใช้เป็ นแนวทางให้แก่ผวู ้ ิจยั ท่านอื่นได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทร้อยกรองที่ผา่ นการคัดเลือกในเพจ “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก” ด้านการตั้งชื่อ
เรื่ องและด้านการนาเสนอเนื้อหา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องโครงสร้ างของภาษาและกลวิธีการตั้งชื่ อ
3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องโครงสร้ างของภาษา
วิจินตน์ ภาณุ พงศ์ (2542) กล่าวว่า ภาษาไทยที่ เราใช้พูดและเขียนเพื่อการศึกษานั้นประกอบขึ้นด้วย
หน่ อยที่ มีขนาดต่าง ๆ กัน โดยเริ่ มจากขนาดเล็กที่ สุดไปหาขนาดใหญ่ที่สุด คือ เสี ยง พยางค์ คา วลี ประโยค
และสัมพันธสาร โดยทัว่ ไปไปเรามักมองว่าหน่วยเสี ยงที่เล็กประกอบขึ้นเป็ น หน่วยใหญ่ เช่น คาประกอบขึ้น
เป็ นวลี วลีประกอบขึ้นเป็ นประโยค ลักษณะดังกล่าวทาให้เห็นว่าหน่ วยทางภาษาต่าง ๆ มีขนาดไม่เท่ากัน แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้วหน่วยทางภาษาซึ่งทาหน้าที่ในระดับที่ใหญ่กว่าไม่จาเป็ นต้องประกอบด้วยหน่วยที่เล็กกว่าเสมอ
ไป บางครั้งหน่วยเล็กเพียงหน่ วยเดียวอาจทาหน้าที่ในระดับใหญ่ก็ได้ เช่น แม่ถามลูกว่า “ กินข้าวมั้ย ” ลูกตอบว่า
“ กิน ” หน่วยภาษา “ กิน ” ทาหน้าที่เป็ นประโยคซึ่ งละหน่วยประธานและกรรมไว้ ความสัมพันธ์กนั ทางหน่วย
ภาษาในข้างต้นเป็ นไปตามแนวคิดเรื่ องวากยสัมพันธ์ (syntax) ซึ่งเป็ นสาระสาคัญของการนาเสนอในหน่วยนี้
ระบบกลุ่มคาในภาษาไทยที่จะกล่าวถึงในที่น้ ีเป็ นการพิจารณาถึงคาที่เรี ยงต่อเนื่องกันเป็ นกลุ่ม และกลุ่ม
ที่ใหญ่สุด คือ สัมพันธสาร ในสัมพันธสารมีกลุ่มที่เล็กลงมา คือ ประโยค ในประโยคจะมีกลุ่มของวลีซ่ ึงประกอบ
มาจากคา
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2545) กล่าวถึง เรื่ องวลีและประโยค ดังนี้
วลี คือ คาที่ติดต่อกันตั้งแต่ 2 คาขึ้นไปซึ่ งมีความหมายติดต่อเป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ประโยคไม่มีเนื้อความครบถ้วนเป็ นประโยค เช่น นกเขาชวา ในหม้อทองเหลือง การนอนกลางวันบ่อย ๆ เป็ น
ต้น วลีแบ่งตามชนิ ดของคาเป็ น 7 ชนิ ด ได้แก่ นามวลี สรรพนามวลี กริ ยาวลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี สันธานวลี
อุทานวลี
ประโยค คือ ถ้อยคาที่ มีเนื้ อความครบบริ บูรณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ภาค คือ ภาคประธานและภาคแสดง
จาแนกเป็ น 3 ชนิด คือ เอกรรถประโยค หมายถึง ประโยคที่มีเนื้อความเดียว เช่น เสื อกินตามี ตามีถูกเสื อกิน คน
กินข้าว เป็ นต้น อเนกรรถประโยค หมายถึง ประโยคที่มีเนื้อความหลายอย่างประกอบด้วยเอกรรถประโยคตั้งแต่
2 ประโยคขึ้นไปเรี ยงกันมีสันธานเป็ นเครื่ องเกี่ยวเชื่อมอยู่ในระหว่างเอกรรถประโยคนั้น ๆ เช่น น้ าขึ้นแต่ลมลง
ยายและหลานทานา และสังกรประโยค หมายถึง เป็ นเอกรรถประโยคที่ใช้เอกรรถประโยคด้วยกันทาหน้าที่เป็ น
ส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคมี 2 ส่วน คือ มุขยประโยคและอนุประโยค
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของภาษา พบว่าโครงสร้างของภาษานั้น
มี การประกอบสร้ างตั้งแต่หน่ วยของภาษาที่เล็กที่สุด คือหน่ วยเสี ยง พยางค์ คา วลี ประโยค จนประกอบเป็ น
โครงสร้างทางภาษาขนาดใหญ่เป็ นสัมพันธสาร ซึ่ งหากขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไปนั้นการที่จะรวมกันเป็ นโครงสร้ าง
ทางภาษาที่สมบูรณ์ก็จะเป็ นเรื่ องที่สามารถทาได้ยาก
922

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการตั้งชื่ อ
นฤมล ปั กศรี สิงห์ (2557) ได้วิเคราะห์การตั้งชื่อบทความในนิตยสารชีวจิตพบกลวิธีการตั้งชื่อบทความ
ในนิ ตยสารชี วจิตทั้งหมด 4 กลวิธี คือ กลวิธีการตั้งชื่ อแบบชี้ นาเนื้ อหา กลวิธีการตั้งชื่อแบบคุน้ เคย กลวิธีต้ งั ชื่อ
แบบคาถาม กลวิธีต้งั ชื่อแบบสานวน
วีรวัฒน์ อินทรพร (2545) ได้อธิ บายแนวคิด กลวิธีการตั้งชื่ อเรื่ องนวนิยายไว้ 7 ประเภท คือ การตั้งชื่อ
อย่างตรงไปตรงมา การตั้งชื่อแบบเปรี ยบเทียบ การตั้งชื่อแบบขัดแย้ง การตั้งชื่อโดยยกคาประพันธ์ วาทะ ภาษิต
หรื อคากล่าวที่เคยได้ยิน การตั้งชื่อแบบคาถาม การตั้งชื่อตามสถานที่สาคัญของ การตั้งชื่อตามตัวละครเอก
วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้าและคณะ (2560) ได้ศึกษากลวิธีการตั้งชื่อเรื่ องสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์เรื่ อง
จากปกของนิตยสารค.คน Magazine ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการตั้งชื่อมี 3 ลักษณะ คือ กลวิธีการนาชื่อเจ้าของ
ชีวประวัติมาเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่ อง กลวิธีการบอกประเด็นเนื้อหาของเรื่ องและการนากลวิธีทางภาษามาใช้ใน
การตั้งชื่อเรื่ อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการตั้งชื่อ พบว่า กลวิธีการตั้งชื่อในงานเขียนแต่
ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของข้อมูลที่ศึกษา กล่าวคือ 1) กลวิธีการตั้งชื่อบทความ
ในนิ ตยสาร พบ 4 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่ อแบบชี้ นาเนื้ อหา กลวิธีการตั้งชื่ อแบบคุน้ เคย กลวิธีต้ งั ชื่ อแบบ
ค าถาม และกลวิ ธี ต้ ัง ชื่ อ แบบส านวน 2) กลวิ ธี ก ารตั้ง ชื่ อ เรื่ อ งนวนิ ย ายพบ 7 กลวิ ธี ได้แ ก่ การตั้ง ชื่ อ อย่ า ง
ตรงไปตรงมา การตั้งชื่อแบบเปรี ยบเทียบ การตั้งชื่อแบบขัดแย้ง การตั้งชื่อโดยยกคาประพันธ์ วาทะ ภาษิตหรื อคา
กล่ าวที่ เ คยได้ยิ น การตั้ง ชื่ อ แบบค าถาม การตั้ง ชื่ อ ตามสถานที่ ส าคัญ และการตั้ง ชื่ อ ตามตัว ละครเอก และ
3) กลวิธีการตั้งชื่อเรื่ องสารคดีชีวประวัติ พบ 3 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการนาชื่อเจ้าของชีวประวัติมาเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชื่อเรื่ อง กลวิธีการบอกประเด็นเนื้อหาของเรื่ อง และการนากลวิธีทางภาษามาใช้ในการตั้งชื่อเรื่ อง
3.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนาเสนอแนวคิด
แนวคิด ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Theme มีนกั วิชาการบางท่านเรี ยกชื่อต่างกันว่า “สารัตถะของเรื่ อง”
ซึ่ งคานี้มีความหมายอย่างเดียวกับแนวคิด (Theme) อันหมายถึงสิ่ งที่แฝงอยู่ในองค์ประกอบทุก ๆ ส่ วนของงาน
ประพันธ์ ผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้ความสามารถวิเคราะห์เองเพราะกวีจะไม่บอกออกมาตรง ๆ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า
มีนกั วิชาการหลายท่านอธิบายความหมายและหลักการวิเคราะห์แนวคิดไว้สรุ ปได้ดงั นี้ คือ
พงษ์จนั ทร์ คล้ายสุ บรรณ์ (2522) อธิ บายว่า การแสดงแนวคิด (Theme) หรื อสารัตถะของเรื่ อง หมายถึง
ทัศนะของผูแ้ ต่งที่มีต่อชี วิต ผูแ้ ต่งต้องแสดงความคิดให้ปรากฏเด่นชัดโดยเฉพาะในตอนจบเรื่ อง ผูอ้ ่านจะได้
ทราบแนวคิดหรื อทัศนะของผูเ้ ขียนจากความคิดหรื อการกระทาของตัวละครจากบทสนทนาหรื อจากผลสุ ดท้าย
ของเหตุการณ์ในเรื่ อง
ธัญ ญา สั ง ขพัน ธานนท์ (2539) อธิ บ าย แนวคิ ด ในนวนิ ย ายและเรื่ องสั้ น หมายถึ ง ความคิ ด อันเป็ น
ศูนย์กลางในงานเขียนที่แสดงให้เห็นความเป็ นจริ งเกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์และอธิ บายหลักการพิจารณา
แนวคิดในบทร้อยกรองหรื อกวีนิพนธ์ไว้ว่า “ผูอ้ ่านควรพิจารณาจากรู ปแบบของบทร้อยกรองนั้น ๆ รวมไปถึง
การศึกษาน้ าเสี ยงภาษาจินตภาพและทุกองค์ประกอบ”
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอแนวคิด พบว่า แนวคิดของผูเ้ ขียนนั้นจะ
สอดแทรกอยูใ่ นองค์ประกอบของทุก ๆ ส่วนของงานประพันธ์ ซึ่งผูแ้ ต่งจะต้องแสดงความคิดให้เด่นชัด และควร
เป็ นแนวคิดที่เป็ นศูนย์กลางในงานเขียนที่แสดงให้เห็นความเป็ นจริ ง โดยผูอ้ ่านจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ
วิเคราะห์เองเพราะกวีจะไม่บอกออกมาตรง ๆ
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
(1) ขอบเขตของการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมชื่อบทร้อยกรองที่ผา่ นการคัดเลือกตั้งแต่วนั ที่
8 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 105 ชื่อ
(2) วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั สารวจ รวบรวม และสังเคราะห์เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งชื่อเรื่ อง โครงสร้างของชื่อเรื่ อง กลวิธีการตั้งชื่อ และการนาเสนอเนื้อหาจากวรรณกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลชื่อและเนื้อหาของบทร้อยกรอง จานวน 105 เรื่ อง
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โครงสร้างของชื่อเรื่ องบทร้อยกรอง แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ การตั้ง
ชื่อเรื่ องโดยการใช้คา การตั้งชื่อเรื่ องโดยการใช้วลี และการตั้งชื่อเรื่ องโดยการใช้กลุ่มคาหรื อวลี
ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเรื่ อง แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่อแบบ
ตรงไปตรงมาหรื อชี้นาเนื้อหา กลวิธีการตั้งชื่อแบบคาถาม และกลวิธีการตั้งชื่อแบบชวนฉงน
ขั้นตอนที่ 5 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์การนาเสนอเนื้อหาของบทร้อยกรอง แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้ า น
สังคม ด้านธรรมชาติ ด้านความรัก และด้านสัจธรรมของมนุษย์
ขั้นตอนที่ 6 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่ ผลงาน
(3) ข้อตกลงเบื้องต้น ในการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้งนี้
-ผูว้ ิจยั จะนาชื่ อบทร้อยกรอง จานวน 105 ชื่ อมาวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็ นเพียง 2 ประเด็น คือ
การตั้งชื่อเรื่ องบทร้อยกรองและการนาเสนอเนื้อหาของบทร้อยกรอง เท่านั้น
-ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านชื่อบทร้อยกรอง ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาและกลวิธี
การตั้งชื่ อบทร้ อยกรองซึ่ งได้รวบรวมจากตาราต่าง ๆได้แก่ วิจินตน์ ภาณุ พงศ์(2542) พระยาอุปกิ ตศิ ลปสาร
(2545) นฤมล ปั กศรี สิงห์ (2557) วีรวัฒน์ อินทรพร (2545) ถวัลย์ มาศจรัส (2545) ปรานี พรหมจรรย์ (2531)
วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้าและคณะ (2560) และพงษ์จนั ทร์ คล้ายสุ บรรณ์ (2522)
-ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการนาเสนอเนื้ อหาของบทร้อยกรอง ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของพงษ์จนั ทร์
คล้ายสุ บรรณ์ (2522) ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539) สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2534) สาคร ศรี ดี (2545) และกฤษณา
ศักดิ์ศรี (2534)

5. ผลการวิจัย
5.1 การตั้งชื่ อเรื่ องบทร้ อยกรอง แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างของชื่อเรื่ อง และด้านกลวิธีการ
ตั้งชื่อบทร้อยกรองดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1 ด้ านโครงสร้ างของชื่ อเรื่ อง แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ (1) การตั้งชื่อโดยการใช้คา พบทั้งสิ้น
14 ชื่ อ เช่ น 1. รอ 2. พอ 3. ลุมพินี 4. เปลี่ ยน 5. แสงสว่าง 6. นมจื ด 7. หมอ 8. คุณครู 9. ขอบคุณ 10. เสื่ อ
(2) การตั้งชื่อโดยการใช้กลุ่มคาหรื อวลี พบ 3 ชนิด คือ นามวลี เช่น สงครามโรค :สงครามโลกเรื่ องราวมหัศจรรย์
ของกวีท่านหนึ่ง สรรพนามวลี เช่น ฉันมาในนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูส้ ร้างจักรวาล กริ ยาวลี เช่น เปลี่ยนปรับขยับสู ้
(3) การตั้งชื่อโดยการใช้ประโยค พบเพียง 1 ชื่อ ได้แก่ เธอเห็นไหม?
5.1.2 ด้ า นกลวิ ธี ก ารตั้ ง ชื่ อ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทย่ อ ย ได้ แ ก่ (1) กลวิ ธี ก ารตั้ ง ชื่ อ แบบ
ตรงไปตรงมาหรื อชี้นาเนื้อหา หมายถึง การตั้งชื่อแบบที่ชื่อเรื่ องสามารถสื่ อให้ผอู ้ ่านสามารถคาดเดาเนื้อหาได้ว่า
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เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร เมื่ออ่านแล้วก็จะสามารถคาดเดาได้อย่างรวดเร็ ว พบทั้งสิ้ น 77 ชื่อ เช่น 1. รอ 2. บันทึก
ลมหายใจ 2020 3. วิถีชีวิตใหม่ โลกใบใหม่ 4. แด่กาลังใจ 5. ลาบโควิด 6. จากน้ าค้างถึงมหาสมุทร 7. เปรี ยบปรับ
ขยับสู ้ 8. เรื่ องราวมหัศจรรย์ของกวีท่านหนึ่ง 9. เชฟกระทะเ(ห)ล็ก 10. มือคู่น้ นั ร่ างเงาฝันจากวรรณคดี (2) กลวิธี
การตั้งชื่ อแบบคาถาม หมายถึ ง การตั้งชื่ อเรื่ องแบบที่ทาให้ผูอ้ ่านต้องหาคาตอบเองจากการอ่านหรื อฉุ กคิดว่า
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการถามอะไรซึ่งจะต้องติดตามต่อในเนื้อเรื่ อง พบทั้งสิ้น 2 ชื่อ ได้แก่ 1. เธอ - ฉัน ใครกันโควิด 19
และ2. เธอเห็นไหม ? (3) กลวิธีการตั้งชื่อแบบชวนฉงน หมายถึง การตั้งชื่อเรื่ องแบบที่ทาให้ผอู ้ ่านต้องขบคิดว่า
เรื่ องนั้น ๆ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไรกันแน่ เมื่ออ่านแล้วจะไม่สามารถคาดเดาได้อย่างรวดเร็ ว พบทั้งสิ้ น 26 ชื่ อ
เช่น 1. พอ 2. มนุษย์ – โรคระบาด 3. ปริ ศนาธรรม 4. นกเล่าเรื่ อง... 5. ประวัติศาสตร์ ความหวาดไหว 6. นมจืด
7. เมื่อไม่เหลือใคร 8. ผูโ้ ชคดีบนโลกใบเก่า 9. เพื่อเป็ นไป 10. เขาและเราใต้เงากวี
5.2 การนาเสนอเนื้อหาของบทร้ อยกรอง จากการศึกษาด้านการนาเสนอเนื้อหาผ่านบทร้อยกรองที่ผา่ น
การคัดเลือกในเพจ “โควิดเปลี่ยนเราเรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก” สามารถจัดเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 แนวคิด คือ ด้าน
สังคม ด้านธรรมชาติ ด้านความรัก และด้านสัจธรรมของมนุษย์
5.2.1 แนวคิ ด ด้ า นสั งคม หมายถึ ง “ คนจ านวนหนึ่ ง ที่ มี ความสั ม พันธ์ ต่อ เนื่ อ งกันตามระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญร่ วมด้วย เช่น เรื่ องของสังคมชนบท สังคมชาวบ้านจากการศึกษาบทร้อยกรอง
ที่ผ่านการคัดเลือกในเพจ “ โควิดเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก ” มีการกล่าวถึงเรื่ องราวของสังคมที่สะท้อนให้
เห็นความเป็ นอยู่ของคนในภาวะของโรคระบาด มีการเผชิญความทุกข์กบั เรื่ องราวที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลกระทบจาก
การเกิดโรค (สัญญา สัญญาวิวฒั น์ , 2534) ซึ่งกวีแต่ละท่านนั้นได้นาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมมาเป็ นหลักใน
การประพันธ์พบทั้งสิ้น 45 เรื่ อง ดังตัวอย่าง
ในเดือดร้อนในเดือดท้นผูค้ นหิว
ชีวิตเหมือนได้ปลิดปลิวลอยลิ่วหาย
ยังไม่ตายก็ขดั สนเหมือนคนตาย
กลืนน้ าลายกลืนทุกที่ไม่มีจะกิน
ยังต้องอยูอ่ ย่างขลาดกลัวเอาตัวรอด
เพื่อให้ปลอดพ้นระบาดโรคปราศสิ้น
เพื่อฟังเสี ยงเสี ยงคนรักอยากได้ยิน
ไม่ยอมดินไหลกลบเวลานี้
(รอ : คา ภูลาน)
จากบทร้อยกรองข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่เห็นถึงความทุกข์ยากของคนที่
ประสบกับปั ญหาในช่วงของการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา ทาให้คนนั้นต้องทนอยู่กบั ความอดอยาก
มีความขัดสนมีชีวิตอย่างไร้จุดหมาย และต้องอยูอ่ ย่างหวาดระแวง
5.2.2 แนวคิดด้ านธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่เกิดมีและเป็ นอยู่ตามธรรมชาติของสิ่ ง ๆ นั้น ภาพภูมิ
ประเทศที่เป็ นไปเองโดยมิได้ปรุ งแต่ง เช่น สี ธรรมชาติ (กฤษณา ศักดิ์ศรี , 2534) พบทั้งสิ้น 15 เรื่ อง ดังตัวอย่าง
แค่มีสิ่งที่กาบังทั้งฝน-แดด
แลส้มแสดสายรุ ้งลายสดสวย
ขอบหน้าต่างเราต่างมองกระชุ่มกระชวย
วันที่โลกอานวยให้ห่างกัน
มองแมกไม้สบายตาชุ่มชื่นจิต
มองชีวิตผ่านร้อนหนาวร้าวกี่ฝัน
มองเป็ นมาเห็นอดีตขีดเขียนกัน
มอง ณ วันนี้ใจแจ้งกระจ่างไป
(นกเล่าเรื่ อง... : คมสัน วิเศษธร)
จากบทร้อยกรองข้างต้นสะท้อนให้เห็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ คือ มนุษย์เมื่อมีเรื่ องราวที่ทุกข์
ใน หากมีที่อยูอ่ าศัยไว้เพียงพักพิงกายหรื อมีธรรมที่ผา่ นสายตา แมกไม้ต่างพันธุ์ก็สามารถทาให้สบายใจขึ้นได้หรื อ
ที่เรี ยกว่า ธรรมชาติบาบัด
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5.2.3 แนวคิดด้ านความรั ก หมายถึ ง การมี ใจผูกพันด้วยความห่ วงใย เช่ น พ่อแม่รักลูก รั กชาติ
รั กชื่ อเสี ยง มี ใจผูกพันด้วยความเสน่ ห า หรื อมี ใจผูกพันฉันชู้สาว เช่ น ชายรั กหญิ ง (ธี รวุฒิ เอกะกุ ล , 2543)
จากการศึกษาเนื้อความจากบทประพันธ์ที่ผา่ นการคัดเลือกในเพจ “ โควิดเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก ” ถึงแม้
จะเป็ นช่วงที่สถานการณ์ของโลกนั้นแพร่ ระบาดไปด้วยเชื้อไวรัสโคโรนาแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยงั ทาให้เห็นถึง
การแสดงความรัก ความห่วงใยซึ่งกันและกันของคนในสังคมที่จะต้องร่ วมกันก้าวข้ามวิกฤตเช่นนี้ไปพบทั้งสิ้ น 5
ชื่อ ดังตัวอย่าง
โควิด” คือบทเรี ยนเปลี่ยนตัวเรา
เปลี่ยนความเศร้าของโลกให้สวยใส
เปลี่ยนเฉยชามาเป็ นห้วงความห่วงใย
ปรับแนวคิดพลิกโลกใหม่ให้ทุกคน
เมื่อวิกฤตอยูค่ ู่กบั โอกาส
ความขยาดหวาดกลัวความมัวหม่น
สติมาปัญญาเกิดและอดทน
เราต้องพ้นวิกฤตไปทุกภัยพาล
(โควิด เปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาส : แรมโบญ่า )
จากบทร้อยกรองข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วงสถานการณ์ตึงเครี ยดของบ้านเมืองสามารถ
เปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส เปลี่ยนความตึงเครี ยดเป็ นความห่ วงใย เพียงแค่การมีสติต้ งั อยู่กบั สิ่ งที่เป็ นอยู่ และมี
ความอดทนกับสิ่ งที่เกิดขึ้นก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้
5.2.4 แนวคิดด้ านสัจธรรมของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์ที่ดารงชีวิตในสังคม ประกอบด้วยร่ างกาย
จิตใจ การดาเนิ นชี วิต การทางาน ความรู ้สึกนึ กคิด มีศกั ดิ์แห่ งความเป็ นมนุ ษย์บนพื้นฐานของความดีในทางที่
ถูกต้องและดีงาม (สาคร ศรี ดี, 2545) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การะบาดของโรคไวรัสโคโรนา ที่แสดงให้ถึง
ความช่ วยเหลื อ ซึ่ งกันและกัน ระหว่ างเพื่ อ นมนุ ษย์ การเปลี่ ยนเปลี่ ยนตนเองเพื่ อป้ อ งกันโรคระบาด มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ไม่ให้โรคระบาดนั้นต้องรุ กรามจนเกินการเยียวยาและรักษาให้หายขาดได้พบ
ทั้งสิ้น 40 เรื่ อง ดังตัวอย่าง
จึ่งเพ่งพิศชีวิตอยูร่ ู ้วนั วาร
เผยดวงม่านพริ้ งพรายความเป็ นไป
ฟ้าสี ฟ้าเต็มตายิ่งทุกสิ่ งสรรพ์
ดวงตะวันยังหยัดยืนผืนฟ้าใหม่
โรคทึมเทาจะเบาบางสร่ างโรคภัย
ด้วยหัวใจยังกล้าแกร่ งก้าวเผชิญ
โรครุ มเร้าจะเบาบางห่างหนีไกล
ด้วยหัวใจยืนหยัดท้ากล้าเผชิญ
(ด้วยหัวใจยืนหยัดท้า..กล้าเผชิญ : ช.ชนะชัย)
จากตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ่ งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่ามัน
เกิดขึ้นแล้ว ทุกคนต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้และลุกขึ้นต่อสู ้กบั การแพร่ ระบาดด้วยการปรับตัว เพราะนี่
เป็ นสิ่ งที่ทุกคนห้ามไม่ได้ การปรับตัวนั้นก็คือ การเข้าใจสัจธรรมในความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาบทร้อยกรองในเพจ “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่ องเล่าเปลี่ยนโลก” ในประเด็นของการตั้งชื่อเรื่ อง
บทร้อยกรอง และ การนาเสนอเนื้อหาของบทร้อยกรอง พบความน่าสนใจในด้านของการใช้ภาษาเพื่อการสร้าง
ผลงานที่ผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านบทร้อยกรองในช่วงของการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา เนื่องจากผูป้ ระพันธ์มีวตั ถุประสงค์เดียวกันเพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ยวกั บการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาเท่านั้น ประเด็นการใช้กลวิธีการตั้งชื่ อแบบตรงไปตรงมาหรื อชี้ นาเนื้อหาถ่ายทอดเรื่ องราวได้ง่ายและ
สามารถทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อเรื่ องผ่านชื่อบทร้อยกรอง เช่น เรื่ องโควิด...เปลี่ยนโลก เป็ นการใช้กลวิธีการตั้งชื่ อ
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แบบตรงไปตรงมาหรื อชี้นาเนื้อหา คือ กล่าวถึงการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เข้ามาแพร่ ระบาดทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นอกจากนี้
ยังกระทบถึงประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งการตั้งชื่อนี้ก็สามารถรับรู ้ถึงเนื้อหาที่ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการที่จะสื่ อถึงผูอ้ ่าน
ได้อย่างตรงไปตรงมาหรื อกลวิธีการตั้งชื่ อแบบชวนฉงนที่ สามารถทาให้ผูอ้ ่านนั้นอยากติดตามอ่านเนื้ อเรื่ อง
เพื่อที่จะไขข้อสงสัยของตัวเองว่าเหตุใดผูป้ ระพันธ์จึงเลือกตั้งชื่อเรื่ องให้มีการตั้งข้อสงสัย และกลวิธีน้ ีก็เป็ นกลวิธี
ที่น่าสนใจ เนื่องจากผูป้ ระพันธ์จะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถในด้านของการใช้ภาษาและกลวิธีเป็ นอย่างมากที่
จะทาให้ผอู ้ ่านนั้นเกิดความสงสัยและต้องการหาคาตอบโดยการอ่านบทประพันธ์ กลวิธีการตั้งชื่อแบบคาถามพบ
ทั้งสิ้น 2 ชื่อนั้น เป็ นกลวิธีที่พบน้อยที่สุดเนื่องจากการเผยแพร่ งานเกี่ยวกับจิตนาการของผูป้ ระพันธ์น้ นั ต้องการให้
กาลังใจและผ่านเรื่ องราวเหล่านี้ไปได้ การใช้กลวิธีแบบคาถามนั้นจึงไม่นิยมใช้ในการตั้งชื่อมากนัก
ด้านการนาเสนอเนื้อหา สาเหตุที่พบแนวคิดการนาเสนอสังคมมากที่สุดเนื่องจากการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนานี้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็ นอย่างมาก ประชาชนเกิดความทุกข์ คือ ไม่สามารถออกไปทางานได้ จึง
เกิ ด ความขาดแคลนทางด้า นรายได้ นอกจากนี้ ยัง กระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ทั้ง ภายในประเทศและนอกประเทศ
รองลงมา คือ แนวคิดการนาเสนอด้านสัจธรรมของมนุษย์ แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดโรคระบาดนี้ประชาชนหันมา
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกันมากขึ้น ทุกคนต่างเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงและรับมือต่อสถานการณ์ได้
เป็ นอย่างดีดว้ ยความร่ วมมือ แนวคิดการนาเสนอด้านธรรมชาติ พบว่า ผูป้ ระพันธ์ไม่ได้กล่าวถึงธรรมชาติโดยตรง
แต่นาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดภาพของความเปลี่ยนแปลงที่ ดีข้ ึนจากการได้ฟ้ื นฟูและแนวคิดด้านความรักพบน้อย
ที่สุดเนื่องจากกล่าวถึงความรักที่แสดงในบทร้อยกรองเป็ นการแสดงเกี่ยวกับความคิดถึงหรื อคะนึงหา เช่น หลาน
แสดงความคิดถึงยายเพราะไม่สามารถกลับไปหาได้เพราะระยะทาง คุณครู แสดงความคิดถึงนักเรี ยนเพราะต้อง
หยุดการเรี ยนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโคโรนา เป็ นต้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรนาผลวิจยั ครั้งนี้ไปเผยแพร่ ให้ผทู ้ ี่สนใจได้รับทราบ เช่น ผูอ้ ่าน ผูเ้ ขียน หรื อผูว้ ิจารณ์บทร้อยกรอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่ องและการนาเสนอเนื้อหาในบทร้อยกรองเรื่ องอื่น ๆ เช่น บทร้อยกรองที่
เกี่ยวกับสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ บทประพันธ์ในรางวัลพานแว่นฟ้ า และนาผลการวิจยั มาเปรี ยบเทียบกัน
ซึ่งจะทาให้เห็นความหลากหลาย
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิและมหาวิทยาลัยศรี ปทุมเป็ นอย่างสู ง ที่ กรุ ณาเปิ ดโอกาสให้ผูว้ ิจัย
ได้มานาเสนอผลงานครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัย การประเมิ น สาหรั บการคัดเลื อก 4PLs และเพื่อศึ กษา
ความแตกต่างของปั จจัยคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติ กส์ระหว่าง 3PLs และ 4PLsโดยใช้การศึกษาและทบทวน
วรรณกรรม โดยเป็ นเอกสารเชิงหลักการ (conceptual paper) ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้าน (1) Logistics cost
(2) Integrate operation และ (3) IT compatibility ได้ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 3 อันดับแรกในการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 3PLs และ 4PLs สามารถสรุ ปได้
ว่าปั จจัยที่ แตกกต่างกันเนื่ องมากจาก Core competency ของทั้งสองธุ รกิ จแตกต่างกัน โดย 3PLs เน้นการดู แล
กระบวนในการปฏิบตั ิงาน และผลการดาเนินงานโดยใช้สินทรัพย์ที่จบั ต้องได้ เนื่องจากต้องบริ หารทรัพย์สินให้
เกิดอรรถประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งต่างจาก 4PLs ที่มีทรัพย์สินเฉพาะด้าน IT และมีหน้าที่ในการจัดการกระบวนการ
ทางานตลอดโซ่อุปทาน จึงเน้นการพัฒนาระบบ IT เพื่ออานวยความสะดวก และบูรณาการกระบวนการทางานทั้ง
โซ่อุปทาน
คาสาคัญ: การคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์บุคคลที่สี่, ความสามารถในการรวมระบบทั้งห่วงโซ่อุปทาน,
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งห่วงโซ่อุปทาน
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ABSTRACT
Objectives of this research were to study the assessment factors for 4PLs selection and to study the
differences in logistics service provider selection factors between 3PLs and 4PLs using studies and literature
review. The work was presented as a conceptual paper. The results of the study revealed that the factors of
(1) Logistics cost (2) Integrate operation and (3) IT compatibility. Top 3 most mentioned and the analysis of the
differences between the factors used in the selection 3PLs and 4PLs can be summarized as follows: 3PLs oversee
the operational process. And operating results from the use of assets and resources These 4PLs have specialized
IT assets and are responsible for managing work processes throughout the supply chain. It is responsible for the
development of IT systems to facilitate and integrate the entire supply chain.
Keywords: Fourth Party Logistics Service Providers selection, Integrate operation, IT compatibility

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปัจจุบนั ได้เข้าสู่ยคุ ดิจิทลั อย่างเต็มตัวผลักดันให้แต่ละองค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทาธุรกิจร่ วมกับ
พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันโดยเฉพาะกระบวนการทางานด้านโลจิสติกส์
ขนส่งในประเทศไทย หลายองค์กรกาลังปรับกลยุทธ์การจ้างงานโลจิสติกส์จากผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์บุคคลที่สาม
(3PLs) เป็ นผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์บุคคลที่สี่ (4PLs) ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์จะต้องตื่นตัวและพัฒนารู ปแบบ
การบริ การให้สอดคล้องกับแนวโน้มนี้ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์กบั ผูว้ ่าจ้างในระยะ
ยาว และเพิ่มโอกาสในการดาเนินงานในอนาคต (ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์, 2563)
รู ปแบบธุ รกิ จ 4PLs มุ่งเน้นการให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ เชื่ อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง กระบวนการทางานตลอดห่ ว งโซ่ อุ ปทาน รวมถึ ง เป็ นผูจ้ ัด การทรั พ ยากรทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง และเป็ นที่ปรึ กษาในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และวิธีการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทานให้กบั ผูว้ ่าจ้าง
ต่ างจากรู ป แบบธุ ร กิ จ 3PLs ที่ เ น้น การปฏิ บัติ ง านบนพื้ น ฐานของสิ่ ง ที่ จับ ต้อ งได้ (Fadile, Latifa et al., 2018)
โดยธุ ร กิ จ 4PLs สามารถแบ่ ง เป็ น 3 รู ป แบบ ประกอบไปด้ว ย Solution Integrator Model มุ่ ง เน้ น การรวม
ทรั พยากรของ 3PLs ทุกราย และเทคโนโลยีของ 4PLs ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อนาเสนอการจัดการและสร้ าง
แนวทางการทางานทั้งโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่ งรู ปแบบการให้บริ การจะเป็ นแบบเดียวกันทั้ง
อุตสาหกรรม จะมีความแตกต่างจาก Synergy plus model ที่อาศัยความสัมพันธ์ในการทางานระหว่าง 4PLs และ
3PLs เป็ นการทางานร่ วมกันหรื อเป็ นธุรกิ จเดียวกัน เพื่อเสนอแผนในการจัดการโซ่อุปทาน และสร้างแนวทางใน
การทางานทั้งโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่หลากหลาย สาหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อ
เสนอบริ การหลากหลายแบบให้แต่ละบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สุ ดท้าย Industry innovator model เป็ น
รู ปแบบการดาเนิ นงานที่ซับซ้อน ผูใ้ ห้บริ การ 4PLs มีการจัดการโซ่ อุปทานและสร้างแนวทางในการทางานทั้ง
โซ่ อุ ป ทานด้านโลจิ สติ กส์ แ บบครบวงจรสาหรั บลู กค้าหลายอุ ต สาหกรรม และสามารถให้ บ ริ การข้ามห่ วง
โซ่อุปทาน (Buyukozkan, Gulcin, et al., 2009)
ดังนั้นองค์กรที่เพิ่งเริ่ มเปลี่ยนวิธีการทาธุ รกิจร่ วมกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์จาก 3PLs มาเป็ น 4PLs
จะต้อ งก าหนดปั จ จัย การคัด เลื อ กใหม่ เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ท้ ัง สองมี
ความแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทางานวิจยั เรื่ องนี้ข้ นึ มาเพื่อรวบรวมปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน 4PLs ขอบเขตของ
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การวิ จัย เป็ นการทบทวนวรรณกรรมจากวารสาร หนัง สื อ และงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่เกี่ ยวข้อ งกับปั จจัยที่ ใช้ใน
การคัด เลื อ ก และองค์ป ระกอบการดาเนิ น งานผูใ้ ห้บ ริ การโลจิ สติ กส์ ด้านขนส่ ง 3PLs และ 4PLs ทั้ง ในและ
ต่ างประเทศจานวน 18 งาน โดยตี พิ ม พ์แ ละเผยแพร่ ต้ งั แต่ปี 2007 ถึ ง 2019 ซึ่ ง นักวิ ชาการสามารถใช้ผลจาก
การศึ กษาครั้ งนี้ นาไปพัฒนารู ปแบบการตัดสิ นใจในการประเมิ นและคัดเลื อก 4PLs และองค์กรธุ รกิ จต่าง ๆ
สามารถใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อเลือก 4PLs ของตนได้ในอนาคตอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยการประเมินสาหรับการเลือก 4PLs
(2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ระหว่าง 3PLs และ 4PLs

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Fourth Party Logistics Service Providers Selection ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์บุคคลที่สี่ มีหน้าที่เป็ น
เหมือนพ่อค้าคนกลางของโซ่ อุปทานในการรวบรวม จัดการความสามารถ และจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดของ
4PLs เองรวมไปถึงทรัพยากรของ 3PLs อย่างเหมาะสมให้กบั แต่ละหน่ วยงานในห่ วงโซ่ อุปทาน (Buyukozkan,
Gulcin, et al., 2009) ดังนั้นการคัดเลือก 4PLs จึงมีผลต่อการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ งผลของการคัดเลือก
4PLs ที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในงานหลักขององค์กร และเพิ่มความสามารถของโซ่อุปทานส่ งผล
ต่อความสาเร็ จขององค์กร (Raut, Rakesh et al., 2018)
Integrate operation ความสามารถในการดาเนินการรวมระบบ และจัดการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยความสามารถของ 4PLs และจากความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ดาเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Buyukozkan, Gulcin et al., 2009)
IT compatibility การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการทั้งห่วงโซ่อุปทาน
หรื อการเชื่อมต่อระบบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน เพื่อแบ่งปั นข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ แ ละฐานข้อมูลต่าง ๆ
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถประมวลและแสดงผลได้ (Kayikci, Yasanur,
2018, Page 785)
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 ปัจจัยที่ใช้ ในการคัดเลือก 4PLs
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพโดยการทบทวนวรรณกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
วารสาร หนังสื อ และงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ใช้ในการคัดเลือก และองค์ประกอบการดาเนิ นงาน
ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่ง 4PLs ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความชัดเจน
ของการระบุปัจจัยและองค์ประกอบ จากการค้นหาเอกสารทั้งหมด 27 งานมีเพียงแค่ 8 งานเท่านั้นที่เกี่ยวข้องมาก
ที่สุด ซึ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ ภายในปี 2007 เป็ นต้นไป
4.4.2 ปัจจัยที่ใช้ ในการคัดเลือก 3PLs ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ใช้ใน
การคัดเลือกและองค์ประกอบการดาเนินงานผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่ ง 3PLs ในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งหมด 38 งานมีเพียงแค่ 10 งานเท่านั้นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ซึ่ งเอกสารที่ใช้ในการทบทวน
วรรณกรรมจะต้องตีพิมพ์และเผยแพร่ ระหว่างปี 2007 จนถึงปัจจุบนั
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 หลังจากรวบรวมปั จจัยได้แล้วจึงสรุ ปรวมจานวนเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละปั จจัย พร้อม
คานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละปัจจัย
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ตารางที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 4PLs
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Balezentis, Alvydas,
& Balezentis, Tomas, 2011, Page 37-56
สุภาภรณ์ พวงสมบัติ
และพุทธิวัต สิงห์ ดง, 2562, หน้ า 39-40

ค่าดาเนิ นการด้านโลจิสติกส์ตลอดสัญญา (Logistics cost)
ประสบการณ์ในการบูรณาการห่ วงโซ่อุปทาน (Experience in supply chain integration)
ความน่ าเชื่ อถื อในการดาเนิ นงาน (Reliability)
สถานที่ดาเนิ นงานมีความหมาะสม (Land use impact)
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเชิ งป้องกัน (Problem solving ability)
การจัดการประสิ ทธิ ภาพการบริ การ (Service performance management)
การจัดการและมาตรการเกี่ ยวกับความปลอดภัยด้านการขนส่ งอย่างเป็ นรู ปธรรม (Safety management)
มาตรการเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบแรงงาน (Labor patterns)
การจัดการสุ ขภาพพนักงานขับรถของ 3PLs และติดตามผลประจาปี (Health of worker management)
การจัดการและมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกซ์ไซด์ (Pollutions management)
การจัดการและมาตรฐานการกาจัดขยะ (Waste management)
ความสามารถที่ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ ยนตามความต้องการของผูว้ า่ จ้างได้ (Flexibility)
ความสามารถในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายไปยังพนักงานปฏิ บตั ิการทุกระดับ (Management competency)
ความสามารถในการดาเนิ นการรวมระบบ และจัดการทรัพยากรทั้งห่ วงโซ่อุปทาน (Integrate operation)
ความสามารถในการออกแบบกระบวนการทางานใหม่ได้ (New process design)
ความสามารถในการประสานงานกับทุกหน่ วยงานในห่ วงโซ่อุปทาน (Coordination)
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT competency)
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการทั้งห่ วงโซ่อุปทาน (IT compatibility)
การนาและ/หรื อคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ (Development Innovation & Technology)
เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development IT)
สิ่ งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสม (Facility)
ศูนย์กลางการติดต่อของทั้งห่ วงโซ่อุปทาน (Center of contact)
รวม

Kayikci, Yasanur, 2018, Page 786-787

1
2
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5
6
7
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14
15
16
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19
20
21
22

Win, Alan, 2008, Page 678-679

ปัจจัยรองที่ใช้ ในการคัดเลือก 4PLs

Cheng, Jao H., Chen, Shiuann S.,
& Chuang, Yu., 2008, Page 476
Buyukozkan, Gulcin, Feyzioglu, Orhan,
& Ersoy, Mehmet S., 2009, Page 117-118
Papadopoulou, E.M., Manthou, V.,
& Vlachopoulou, M., 2013, Page 178

ลาดับ

ทิพย์ รัตน์ จุฑาภิสิทธิ,์ 2550, หน้ า 28

อ้ างอิง

6 10%
2 3%
2 3%
3 5%
1 2%
3 5%
1 2%
1 2%
1 2%
2 3%
2 3%
3 5%
2 3%
5 8%
2 3%
4 7%
3 5%
5 8%
3 5%
2 3%
2 3%
4 7%
59 100%
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4.5.2 เปรี ยบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกระหว่าง 3PLs และ 4PLs ตามตารางที่ 2 พร้อมวิเคราะห์
ความแตกต่างของปัจจัยแต่ละตัว
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 3PLs และ 4PLs
ลาดับ

ปัจจัยหลัก

1

ต้นทุน (Cost)

2

ประสบการณ์
(Experience)

3

ความน่าเชื่ อถือ
(Reliability)

4

การแก้ไขงาน
(Solving)

5

ความปลอดภัย
(Safety)

6
7
8

ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
(Performance)

9
10
11
12
13

พนักงาน
(Employee)

สิ่ งแวดล้อม
(Environment)

14
15

16

การดาเนิ นงาน
(Operation)

17
18

19

นวัตกรรม
(Innovation)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information
21
Technology)
การปรับปรุ ง
22
(Improvement)
23
สิ่ งอานวยความ
24 สะดวก (Facility)

20

25

ศูนย์รับเรื่ อง
(Center)

สรุปความแตกต่างระหว่ างปัจจัยรอง
ที่ใช้ ในการคัดเลือก 3PL และ 4PLs
4PLs จะรวมเอาค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่ นๆ ที่เพิ่มขึ้นจาก 3PLs มาเฉลี่ ยรวมอยูใ่ น
ราคาค่าขนส่งสิ นค้าในแต่ละเที่ยว (Price of transport)
ค่าดาเนิ นการด้านโลจิสติกส์ (Logistics cost)
ค่าใช้จ่ายต่อการดาเนิ นงานด้วย
ประสบการณ์การให้บริ การขนส่งในอุตสาหกรรมที่
ประสบการณ์ในการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน
มีความแตกต่างกันอย่างมาก 3PLs เน้นประสบการณ์ดา้ นการปฏิบตั ิการ แต่
คล้ายกัน (Experience in the similar industry)
(Experience in supply chain integration)
ในขณะที่ 4PLs ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการ
3PLs จะต้องเป็ นเจ้าของทรัพย์สินถึงจะสามารถดาเนิ นการได้ แต่ 4PLs จะต้อง
ความมัน่ คงทางการเงิน (Financial stability)
ความน่าเชื่ อถือในการดาเนิ นงาน (Reliability)
อาศัยความน่าเชื่ อถืออื่ นๆ เช่น การบอกต่อหรื อการแนะนาผลงานของลูกค้าเดิม
หรื อการเสนอผลงานที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความน่าเชื่ อถือ เป็ นต้น
3PLs เน้นการแก้ไขเฉพาะหน้าเน้นความรวดเร็ วและไม่ซบั ซ้อน แต่ 4PLs เน้น
สนใจและรี บจัดการงานที่ตอ้ งปรับปรุ ง (Reactions to
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน
การวิเคราะห์ลงลึกถึงสาเหตุที่แท้จริ งนอกจากการแก้ไขเฉพาะหน้าแล้ว จะเน้น
reclamation)
(Problem solving ability)
การแก้ไขในระยะยาวเชิงป้องกันอีกด้วย
3PLs เน้นการตรวจสอบก่อนปฏิบตั งานและ
จานวนอุบตั ิเหตุระหว่างการขนส่งสิ นค้า
การจัดการและมาตรการเกี่ ยวกับความปลอดภัยด้าน
ผลการดาเนิ นงาน แต่ 4PLs จะเน้นการกาหนดมาตรฐานและจัดการให้ 3PLs
(Transportation accidents)
การขนส่งอย่างเป็ นรู ปธรรม (Safety management)
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนด
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสิ นค้า (Delivery time)
ส่งสิ นค้าถูกสถานที่ปลายทาง (Correct delivery
การจัดการประสิ ทธิภาพการบริ การ
3PLs เน้นผลการปฏิบตั ิงานแต่ 4PLs จะเน้นการจัดการเชิงป้องกันให้ 3PLs
location)
(Service performance management)
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนครั้งที่เกิดความสูญเสี ยและความเสี ยหายกับ
สิ นค้า (Loss & Damage frequency)
จานวนข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า (Claim from customer)
มาตรการเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบแรงงาน (Labor
นโยบายทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นรู ปธรรม
3PLs เน้นการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนด แต่ 4PLs จะเน้นการกาหนด
patterns)
(Human resource policies)
มาตรฐานและจัดการให้ 3PLs ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนด
การจัดการสุขภาพพนักงานขับรถของ 3PLs และ
ติดตามผลประจาปี (Health of worker management)
การจัดการและมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์ บอนได
รถขนส่งปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกซ์ไซด์ตามที่
3PLs เน้นการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนด แต่ 4PLs จะเน้นการกาหนด
ออกซ์ไซด์ (Pollutions management)
ระเบียบกาหนด (Environment)
มาตรฐานและจัดการให้ 3PLs ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนด
การจัดการและมาตรฐานการกาจัดขยะ (Waste
management)
ความสามารถในการดาเนิ นงานตามสัญญาจ้าง
ความสามารถที่ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ ยนตามความต้องการ
(Logistics capacity)
ของผูว้ า่ จ้างได้ (Flexibility)
ความสามารถในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายไป
ยังพนักงานปฏิบตั ิการทุกระดับ (Management
competency)
3PLs การจัดการเฉพาะภายในองค์กรของตนเอง ซึ่ ง 4PLs จะต้องเพิ่มการจัดการ
ความสามารถในการดาเนิ นการรวมระบบ และ
ความเสถียรภาพในการจัดการ
การดาเนิ นงาน และความสามารถต่างๆ ในการดูแลทั้งห่วงโซ่อุปทาน
จัดการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Integrate
(Management stability)
operation)
ความสามารถในการออกแบบกระบวนการทางาน
ใหม่ได้ (New process design)
ความสามารถในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน
ในห่วงโซ่อุปทาน (Coordination)
3PLs จะนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านใดด้านหนึ่ งจากการออก
การนาและหรื อคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ข้อกาหนดจากผูว้ า่ จ้าง ในขณะที่ 4PLs จะมีการนาหรื อพัฒนานวัตกรรม และ
การนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ (Technology)
ใหม่ๆ มาใช้ (Development Innovation &
เทคโนโลยีมาใช้อย่างต่อเนื่ องในกระบวนการที่ตอ้ งมีการเพิ่มเติม หรื อปรับปรุ ง
Technology)
แก้ไข เพื่อใช้ในห่วงโซ่อุปทาน
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
3PLs จะใช้ IT ขั้นพื้นฐานใช้ในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร ขณะที่ 4PLs จะมี
competency)
competency)
ความสามารถในพัฒนาด้าน IT เป็ นหลักเพื่อใช้ในห่วงโซ่อุปทาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการทั้งห่วงโซ่
อุปทาน (IT compatibility)
การพัฒนาเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่ อง (Continuous
เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3PLs และ 4PLs จะเน้นการพัฒนา
improvement)
(Development IT)
ในส่วนที่เป็ น Core competency ของตนเอง
สิ่ งอานวยความสะดวกตามข้อตกลง (Facility)
สิ่ งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสม (Facility)
มีความแตกต่างอย่างมาก 3PLs จะเน้นฐาน
ศูนย์ควบคุมอยูใ่ กล้กบั สถานที่รับสิ นค้าต้นทาง
ปฏิบตั ิงานใกล้ๆ กับที่รับ-ส่งสิ นค้าเป็ นหลัก รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกที่
สถานที่ดาเนิ นงานมีความหมาะสม (Land use impact)
(Location)
สนับสนุนสิ นทรัพย์มากกว่า เช่นรถบรรทุก อุปกรณ์ซ่อมบารุ งรถ โรงซ่อม เป็ นต้น
3PLs จะติดต่อโดยตรงกับแผนกที่ปฏิบตั ิงานควบคุม 3PLs เฉพาะเรื่ องการส่ง
ผูร้ ับรับเรื่ อง และดูแลรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ศูนย์กลางการติดต่อของทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Center of
แผนงานและรับข้อร้องเรี ยนจะลูกค้าเท่านั้น แต่ในส่วนของ 4PLs จะต้องมี
(Contact persons in urgency)
contact)
บุคลากรและ IT สนับสนุนพื่อรองรับการเป็ นศูนย์กลางของข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่
วางแผนจัดสรร 3PLs การส่งแผนงาน การรับข้อร้องเรี ยน เป็ นต้น
ปัจจัยรองที่ใช้ ในการคัดเลือก 3PLs*

ปัจจัยรองที่ใช้ ในการคัดเลือก 4PLs
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5. ผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 4PLs จากเอกสารและ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมด 8 งาน สามารถแบ่ ง เป็ น 22 ปั จ จัย ตามตารางที่ 1 สามารถสรุ ป ผลการวิ จัย ตาม
วัตถุประสงค์ได้ดงั นี้ เอกสารอ้างอิงส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า Logistics cost (1) เป็ นปั จจัยที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
รองลงมาเป็ นปัจจัยด้าน Integrate operation (14) และ IT compatibility (18) ถูกกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรม
ในลาดับที่เท่า ๆ กัน ซึ่งเป็ นปัจจัยใจที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทั้งหมด และปัจจัยที่เหลืออื่น ๆ ตามลาดับ
5.2 เปรี ยบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 3PLs จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด 10 งาน กับปัจจัยที่
ใช้ในการคัดเลือก 4PLs จากข้อ 4.1 ตามตารางที่ 2 เพื่อศึกษาช่องว่างความแตกต่างของทั้งสองธุรกิจแต่ละปั จจัย
โดยคอลัมน์ปัจจัยหลักเป็ นการแยกปั จจัยรองตามหมวดหมู่ และลักษณะของกิ จกรรมที่ เหมื อนหรื อคล้ายกัน
เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความแตกต่าง ปั จจัยรองหมายถึงปั จจัยแยกย่อยและให้ความหมายในเชิ งลึกไ ด้จาก
การทบทวนวรรณกรรม เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยที่ ใช้ในการคัดเลือก 3PLs และ 4PLs ใน
ภาพรวมสามารถสรุ ปตามลักษณะความสามารถหลัก (Core competency) ได้ดงั นี้
ความสามารถด้ านการจัดสรรทรัพยากรที่จับต้ องได้ เนื่ องจาก 3PLs มีความเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้นต้องจัดสรรสิ นทรัพย์และทรัพยากรของตนเองที่ไม่ใช่ระบบ IT ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งเป็ น Core competency ของ 3PLs ซึ่ ง 4PLs ที่ไม่มีทรัพย์สินดังกล่าวจะมีหน้าที่
สนับสนุนในการกาหนดมาตรฐาน และกากับการปฏิบตั ิของ 3PLs รวมถึงควบคุมการจัดการทรัพยากรของ 3PLs
เพื่อมีประสิ ทธิภาพที่สุด (ตารางที่ 2 ข้อ 3-19 และ 23-24)
ความสามารถด้ านนวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่ วนของ 3PLs ไม่ใช่งาน Core
competency ดังนั้นจะนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐานมาใช้ในองค์กรของ
ตนเองเท่ า นั้น แต่ ใ นส่ ว นของ 4PLs ที่ มี ห น้าที่ ใ นการจัดการกระบวนการทางานตลอดโซ่ อุ ปทาน จะต้อ งมี
ความสามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวก และ
บูรณาการกระบวนการทางานทั้งโซ่อุปทาน (ตารางที่ 2 ข้อ 1-2, 20-22 และ 25)

6. อภิปรายผล
6.1 อภิปรายผลจากผลการวิจยั ตามข้อ 5.1 ประเด็นสาคัญที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนามา
อภิปรายเพื่อสรุ ปข้อเท็จจริ งโดยมีการนาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนหรื อขัดแย้งดังนี้
Logistics cost เป็ นปัจจัยที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ซึ่งมีความขัดแย้งกับงานวิจยั อื่น ๆ เช่น ในการเรี ยงลาดับ
ความสาคัญของแต่ละปั จจัยจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม กรณี ตัวอย่างเช่ นในอุตสาหกรรมสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคสนใจที่ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ยืดหยุ่นมากกว่า และให้ข้อสรุ ปไว้ว่า ตันทุน
โลจิ สติ กส์ คื อ ประโยชน์ห ลักที่ ลู กค้าคาดหวังที่ จะได้รั บจากการใช้บ ริ การผูใ้ ห้บ ริ การโลจิ สติ กส์ บุคคลที่ สี่
ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยในการคัดเลือกนั้นเอง (ทิพย์รัตน์ จุฑาภิสิทธิ์ , 2550)
Integrate operation 4PLs มีหน้าที่ในการบูรณาการความต้องการและอุปทานของทั้งห่วงโซ่อุปทานให้
สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม (Win, Alan, 2008) ซึ่ งสอดคล้องกับ ตัวอย่างกรณี ศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่
ให้ความสนใจกับปัจจัยการรวบรวมห่วงโซ่อุปทานเป็ นอันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญอื่นมีความเห็นตรงกัน
ว่าปัจจัยด้านความสามารถในการรวมโซ่อุปทานมีความสาคัญมากกว่าที่สุด (ทิพย์รัตน์ จุฑาภิสิทธิ์ , 2550)
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IT compatibility ความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการทั้งห่ วงโซ่ อุปทาน เป็ น
ลาดับถัดไปที่ถูกกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรม มีความสอดคล้องกันกับงานวิจยั อื่นที่ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการรวมระบบและจัดการทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการระบบ
รวมกันทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Vaidyanathan, Ganesh, 2005)
6.2 อภิปรายผลจากผลการวิจยั ข้อ 5.2 ประเด็นสาคัญในการเปรี ยบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก 3PLs
และ 4PLs ตามลักษณะความสามารถหลัก โดยนาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนหรื อขัดแย้ง
ดังนี้
ความสามารถด้ านการจัดสรรทรั พยากรที่จับต้ องได้ ในส่ วนของ 3PLs จะเน้นการปฏิ บัติงาน และ
ผลการด าเนิ น งาน ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ทิ พ ย์รั ต น์ จุ ฑ าภิ สิท ธิ์ (2550) กล่ าวว่ า 3PLs จะเน้นการทางานในระดับ
ปฏิบตั ิการเป็ นหลักเนื่องจากต้องการบริ หารสิ นทรัพย์และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และในส่ วน
ของ 4PLs ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางของกระบวนการดาเนินงาน ไม่มีสินทรัพย์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่งานด้าน
ระบบ IT ดังนั้น 4PLs จึงมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการผูท้ ี่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทานในภาพรวม สอดคล้องกับ
Cheng, Jao H., et al., (2008) กล่าวไว้ว่า 4PLs มีบทบาทในการประเมิน และจัดการความสามารถ และทรัพยากร
ของคู่คา้ ทั้งหมดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถด้ านนวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่ องจากความสามารถดังกล่าว
ไม่ใช่งานหลักของ 3PLs ดังนั้นจะนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐานมาใช้ใน
องค์กรของตนเองเท่านั้น ทิ พย์รัตน์ จุฑาภิ สิทธิ์ (2550) ให้ความเห็ นไว้ว่า 3PLs จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรั บใช้ในงานบางส่ ว นในองค์กรของตนเองเท่ านั้น แต่ 4PLs จะเน้นความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการทั้งห่ วงโซ่อุปทาน ซึ่ งสอดคล้องกับ Win, Alan (2008) กล่าวไว้ว่าการเลือก 4PLs ต้องจัด
หารายที่ประสบความสาเร็ จด้านเทคโนโลยี มีทกั ษะในการสร้างและดูแลรักษาระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) นักวิชาการสามารถใช้ผลจากการศึกษาครั้งนี้นาไปพัฒนารู ปแบบการตัดสิ นใจในการประเมิน
และคัดเลือก 4PLs ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(2) องค์กรธุ รกิ จต่าง ๆ สามารถใช้ผลจากการศึ กษาในการประเมิ นเพื่อเลื อ ก 4PLs ของตนใน
อนาคต
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี้ศึกษาปั จจัยที่ใช้คดั เลือก 4PLs ในภาพรวม ซึ่ งยังไม่ได้ลงลึกในระดับ
อุตสาหกรรม ดังนั้นผูท้ ี่ สนใจสามารถนางานวิจัยเรื่ องนี้ ไปต่อยอดจัดทาเกณฑ์การคัดเลื อ ก 4PLs ของแต่ละ
อุตสาหกรรมแบบลงลึก โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญยืนยันปัจจัยที่ครอบคลุม และคัดกรองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
นั้น ๆ
(2) เพื่อให้เกณฑ์การประเมินน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรเพิ่มน้ าหนักความสาคัญที่ใช้
ในการประเมินปัจจัยแต่ละตัว จากการใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์การตัดสิ นใจด้วยวิธีต่าง ๆ
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ ใช้ แนวคิดแบบลีน
กรณีศึกษา บริษัทผลิตไม้ สักแปรรูป
INCREASING EFFICIENCY OF MANUFACTURING PROCESS BY
APPLYING LEAN CONCEPT: A CASE STUDY OF TEAK WOOD
PRODUCTION COMPANY
กิตติ์รวี วิเชียรประดิษฐ์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: 61920221@go.buu.ac.th
เสาวนิตย์ เลขวัต
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: saowanit.le@go.buu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิต และลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการไม้สักแปรรู ป โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โดยการบันทึกข้อมูลด้วยแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Flow Process Chart) และใช้แผนผังก้างปลา ในการวิเคราะห์ และหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา
จากนั้นได้ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ช่วยในการกาจัดความสู ญเปล่าในกระบวนการและการจัดวางผังการผลิต
เพื่อให้เกิดการไหลของงานที่ดีข้ ึน จากการวิเคราะห์ผลหลังการปรับปรุ งกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป พบว่า
ระยะทางลดลงทั้ง สิ้ น 10 เมตร คิ ด เป็ น 5.46% ระยะเวลาลดลงทั้ง สิ้ น 139 นาที คิ ด เป็ น 0.92% หรื อ คิดเป็ น
19.83% (ไม่รวมเวลาอบไม้ 10 วัน) และขั้นตอนในการทางานลดลงทั้งสิ้น 2 ขั้นตอน คิดเป็ น 6.45%
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพ, กระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป, แนวคิดแบบลีน
ABSTRACT
The aim of this research is to increase efficiency of teak wood production process and reduce wastes.
The lean tools that have been used in this study include flow process chart, causes and effect diagram in order to
find the causes of the wastes. Then, ECRS concept and layout concept are applied to reduce the wastes. As a
result, the study found that distance could be reduced 10 meters or 5.46%. The processing time is reduced by 139
minutes or 0.92% or 19.83% (incase excluding wood baking process 10 days). The step is deducted 2 steps or
6.45%.
Keywords: efficiency, teak wood production process, lean concept
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากภาพรวมอุตสาหกรรมไม้แปรรู ปที่ขยายตัวดีในช่วงที่ผ่านมา จูงใจให้มีผูป้ ระกอบการไม้แปรรู ป
รายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ขณะที่รายเดิมก็ทาการขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับวัตถุดิบไม้ที่ออกมา
ต่อเนื่ อง ทาให้การแข่งขันภาคธุ รกิจในปั จจุบนั สู งมากขึ้น จึงต้องใช้ความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการเป็ นหลัก ซึ่งถ้าหากองค์กรหรื อสถานประกอบการมีขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ ต่ า กว่า ก็ยากที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จอยู่ได้ ซึ่ งกระบวนการทางโลจิ สติ กส์ เป็ นกระบวนการที่สาคัญมากใน
การดาเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ในเรื่ องของการแข่งขันได้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่ อง การลดต้นทุน
การลดความสู ญเสี ยและความสู ญเปล่าในการทางาน ในปั จจุบนั แนวคิดแบบลีนเป็ นที่นิยมในการนามาปรับใช้
ในการประกอบธุ รกิ จ เนื่ องจากแนวคิดแบบลี น เป็ นกาจัดกิ จกรรมต่ าง ๆที่ ไม่ได้สร้ างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะ
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ช่วยเพิ่มโอกาสการผลิตให้มากขึ้น ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตต่าลงและ
เพิ่มผลกาไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลจากผูป้ ระกอบการไม้สักแปรรู ป กรณี ศึกษาบริ ษทั ไม้สัก
แปรรู ปแห่ งหนึ่ งใน จ.ระยอง ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้สัก เช่ น ประตู โต๊ะ ตู้ เตี ยงนอน หน้าต่าง เป็ นต้น
โดยนาแนวคิดแบบลี นเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อต้องการปรั บปรุ งกระบวนการผลิต ปั จจุบนั จากการศึกษาพบว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการทางาน ซึ่ งในบางขั้นตอนของการดาเนิ นงานนั้น มีการทางานที่ซ้ าซ้อนกันและในบาง
ขั้นตอนใช้ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมนานเกินไป ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน ส่ งผลให้มีตน้ ทุนใน
การดาเนิ นการผลิ ตที่ สูงขึ้นและเกิ ดการส่ งมอบที่ล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทันเวลา และยังพบว่า
ต าแหน่ ง ของสถานี การท างานมี ร ะยะทางในการเคลื่ อ นย้ายวัต ถุ ดิ บ ห่ างกัน มากเกิ น ไป จึ ง ท าให้ ใ ช้เ วลาใน
การเคลื่อนย้ายมากเกินความจาเป็ น โดยผูว้ ิจยั จะทาการปรับปรุ งขั้นตอนกระบวนการผลิ ตให้มีลาดับขั้นตอน
การไหลของงานให้มีความต่อเนื่องและลดความสู ญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยงานให้ นอ้ ยลง รวมถึงย้ายตาแหน่ง
สถานี การทางานให้มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง เพื่อลดระยะทางทาให้ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายน้อยลง ซึ่ งส่ งผลให้
กระบวนการผลิ ต มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง มากขึ้น ลดต้น ทุ น ในการผลิ ต ที่ เกิ ดขึ้ นโดยไม่จาเป็ น อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษทั ด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต โดยการลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในส่ วนของวิธีการทางาน
ในกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
2. เพื่อลดความสู ญเปล่าในการเคลื่อนย้ายโดยไม่จาเป็ น โดยปรับปรุ งการจัดวางผังการผลิต

3. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)
เป็ นวิธีการที่มีระบบแบบแผนในการระบุและกาจัดความสู ญเปล่า (Waste) หรื อสิ่ งที่ไม่เพิ่มคุณค่าภายใน
กระแสคุณค่าของกระบวนการ [1] โดยแนวคิดการผลิตแบบลีน เป็ นแนวคิดที่ตอ้ งการสร้างความพึงพอใจและ
สามารถตอบสนองความต้องให้แก่ลูกค้าได้รวมถึง มีศกั ยภาพบริ หารงานทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร วัตถุดิบ เวลา
และเครื่ องจักรได้อย่างสมดุลทั้งนี้ เพื่อช่ วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน [2] และจาก
การทบทวนวรรณกรรม [3-5] พบว่า หลักการของการผลิตแบบลีนสามารถช่ วยให้องค์กรลดต้นทุนได้อย่างมี
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ประสิ ท ธิ ภาพ ลดความสู ญเปล่ าในกระบวนการทางาน อี ก ทั้ง มี ศกั ยภาพในการส่ งมอบได้อ ย่า งรวดเร็ ว ใน
ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
ความสู ญเปล่า 8 ประการ ( 8 Waste)
การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) เน้นการลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทางาน โดยอาจ
การใช้แนวคิดการบริ หารจัดการแบบลีน (Lean Management) เข้ามาช่วยในการค้นหาความสู ญเปล่าที่มี และหาวิธี
ในการลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทางาน [6] ซึ่ งความสู ญเปล่าในงานที่พบได้แก่ ความ
สู ญเปล่าจากการมีของเสี ยมากเกินไป (Defect lost) 2. ความสู ญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction
lost) ความสู ญเปล่าจากการรอคอยงาน (Waiting lost) ความสู ญเปล่าเนื่ องจากไม่มีการใช้ความคิดจากทีมงาน
(None use idea from team Lost) ความสู ญเปล่าเนื่องจากการขนส่ งเคลื่อนย้าย (Transportation lost) โดยไม่จาเป็ น
ความสู ญ เปล่ า เนื่ อ งจากการมี สิ น ค้า คงคลัง มากเกิ น ไป (Inventory lost) ความสู ญ เปล่ า จากการเคลื่ อ นไหว
มากเกินไป (Motion lost) และความสู ญเปล่าจากการมีกระบวนการมากเกินไป (Extra Processing)
หลักการ ECRS
เป็ นหลักในการปรับปรุ งงานที่สามารถใช้ในการเริ่ มต้นลดความสู ญเปล่า หรื อ MUDA ลงได้เป็ นอย่างดี
[7] ดังต่อไปนี้
E = Eliminate กาจัดออก หมายถึง การพิจารณาการทางานปัจจุบนั และทาการกาจัดความสู ญเปล่าทั้ง 7
ที่พบในการผลิตออกไป คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้าย ที่ไม่จา เป็ น การทางานที่ไม่
เกิดประโยชน์ การเก็บสิ นค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็ นและของเสี ย
C = Combine การรวมกัน หมายถึง ความสามารถลดการทางานที่ไม่จาเป็ นลงได้ โดยการพิจารณาว่า
สามารถรวมขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่
R = Rearrange การจัดใหม่ หมายถึ ง การจัดขั้นตอนการผลิ ตใหม่ เพื่อให้ลดการเคลื่ อนที่ เพื่อให้ลด
การเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ นหรื อการรอคอย
S = Simplify การทาให้ง่ายขึ้น หมายถึง การปรับปรุ งการทางานให้ง่าย และสะดวกขึ้น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ยอดขายผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้สั ก ปี 2561-2562 โดยน าแผนภู มิ พ าเรโต้
มาประยุกต์ใช้เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จะนามาใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้

ภาพที่ 1 แผนภูมิพาเรโต้แสดงยอดขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักในปี 2561-2562
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จากภาพที่ 1 เป็ นการอธิบายถึงกฎพาเรโต้ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้แสดงรายละเอียดของสิ่ งที่เราสนใจ
โดยเรี ยงลาดับของรายละเอียดในแต่ละหัวข้อตามลาดับความถี่มากไปหาถี่ที่นอ้ ยกว่า ตามหลักของกฎ 80:20 คือ
การช่วยแยกส่วนน้อยที่สาคัญ ได้แก่ ประตูและหน้าต่าง ออกจากส่วนมากที่ไม่สาคัญ ได้แก่ โต๊ะทางาน เตียงนอน
ตูโ้ ชว์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเปอร์ เซ็นต์มาเป็ นอันดับหนึ่ง คือ ประตูไม้สัก มาเป็ นตัวอย่างใน
การวิจยั ครั้งนี้
2. ศึ กษาขั้นตอนการทางานและวิเคราะห์และหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา พบว่ามี ปัญหาส่ วนของ
วิ ธี ก ารท างานที่ ล่ า ช้า เนื่ อ งจากปั จจุบันบริ ษทั ไม่มี การวางแผนการทางานให้เหมาะสม ในบางขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตมีการทางานที่ซ้ าซ้อนกัน และในบางขั้นตอนใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนานมากเกินไป ทา
ให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งตาแหน่งของสถานีการทางานมีระยะทางในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบห่างกันมากเกินไป จึง
ทาให้ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายมากเกินความจาเป็ น
3. ศึ กษาขั้นตอนการทางานในกระบวนการผลิ ตไม้สักแปรรู ปในปั จจุบันของบริ ษทั กรณี ศึกษา ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ได้ทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน กรฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป แบ่งออกเป็ น 5
ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
(1) ขั้นตอนการนาไม้สักเข้าโรงงาน
(2) ขั้นตอนการแปรรู ปไม้สักเป็ นแผ่น
(3) ขั้นตอนการนาไม้สักเข้าเตาอบ
(4) ขั้นตอนการนาไม้สักออกจากเตาอบหลังทาการอบแห้ง
(5) ขั้นตอนการนาไม้สักมาแปรรู ปเป็ นประตูและบรรจุภณั ฑ์
และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอนหลักในกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ปโดย
บันทึ กข้อมูลด้วยแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) และไดอะแกรม อาทิ เช่ น ขั้นตอน
การนาไม้สักเข้าเตาอบ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบฟอร์ม Flow Process Chart แสดงขั้นตอนการนาไม้สักเข้าเตาอบ (ก่อนปรับปรุ ง)
Flow Process Chart
CHART NO.
SUMMARY
SHEET NO.3
PRESENT
PROPOSE
ACTIVITY : ขั้นตอนการนาไม้สกั เข้า ACTIVITY
OPERATION
2
เตาอบ
TRANPORT
2
DELAY
INSEPCTION
STORAGE
DISTRANCE (m.)
25
TIME (Minute)
14,480
SYMBOL
DESCRIPTION
TIME
DIST.

SAVING

Material
Handling

3. ขั้นตอนการนาไม้สกั เข้าเตาอบ
นาไม้สกั เข้ามาทีเ่ ตาอบ

35

ตั้งอุณหภูมกิ ารอบไม้ให้แห้ง

10

นาไม้สกั เข้าเตาอบ

35

ทาการอบในเตาอบ 10 วัน

20

คน

5

โฟล์คลิฟท์

14,400

4. ทาการปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ ECRS และการจัดวางผังการผลิต โดยแสดงผลตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการปรับปรุ งกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป
้
หลักการทีใ่ ชในการปรั
บปรุงกระบวนการผลิต

ขัน้ ตอนการผลิตไม้สกั แปรรู ป
1. ขัน้ ตอนการนาไม้สกั เข้ามาในโรงงาน

การกาจัด การรวมกัน การจัดใหม่ การทาให้ง่าย การจัดวางผังการผลิต
(E:Eliminate) (C:Combine) (R:Rearrange (S:Simplify) (Facility Layout)
-

2. ขัน้ ตอนการแปรรู ปไม้สกั เป็ นแผ่น

P

-

-

-

-

3. ขัน้ ตอนการนาไม้สกั เข้าเตาอบ

-

-

P

-

4. ขัน้ ตอนการคัดแยกไม้สกั หลังทาการอบแห้ง

P
-

-

-

-

5. ขัน้ ตอนการนาไม้สกั มาแปรรู ปเป็ นประตูและบรรจุภณั ฑ์

-

-

-

P
-
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จากตารางที่ 2 สรุ ปการปรับปรุ งกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป ได้ดงั นี้
1. ขั้นตอนการนาไม้สักเข้ามาในโรงงาน ไม่มีการปรับปรุ งกระบวนการ
2. ขั้นตอนการแปรรู ปไม้สักเป็ นแผ่น ใช้หลักการการกาจัด (E: Eliminate) เพื่อลดความสู ญเปล่าในการ
รอคอยในส่วนการนาไม้มาวางข้างแท่นเลื่อยเพื่อรอการ Set up เครื่ องเลื่อย
3. ขั้นตอนการนาไม้สักเข้าเตาอบ ใช้หลักการการกาจัด (E: Eliminate) เพื่อลดความสู ญเปล่าในการรอ
คอยการเซทอุณหภูมิ และใช้หลักการการทาให้ง่าย (S: Simplify) ในการจัดเรี ยงไม้วางบนพาเลทก่อนใช้โ ฟล์
คลิฟท์นาไม้เข้าเตาอบ
4. ขั้นตอนการคัดแยกไม้สักหลังทาการอบแห้ง ใช้หลักการการทาให้ง่าย (S: Simplify) ในการใช้รถโฟล์
คลิฟท์ นาไม้สักออกจากเตาอบและนาไม้ไปเก็บในคลังวัสดุ
5. ขั้นตอนการนาไม้สักมาแปรรู ปเป็ นประตูและบรรจุภณ
ั ฑ์ ใช้หลักการการจัดวางผังการผลิต (Facility
Layout) โดยการจัดวางผังการผลิตใหม่ที่จดั ตามกระบวนการ (Process Layout หรื อ Functional หรื อ Job – Shop)
คือ การจัดเครื่ องจักร เครื่ องมือตามกระบวนการ โดยทาการย้ายที่เก็บรายละเอียดและลงน้ ายาเคลือบเงา ให้อยูใ่ กล้
กับที่ตกแต่งลายประตู สามารถลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายประตูเพื่อนาไปเก็บรายละเอียดและเคลือบเงาลงได้
รวมถึงทาการย้ายที่ทาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยู่ใกล้กบั คลังสิ นค้า เพื่อให้การเคลื่อนย้ายมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ส่ งผลให้
ทางานได้อย่างลื่นไหล

5. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาหลังจากดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป สามารถลดระยะทาง
ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความสู ญเปล่าได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการนาไม้สักเข้ามาในโรงงาน ในกระบวนการนี้ไม่มีการปรับปรุ งกระบวนการ
2. ขั้นตอนการแปรรู ปไม้สักเป็ นแผ่น พบว่า ขั้นตอนการแปรรู ปไม้สักเป็ นแผ่น ใช้ระยะเวลาลดลงจาก
115 นาที เหลือ 100 นาที ซึ่ งลดระยะเวลาลงทั้งสิ้ น 15 นาที คิดเป็ น 13.04 % และสามารถลดขั้นตอนการทางาน
จากเดิมมีข้นั ตอนการทางาน 5 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 4 ขั้นตอน สามารถลดลงไปได้ 1 ขั้นตอน คิดเป็ น 20 %
3. ขั้นตอนการนาไม้สักเข้าเตาอบ พบว่า ใช้ระยะเวลาลดลงจาก 14,480 นาที เหลือ 14,430 นาที ซึ่ งลด
ระยะเวลาลงทั้งสิ้ น 50 นาที คิดเป็ น 0.34 % หรื อ คิดเป็ น 62.5 % (ไม่รวมระยะเวลาอบ 10 วัน) และสามารถลด
ขั้นตอนการทางาน จากเดิมมีข้นั ตอนการทางาน 4 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน สามารถลดลงไปได้ 1 ขั้นตอน
คิดเป็ น 25%
4. ขั้นตอนการนาไม้สักออกจากเตาอบหลังทาการอบแห้ง พบว่า ใช้ระยะเวลาลดลงจาก 85 นาที เหลือ
35 นาที ซึ่งลดระยะเวลาลงทั้งสิ้น 50 นาที คิดเป็ น 58.82 %
5. ขั้นตอนการนาไม้สักมาแปรรู ปเป็ นประตูและบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า ใช้ระยะเวลาลดลงจาก 316นาที
เหลือ 292 นาที ซึ่ งลดระยะเวลาลงทั้งสิ้ น 24 นาที คิดเป็ น 7.594936 % ระยะทางที่ใช้ลดลงจาก 92 เมตร เหลือ 82
เมตร ซึ่งระยะทางลดลงทั้งสิ้น 10 เมตร คิดเป็ น 10.87%
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สรุ ปผลทั้งกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ประหว่างก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ระยะทางลดลงทั้งสิ้น 10 เมตร คิดเป็ น 5.46%

ลดลงทั้งสิ้น 10 เมตร คิดเป็ น 5.46 %

ภาพที่ 2 แผนภูมิสรุ ปผลระยะทางในการทางานของกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป
ระหว่างก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
2. ระยะเวลาลดลงทั้งสิ้น 139 นาที คิดเป็ น 0.92% หรื อ คิดเป็ น 19.83% (ไม่รวมเวลาอบ 10 วัน)

ลดลงทั้งสิ้น 139 นาที คิดเป็ น 0.92 %

ภาพที่ 3 แผนภูมิสรุ ปผลระยะเวลาในการทางานของกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป
ระหว่างก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง

ลดลงทั้งสิ้น 139 นาที คิดเป็ น 19.83%
%%
ลดลงทั้งสิ้น 139 นาที คิดเป็ น 19.83%

ภาพที่ 4 แผนภูมิสรุ ปผลระยะเวลา (ไม่รวมเวลาอบ 10 วัน) ในการทางานของกระบวนการผลิต
ไม้สักแปรรู ประหว่างก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
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3. ขั้นตอนในการทางานลดลงทั้งสิ้น 2 ขั้นตอน คิดเป็ น 6.45%

ลดลงทั้งสิ้น 2 ขั้นตอน คิดเป็ น 6.45%

ภาพที่ 5 แผนภูมิสรุ ปผลขั้นตอนในการทางานของกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป
ระหว่างก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง

6. สรุปผลการศึกษา
จากการวิจยั เรื่ องของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน กรณี ศึกษา
บริ ษทั ผลิตไม้สักแปรรู ป วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพื่อหาแนวทางในการลด
ความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการไม้สั กแปรรู ป โดยการประยุก ต์ใช้แ นวคิดแบบลี น (2) เพื่ อ ศึ กษาหา
แนวทางในการปรับปรุ งการจัดวางผังการผลิต เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เพื่อนาเอามาทาการวิคราะห์ในครั้งนี้ คือ
แผนภูมิพาเรโต้ (Pareto Diagram) ซึ่ งนามาประยุกต์ใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้สักที่มีความสาคัญ
ที่สุด คือ ประตูไม้สักมาเป็ นตัวอย่างในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสังเกตการทางานของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อศึกษาวิธีการทางานและขั้นตอนในกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ปในปัจจุบนั แล้วทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ปโดยมีการบันทึกข้อมูลด้วยแผนภูมิการไหล
ของกระบวนการ (Flow Process Chart) และไดอะแกรม ใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ทาการวิเคราะห์
และหาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ป พบว่าสาเหตุที่เกี่ยวกับวิธีการทางานล่าช้า 3
สาเหตุ คือ บุคลากร กระบวนการ และเครื่ องจักร ซึ่ งจะพบว่าสาเหตุในส่ วนของกระบวนการทางานจะมีหลาย
สาเหตุที่ส่งผลให้เกิ ดปั ญหา ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งมุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาในส่ วนของสาเหตุที่ เกิ ดจากกระบวนการ
ทางานก่อนผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดแบบลีน โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ปรับปรุ งวิธีการทางานเพื่อลดความ
สู ญเปล่าดังกล่าวและทากรเปรี ยบเทียบระหว่างการผลิตแบบปั จจุบนั กับการผลิตโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
จากการศึกษาพบว่า ระยะทางของกระบวนการทางานลดลงทั้งสิ้น 10 เมตร คิดเป็ น 5.46% ระยะเวลาลดลงทั้งสิ้ น
139 นาที คิดเป็ น 0.92% หรื อ คิดเป็ น 19.83% (ไม่รวมเวลาอบไม้ 10 วัน) และขั้นตอนในการทางานลดลงทั้งสิ้น
2 ขั้นตอน คิดเป็ น 6.45%
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7. ข้อเสนอแนะ
1. จากการประยุกต์ใช้แผนภูมิพาเรทโต้ พบว่า ประตูและหน้าต่าง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มียอดขาย
80% ดังนั้น ควรนาหน้าต่างมาใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครั้งต่อไป
2. ทาการศึกษากระบวนการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อความเป็ นไป
ได้ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไม้สักแปรรู ปต่อไป
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บริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางและเวชสาอาง เช่น ครี มอาบน้ า ครี มบารุ งผิว สบู่ลา้ งมือ
ฯลฯ ให้ กับ ลู ก ค้า ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง ในการด าเนิ น งานพบว่ า พื้ น ที่ ก ารจัด เก็ บ สิ น ค้า ภายใน
คลังสิ นค้าสาเร็ จรู ปของบริ ษทั นั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพ พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าที่ถูกแบ่งตามประเภทของลูกค้าโดยไม่มี
การประเมินตามมูลค่าของสิ นค้าหรื อความถี่ในการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้า และลูกค้าประเภทเดียวกันมีพ้ืนที่จดั เก็บ
สิ นค้าหลายแถว ส่ งผลให้การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าของพนักงานใช้เวลานาน งานวิจยั นี้จึงประยุกต์ใช้เทคนิค ABC
Analysis จัดกลุ่มสิ นค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพการจัด
วางผังคลังสิ นค้าของบริ ษทั (2) เพื่อลดเวลาการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิค
ABC Analysis เข้ามาจัดกลุ่มสิ นค้าและปรับปรุ งการวางแผนผังคลังสิ นค้าใหม่ ซึ่ งการวางแผนผังสิ นค้าแบบใหม่
นี้ผวู ้ ิจยั ได้ปรับเปลี่ยนตาแหน่งการจัดวางสิ นค้าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเทคนิค ABC Analysis คือ
สิ นค้ากลุ่ม A ถูกจัดอยู่ในตาแหน่งที่ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ -เบิกสั้นที่สุด รองลงมาคือ สิ นค้ากลุ่ม B และ C
ตามลาดับ ส่ งผลให้สินค้าในกลุ่ม A สามารถลดระยะเวลาในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าลง โดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด
คือ 4 ชัว่ โมง 9 นาที 38 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบกับการวางแผนผังคลังสิ นค้าปัจจุบนั

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

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและขยายวงกว้าง
มากขึ้นจนส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจถื อเป็ นความท้าทายของไทยในฐานะ
ประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกเครื่ องสาอางที่สาคัญของโลก ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องทาการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การส่งมอบที่ถูกต้องรวดเร็ วเพื่อตอบสนองความความต้องการของลูกค้า และการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าเป็ นอีก
ส่วนที่สาคัญในกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริ มให้บริ ษทั สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
บริ ษทั กรณี ศึกษาในงานวิจยั นี้เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางและเวชสาอาง เช่น ยาสระผม ครี มอาบน้ า
ลิปสติก ครี มบารุ งผิว สบู่ลา้ งมือ ฯลฯ ให้กบั ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้าตาม
สู ตรและมาตรฐานของลูกค้า ซึ่ งกระจายสิ นค้าไปทั้งภายในประเทศและการส่ งออกไปต่ างประเทศทั่ว โลก
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทาให้ลูกค้ามีความต้องการสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่ างกายเป็ นจานวน
มาก ทางบริ ษทั จึงมีการผลิตและจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ป (Finished Goods) ในคลังสิ นค้าเป็ นปริ มาณมาก เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลา การบริ หารพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของบริ ษทั เป็ นการกาหนด
ตาแหน่ งในการจัดเก็บแบบตายตัว (Fixed Location System) ตามประเภทของลูกค้า แต่ละราย แต่ภายในพื้นที่
การจัด เก็บ ประเภทสิ น ค้า ของลู กค้าแต่ ล ะรายจะไม่ ไ ด้กาหนดตาแหน่ ง การจัดเก็บ สิ นค้าที่ ต ายตัว (Random
Location System) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้า บริ ษทั พบปั ญหาการจัดเก็บ-เบิก
สิ นค้า เนื่ องจากระบบรับเข้าสิ นค้า มีการจัด ลาดับการจัดเก็บสิ นค้าตาม Storage Bin ที่กาหนดไว้สาหรับ ลู กค้า
แต่ละประเภท ซึ่ งในการผลิ ตสิ นค้าแต่ละครั้งมี การผลิ ตจานวนหลาย Pallet ส่ งผลให้สินค้าอาจถูกจัดเก็บใน
ตาแหน่ งที่ไกลกัน ในขณะที่การเบิกสิ นค้าออกไปจะยึดหลักเข้าก่อนออกก่อน (FIRST IN FIRST OUT: FIFO)
ส่งผลให้พนักงานใช้เวลาในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าค่อนข้างมาก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการจัดวางผังคลังสิ นค้าของบริ ษทั
2. เพื่อลดเวลาการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าของพนักงาน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การจาแนกสินค้าคงคลังแบบ ABC Analysis
ABC Analysis การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC คือเป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญ กับการจัดกลุ่ม
สิ นค้าเป็ น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการบริ หารจัดการตามกลุ่มสิ นค้า การจัดลาดับ มี หลายแบบตามแนวนโยบายที่
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ต้องการใช้บริ หารขององค์กร เช่น การจัดลาดับสิ นค้าตาม มูลค่าสิ นค้าคงคลังที่ถือครองรวมต่อปี ของแต่รายการ
มูลค่าขายสิ นค้าแต่ละรายการเพื่อจัดแบ่งกลุ่ม (กองโลจิสติกส์, 2561)
James A.T. and Jerry (1998) James และ Jerry ได้กล่าวถึงการจาแนกสิ นค้าคงคลังแบบ ABC Analysis
เป็ นการจัดประเภทสิ นค้าคงคลังออกเป็ น 3 ประเภท คือ A B และ C โดยถือเกณฑ์ของปริ มาณของการใช้หรื อ
ยอดขาย โดยในหนังสื อเรื่ อง The Warehouse Management Handbook; the second edition มี การกล่าวถึ งเรื่ อ ง
Stock Location Assignment โดยได้กล่าวถึงเกณฑ์ ABC Analysis ในเรื่ องการจัดตาแหน่งการวางสิ นค้า โดยจะจัด
กลุ่มตามการเคลื่อนไหวหรื อ เคลื่อนย้าย ของสิ นค้า โดยจากการจัดสิ นค้าตามเกณฑ์ดงั กล่าวจะพบว่าสิ นค้าที่มี
จานวนเพียง 20% นั้นจะมีการ เคลื่อนย้าย ของสิ นค้ามากถึง 80% ของสิ นค้าทั้งหมด และการแบ่งกลุ่มสิ นค้าตาม
แนวคิดแบบ ABC Analysis Classification สามารถแบ่งได้ดงั นี้
สิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม A = 20% ของสิ นค้าคงคลังที่มีอตั ราเคลื่อนไหว 80%
สิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม B = 25 - 30% ของสิ นค้าคงคลังที่มีอตั ราเคลื่อนไหว 15%
สิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม C = 50 - 55% ของสิ นค้าคงคลังที่มีอตั ราเคลื่อนไหว 5%
ในแต่ละกลุ่มจะมีระบบการควบคุมและติดตามที่แตกต่างกัน โดยสิ นค้ากลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่มีอตั ราการ
เคลื่อนไหวสู ง ดังนั้นควรเป็ นสิ นค้าที่องค์กรควรให้ความสาคัญควรมีการติดตามหรื อการจัดการดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะเป็ นสิ นค้าที่ขายดีและควรจัดตาแหน่งในการจัดเก็บที่สะดวกและง่ายต่อการเบิกจ่าย ส่วนสิ นค้ากลุ่ม C เป็ น
สิ นค้ามีอตั ราการเคลื่อนไหวต่าแต่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้าสู ง จึงควรถูกจัดเก็บในตาแหน่งที่ไกลออกไป
(ภาวิณี นิ ลวัชราภรณ์ , 2552) โดยวรรณวิภา ชื่ นเพ็ชร (2560) ทาการศึกษาการวางผังคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ปบริ ษทั
กรณี ศึกษา AAA เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าของบริ ษทั โดยการประยุกต์นาใช้เทคนิค ABC
Analysis มาใช้จดั เรี ยงและออกแบบวางผังคลังสิ นค้า ผลการศึกษาพบพบว่าพนักงานสามารถลดเวลาในการหยิบ
สิ นค้าลงจาก 9.45 นาที เหลื อ 6.41นาที การปรั บปรุ งผังจัดเรี ยงคลังสิ นค้าแบบใหม่ โดยจัดเรี ยงจากสิ นค้าที่ มี
ยอดขายสู งสุ ด(หน่ วย: ลัง)ไว้ใกล้ประตูทางออกและสิ นค้าที่ มียอดขายปานกลางและยอดขายสิ นค้าต่ าจะถูก
จัดเรี ยงตามลาดับ เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยิบสิ นค้าของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect
Diagram) เป็ นแผนผังที่ แสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่ เป็ นไปได้ที่อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหา (Possible Cause) โดยแผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่มีแต่กา้ ง โดยส่ วนมากมักจะใช้หลักการ 4M
1E เป็ นกลุ่มปั จจัย (Factors) เพื่อจะนาไปสู่ การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ ง 4M 1E นี้ มาจาก M - Man คนงาน หรื อ
พนักงาน หรื อ บุ ค ลากร M - Machine เครื่ อ งจักรหรื อ อุป กรณ์ อ านวยความสะดวก M - Material วัต ถุ ดิ บ หรื อ
อะไหล่ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ M - Method กระบวนการทางาน E - Environment อากาศ สถานที่
ความสว่าง และบรรยากาศการทางาน (ทรงศักดิ์ อยู่นาน, 2560) โดยณัฐนนท์ รุ่ งเจริ ญ (2561) ศึกษาการออกแบบ
ผังการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ สิ้นเปลื องด้วยเทคนิ ค ABC Analysis เนื่ องจากบริ ษทั พบปั ญหาด้านการจัดการ
สิ นค้าคงคลังไม่สามารถตรวจสอบจานวนสิ นค้าที่แท้จริ งได้ และการเบิก -จ่ายสิ นค้าใช้เวลานาน จึงใช้แผนผัง
ก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดการพื้นที่จดั เก็บสิ นค้า และใช้เทคนิค ABC Analysis ในการจัดแบ่งกลุ่ม
สิ นค้า ตามการเคลื่อนไหวของสิ นค้าและมูลค่าของสิ นค้า หลังการปรับปรุ งคลังสิ นค้าสามารถลดเวลาในการเบิกจ่ายสิ นค้าลง 10 นาทีหรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.38 การออกแบบผังการจัดเก็บแบบใหม่ทาให้ทราบจานวนสิ นค้าที่มี
อยูใ่ นคลังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้ศึกษาการจัดวางพื้นที่จดั เก็บของคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป โดยใช้เทคนิ ค ABC Analysis
เป็ นเครื่ องมือในการจัดแบ่งกลุ่มสิ นค้า โดยจัดเรี ยงตามมูลค่าของสิ นค้าและจัดเรี ยงตามความถี่ในการจัดเก็บ-เบิก
สิ นค้า เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ABC Analysis มาประยุกต์ออกแบบผังคลังสิ นค้า
4.2 เครื่ องมือวิจัย
1. แผนผัง ก้างปลา (Fish Bone Diagram) คื อ ผัง ที่ แ สดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างคุ ณลักษณะของ
ปั ญหา (ผล) กับปั จจัยต่าง ๆ (สาเหตุ ) ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็ นผลลัพธ์ (ปั ญหา) สาเหตุหลักหรื อกลุ่มของปั ญหา
ปัจจัยรอง และปัจจัยย่อย
2.ทฤษฎีการจัดกลุ่มสิ นค้า ABC Analysis คือ เทคนิคการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยแบ่งตามลาดับชั้น
ความสาคัญออกเป็ น 3 ชั้น โดยพิจารณาความสาคัญตามมูลค้าสิ นค้า และความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า
2.1 A คือสิ นค้าที่มีมูลค่า 80%, B คือสิ นค้าที่มีมูลค่าต่ากว่า 15 % และ C คือสิ นค้าที่มีมูลค่าเพียง 5%
2.2 A คือสิ นค้าที่มีความถี่ในการจัดเก็บ -เบิ ก 80%, B คือสิ นค้ามีความถี่ในการจัดเก็บ -เบิ ก 15%
และ C คือสิ นค้ามีความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกเพียง 5%
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง รวบรวม
ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้า ทาการรวบรวมข้อมูลมูลค่าสิ นค้า และความถี่ การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า
ย้อนหลัง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม-31สิ งหาคม พ.ศ. 2563 ในส่ วนของข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจัยได้
ทาการศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง บทความและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาประกอบการทาวิจยั นี้
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังก้างปลาและ นาข้อมูลมูลค่าของสิ นค้า และ
ความถี่การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้ามาวิเคราะห์ ABC Analysis เพื่อปรับปรุ งการจัดเรี ยงสิ นค้าภายในคลังต่อไป

5. ผลการวิจัย
ตาแหน่ งที่ต้งั และพื้นที่ในคลังสินค้า
คลังสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นคลังจัดเก็บสิ นค้าประเภทสาเร็ จรู ป มี พ้ืนที่ ภายในทั้งหมดที่ ใช้
สาหรับการจัดเก็บสิ นค้าที่ 2,016 ตารางเมตร หรื อ 2,872 Slots พื้นที่คลังสิ นค้าถูกแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนหลัก ได้แก่
พื้นที่ในการรับเข้าสิ นค้า, พื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้า, พื้นที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้ารอซ่อมแก้ไข หรื อสิ นค้าส่ งคืน
จากลูกค้า, พื้นที่ในการเตรี ยมสิ นค้า, และพื้นที่สาหรับโหลดสิ นค้า ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า ประกอบด้วย พื้นที่ สีชมพู หมายถึ ง พื้นที่ จดั เก็บ
สิ นค้าของลูกค้า A จานวน 54 Slots, พื้นที่สีม่วงอ่อน หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า B จานวน 12Slots,
พื้นที่สีบานเย็น หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า C จานวน 1206 Slots, พื้นที่สีม่วง หมายถึง พื้นที่จดั เก็บ
สิ นค้าของลูกค้า D จานวน 120 Slots, พื้นที่สีเทา หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า E จานวน 24 Slots, พื้นที่สี
น้ าตาล หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า F จานวน 26 Slots, พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของ
ลูกค้า G จานวน 647 Slots, พื้นที่สีน้ าเงิน หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า H จานวน 26 Slots, พื้นที่สีเหลือง
หมายถึ ง พื้นที่ จัดเก็บสิ นค้าของลูกค้า I จานวน 312 Slots, พื้นที่ สีฟ้า หมายถึ ง พื้นที่ จัดเก็บสิ นค้าของลูกค้า J
จานวน 14 Slots, พื้นที่สีเขียวเข้ม หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า K จานวน 26 Slots, พื้นที่สีฟ้าเข้ม หมายถึง
พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า L จานวน 206 Slots, พื้นที่สีส้ม หมายถึง พื้นที่จดั เก็บสิ นค้าของลูกค้า M จานวน
48Slots, พื้นที่สีขาว หมายถึง พื้นที่รอจัดเก็บสิ นค้า เมื่อพบว่าพื้นที่ที่เตรี ยมไว้ไม่เพียงพอ จานวน 39 Slots, พื้นที่สี
แดง หมายถึง พื้นที่ใช้เก็บสิ นค้ารอซ่อมแก้ไข จานวน 112 Slots
5.1 วิเคราะห์ ข้อมูลและบ่ งชี้ปัญหา
ปั จจุบนั บริ ษทั มีการบริ หารพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้าโดยการกาหนดตาแหน่ งในการจัดเก็บแบบตายตัว
(Fixed-Zone Location System) ตามประเภทของลูกค้า แต่จะยังคงใช้การจัดเก็บแบบที่ ไม่ได้กาหนดตาแหน่ ง
ตายตัว (Random Location System) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้า เมื่อฝ่ ายผลิตนา
สิ นค้าเข้าระบบระบบจะมีการกาหนด Storage BIN จัดเก็บอัตโนมัติตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ของแต่ละลูกค้า โดย
ลาดับ Storage BIN ที่ว่างตามแนวตั้ง ซึ่ งบริ ษทั พบปั ญหาว่าพนักงานใช้เวลาในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าแต่ละครั้ง
นาน ผูว้ ิยจึงใช้แผนภูมิกา้ งปลาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว
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5.2 วิเคราะห์ หาสาเหตุ
จากปั ญหาพนักงานคลังสิ นค้าใช้เวลาการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้านาน สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ
ตามทฤษฎี 4M โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 2
MACHINE
ความเร็วในการใช้
โฟคลิฟจากัด 7 กม./ชม.

METHOD
ลูกค้าประเภทเดียวกันมีพ้นื ที่
จัดเก็บหลายแถว

ความสูงของ Rack
กาหนดไว้ 7 ชั้น

การจัดแบ่งพื้นที่ไม่มีการประเมินตามมูลค่า
หรื อความถี่การจัดเก็บ-เบิกของสินค้า

ทักษะในการใช้รถโฟคลิฟของ
พนักงาน

MATERIAL

พนักงานคลังสิ นค้าใช้
เวลาการจัดเก็บ-เบิก
สิ นค้านาน

MAN

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา
จากภาพที่ 2 แสดงสาเหตุที่ทาให้พนักงานคลังสิ นค้าใช้เวลาการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้านาน ซึ่ งจะพบว่า
สาเหตุในส่ วนของกระบวนการทางานจะมีหลายสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปั ญหา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นการแก้ไข
ปั ญหาในส่ วนของสาเหตุที่เกิดจากกระบวนการทางานก่อน จากแผนภูมิกา้ งปลาจะพบว่าพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าที่ถูก
แบ่งตามประเภทของลูกค้านั้นไม่มีการประเมินตามมูลค่าของสิ นค้าหรื อความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า ลูกค้าที่มี
ความถี่การจัดเก็บ-เบิกน้อยถูกจัดพื้นที่ให้อยู่บริ เวณด้านหน้าคลังสิ นค้าใกล้กบั ประตูทางเข้า -ออก บริ ษทั จึงพบ
ปั ญหาว่าพนักงานใช้เวลาในการจัดเก็บ-เบิ กสิ นค้าแต่ละครั้ งนาน และจากการสังเกตยังพบว่าลูกค้าประเภท
เดียวกันมีพ้ืนที่จดั เก็บสิ นค้าหลายแถว ซึ่ งในการผลิตสิ นค้าแต่ละครั้งมีจานวนหลายพาเลท และอาจถูกจัดเก็บใน
บิลไกลกัน ส่งผลให้การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าของพนักงานดาเนินการอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ
5.3 การจัดกลุ่มสินค้าโดยใช้ เทคนิค ABC Analysis
ทาการวิเคราะห์ ABC Analysis เพื่อจัดกลุ่มสิ นค้า โดยทาการวิเคราะห์ตามมูลค่าสิ นค้า และความถี่ของ
การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า และนาผลการวิเคราะห์ท้ งั 2 แบบมาจัดทาแผนผังคลังสิ นค้ารู ปแบบใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ระยะเวลาที่ลดลงของการปรับปรุ งคลังสิ นค้า
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ ABC Analysis แบ่งกลุ่มสิ นค้าตามมูลค่าสิ นค้า
ลูกค้า
G
D
I
C
A
L
F
E
K
H
M
J
B

ปริ มาณการใช้สินค้า
7,645,300
6,616,800
1,917,800
1,321,100
1,961,300
777,300
245,500
86,400
75,300
48,100
92,200
11,100
45,400

มูลค่าต่อหน่วย
17
9
23
33
15
23
26
44
35
42
11
49
5

มูลค่าสิ นค้า
126,267,031
60,752,373
43,750,021
43,403,413
30,374,059
18,001,058
6,375,741
3,822,179
2,612,283
2,043,012
1,025,264
543,938
243,798

มูลค่าสะสม
126,267,031
187,019,404
230,769,425
274,172,837
304,546,896
322,547,954
328,923,695
332,745,874
335,358,158
337,401,170
338,426,434
338,970,372
339,214,170

ร้อยละ ร้อยละสะสม กลุ่ม
37.2
37.2
A
17.9
55.1
A
12.9
68.0
A
12.8
80.8
B
9.0
89.8
B
5.3
95.1
C
1.9
97.0
C
1.1
98.1
C
0.8
98.9
C
0.6
99.5
C
0.3
99.8
C
0.2
99.9
C
0.1
100.0
C

สามารถวิเคราะห์การจัดแบ่งพื้นที่คลังสิ นค้าตามมูลค่าสิ นค้าได้ดงั นี้ สิ นค้ากลุ่ม A มีจานวน 3 รายการ
ได้แก่ลูกค้า G, D, และ I มีมูลค่าสิ นค้ารวมทั้งหมดคือ 230,769,425 บาท สิ นค้ากลุ่ม B มีจานวน 2 รายการ ได้แก่
ลูกค้า C และ A มีมูลค่าสิ นค้ารวมทั้งหมดคือ 73,777,471 บาทและ สิ นค้ากลุ่ม C มีจานวน 8 รายการ ได้แก่ลูกค้า
L, F, E, K, H, M, J และ B มีมูลค่าสิ นค้ารวมทั้งหมดคือ 34,667,274 บาท
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ ABC Analysis แบ่งกลุ่มสิ นค้าตามความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า
ลูกค้า
G
C
I
A
D
L
E
F
K
H
M
J
B
Total

จัดเก็บ
4358
2331
1775
1602
1456
526
84
107
61
49
6
5
3
12363

เบิก
4953
3097
1983
1480
1302
592
109
86
44
54
6
5
3
13714

ค่าเฉลี่ย
1552
905
626
514
460
186
32
32
18
17
2
2
1
4346
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ร้อยละ
35.71
20.82
14.41
11.82
10.58
4.29
0.74
0.74
0.40
0.39
0.05
0.04
0.02

ร้อยละสะสม
35.71
56.52
70.93
82.75
93.33
97.61
98.35
99.09
99.50
99.89
99.94
99.98
100.00

กลุ่ม
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
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จากตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห์การจัดแบ่งพื้นที่คลังสิ นค้าตามความถี่ในการจัดเก็บ - เบิกสิ นค้าได้ดงั นี้
สิ นค้ากลุ่ม A มีจานวน 3 รายการ รายการ ได้แก่ลูกค้า G, C, และ I มีความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าคิดเป็ นร้อย
ละ 71 สิ นค้ากลุ่ม B มีจานวน 2 รายการ ได้แก่ลูกค้า A และ D มีความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าคิดเป็ นร้อยละ 22
และ สิ นค้ากลุ่ม C มีจานวน 8 รายการ ได้แก่ลูกค้า L, E, F, K, H, M, J และ B มีความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าคิด
เป็ นร้อยละ 7
5.5 จัดทาแผนผังรูปแบบใหม่
หลัง จากที่ ผู ้จิ ว ัย ท าการจัด กลุ่ ม สิ น ค้า แบบ ABC Analysis แล้ว ขั้น ตอนต่ อ ไปคื อ การน าข้อ มู ล มา
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บและจัดวางสาเร็ จรู ป โดยนาผลการวิเคราะห์ท้งั 2 แบบมาจัดทาผัง
คลังสิ นค้าใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ลดลงของแบบจาลองการปรับปรุ งคลังสิ นค้าดังภาพที่ 3

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าตามมูลค่าสิ นค้า (ก) และพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าตามความถี่การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า (ข)
จากภาพที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้มีการจัดผังคลังสิ นค้าโดยให้สินค้ากลุ่ม A ที่มีมูลค่าสู งหรื อมีความถี่ในการจัดเก็บเบิกสู งจัดไว้ในตาแหน่ งที่ มีระยะเวลาในการเข้าออกสั้นที่ สุดตามจานวน Slot ของกลุ่มสิ นค้า A รองลงมาคือ
สิ นค้ากลุ่ม B และสิ นค้ากลุ่ม C ถูกจัดเก็บในตาแหน่งที่ไกลออกไป (ภาวิณี นิลวัชราภรณ์, 2552)
5.6 การประยุกต์ ใช้ งานรูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ ตามการวิเคราะห์ ABC Analysis
นาแผนผังคลังสิ นค้ารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นตามการวิเคราะห์ ABC Analysis ทั้ง 2 รู ปแบบ มาประยุกต์ใช้
งานจานวน 3 PO แบ่งเป็ นสิ นค้ากลุ่ม A, B, C จานวนกลุ่มละ 1 PO โดยลูกค้า I เป็ นตัวแทนของสิ นค้ากลุ่ม A,
ลูกค้า A เป็ นตัวแทนของสิ นค้ากลุ่ม B, และลูกค้า E เป็ นตัวแทนของสิ นค้ากลุ่ม C เพื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้
ทางานของแต่ละรู ปแบบ โดยผลการเปรี ยบเทียบเวลาแสดงดังตารางที่ 3 และ 4
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าระหว่างแบบปัจจุบนั กับจัดตามมูลค่า
กลุ่ม
สิ นค้า

ลูกค้า

A

I

B
C

A
E

รู ปแบบปัจจุบนั

จัดตามมูลค่า

4 ชัว่ โมง 45 นาที
04 วินาที
28 นาที 56 วินาที
32 นาที 00 วินาที

4 ชัว่ โมง 09 นาที
38 วินาที
34 นาที 24 วินาที
32 นาที 56 วินาที

เวลาลดลง

เวลาเพิ่มขึ้น

35 นาที 26 วินาที

-

-

5 นาที 28 วินาที
56 วินาที

การจัดพื้นที่คลังสิ นค้าแบบปัจจุบนั ของสิ นค้ากลุ่ม A ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า 4 ชัว่ โมง 45
นาที 04 วินาที , สิ นค้ากลุ่ม B ใช้ระยะเวลา 28 นาที 56 วินาที และกลุ่ม C ใช้ระยะเวลา 32 นาที 00 วินาที โดย
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการจัดพื้นที่คลังสิ นค้าตามมูลค่า พบว่าสิ นค้ากลุ่ม A ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า
ลดลงเหลือ 4 ชัว่ โมง 9 นาที 38 วินาที, สิ นค้ากลุ่ม B ใช้ระยะเวลา 34 นาที 24 วินาทีและกลุ่ม C ใช้ระยะเวลา 32
นาที 56 วินาที
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าระหว่างแบบปัจจุบนั กับจัดตามความถี่
ในการจัดเก็บสิ นค้า
กลุ่ม
ลูกค้า
สิ นค้า

รู ปแบบปัจจุบนั

จัดตามความถี่
4 ชัว่ โมง 19 นาที 44
วินาที
42 นาที 02 วินาที
1 ชัว่ โมง 10 นาที 44
วินาที

A

I

B

A

4 ชัว่ โมง 45 นาที 04
วินาที
28 นาที 56 วินาที

C

E

32 นาที 00 วินาที

เวลาลดลง

เวลาเพิ่มขึ้น

25 นาที 20 วินาที

-

-

13 นาที 6 วินาที

-

28 นาที 44 วินาที

การจัดพื้นที่คลังสิ นค้าแบบปั จจุบนั ของสิ นค้ากลุ่ม A ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้า 4 ชั่วโมง
45 นาที 04 วิ น าที , สิ น ค้ากลุ่ ม B ใช้ร ะยะเวลา 28 นาที 56 วิ น าที แ ละกลุ่ ม C ใช้ร ะยะเวลา 32 นาที 00 วิ นาที
โดยเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการจัดพื้นที่คลังสิ นค้าตามความถี่พบว่าสิ นค้ากลุ่ม A ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ-เบิก
สิ น ค้า ลดลงเหลื อ 4 ชั่ว โมง 19 นาที 44 วิ น าที , สิ น ค้า กลุ่ ม B ใช้ร ะยะเวลา 42 นาที 02 วิ น าที แ ละกลุ่ ม C
ใช้ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง 10 นาที 44 วินาที

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิค ABC Analysis เข้ามาจัดกลุ่มสิ นค้าจะพบว่าสิ นค้ากลุ่ม A โดยวิเคราะห์
ตามมู ล ค่ าและความถี่ ใ นการจัด เก็บ -เบิ ก สิ น ค้า ได้แ ก่ ลู กค้า G, C และ I ผลการวิ เ คราะห์ จึ ง แสดงให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าสิ นค้ากับความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า คือสิ นค้าที่มูลค่าสู งและมีปริ มาณมากส่ งผล
ให้มีความถี่ในการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้าสู ง ในขณะที่ลูกค้า D สามารถจาแนกให้อยู่ในกลุ่ม A ได้ถา้ วิเคราะห์จาก
มูลค่า แต่ถา้ พิจารณาลูกค้า D จากความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B แทน แสดงให้เห็นได้ว่า
สิ นค้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าสู งแต่มีความถี่ในการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้าน้อย โดยข้อมูลความถี่ที่นามาวิเคราะห์
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ในงานวิจยั นี้เป็ นเพียงปริ มาณเฉลี่ยพาเลทที่ใช้สาหรับการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาปริ มาณสิ นค้าที่
บรรจุในพาเลท ซึ่ งอาจจะมีปริ มาณที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นปริ มาณสิ นค้าที่บรรจุในพาเลทอาจเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดกลุ่มตามความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้าได้ เนื่องจากสิ นค้าที่มีความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสู งสามารถเกิด
จากการบรรจุปริ มาณต่อพาเลทที่น้อย จากการวางแผนผังคลังสิ นค้าใหม่ที่นาเสนอทั้ง 2 รู ปแบบ สามารถลด
ระยะเวลาในการจัดเก็บ -เบิกสิ นค้ากลุ่ม A ลงได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการวางแผนผังคลังสิ นค้ารู ปแบบปั จจุบนั
โดยการวางแผนผังคลังสิ นค้ารู ปแบบตามมูลค่าของสิ นค้ากลุ่ม A จะใช้ระยะเวลารวมในการทางานน้อยที่สุด คือ
4 ชัว่ โมง 9 นาที 38 วินาที เมื่อเปรี ยบเทียบกับการวางแผนผังคลังสิ นค้ารู ปแบบปั จจุบนั และรู ปแบบตามความถี่
คือ 4 ชัว่ โมง 45 นาที 04 วินาที และ 4 ชัว่ โมง 19 นาที 44 วินาที ตามลาดับ และการจัดแผนผังคลังสิ นค้าทั้ง 2 แบบ
ส่ งผลให้ระยะเวลาในการทางานสิ นค้ากลุ่ม B และ กลุ่ม C เพิ่มขึ้นเนื่องจากถูกจัดเก็บในตาแหน่งที่ไกลออกไป
(ภาวิณี นิลวัชราภรณ์, 2552)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ข้อมูลปริ มาณพาเลทที่ใช้วิเคราะห์ความถี่การจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า ไม่มีการนาปริ มาณสิ นค้าที่บรรจุตอ่ พา
เลทมาร่ วมวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็ นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกลุ่มตามความถี่ในการจัดเก็บ-เบิกสิ นค้า
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อมูลที่ ใช้วิเคราะห์จะเป็ นข้อมูลสิ นค้าที่อยู่ในช่วงของสถาการณ์โควิด -19 ซึ่ งมีความต้องการ
สิ นค้าของลูกค้าบางประเภทเป็ นพิเศษ ดังนั้นการวิเคราะห์ผลที่ได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถาณการณ์
ปัจจุบนั
2. งานวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบคลังสิ นค้าเพื่อลดเวลาและต้นทุน ซึ่งการเบิกสิ นค้าของ
บริ ษทั กรณี ศึกษาจะยึดหลักเข้าก่อนออกก่อน (FIRST IN FIRST OUT: FIFO) การนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้อาจต้อง
เปลี่ยนแปลงตามลักษณะธุรกิจนั้นๆ

8. กิตติกรรมประกาศ
งานนิ พนธ์ฉบับ นี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยความกรุ ณาและความช่ วยเหลื อเป็ นอย่างดี จากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ดร.ชมพูนุท อ่าช้าง ซึ่ งท่านได้เสี ยสละเวลาในการให้คาปรึ กษา เสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน แก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่างๆ มาโดยตลอดจนการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ขอกราบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ณ โอกาสนี้
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คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ เพื่อนาไปวางแผนและหาแนวทางในการรับมือ ป้องกันเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาขาดคลัง เนื่องจากการเกิดภาวะ
วิกฤตและต้องการการสนับสนุ นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็ นการเร่ งด่วน การศึกษานี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการเบิก –
จ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่าง 100 รายการ เพื่อทาการ
เปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโควิด -19 และทาการจัดกลุ่มโดยใช้ ABC Classification เพื่อจัดลาดับความสาคัญของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจาก
ปริ มาณการเบิก - จ่าย และกาหนดให้กลุ่ม A เป็ นเวชภัณฑ์ที่มีสัดส่ วนการใช้ร้อยละ 75 และพบว่ามี จานวน 23
รายการ เช่นหน้ากากอนามัยที่จากเดิมอยู่ในกลุ่ม C แต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทาให้ในปี 2563
นี้ มีการใช้หน้ากากอนามัยในปริ มาณสู งมาก จนถูกจัดอยู่ในกลุ่ม A จากการศึกษานี้ ทาให้แผนกคลังเวชภัณฑ์
สามารถวางแผนกาหนดกลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาที่ตอ้ งได้รับการดูแลและควบคุมปริ มาณเวชภัณฑ์ในคลังให้มี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในช่วงเวลาปกติหรื อในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิ นอย่างกรณี การระบาดของ
ไวรัสโควิด – 19

ABSTRACT
This research aimed to find a proper solution to secure the adequate medical supplies stock of Queen
Sirikit Hospital, both by daily work and in disaster conditions, which extraordinary needs them. This study
revealed 100 non - drug supply products by listing the data from January 2018 - June 2020, to compare the
consumption of non – drug, classified by using ABC Classification and the procedure based on disbursement
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volumes of them. The assigned group A must share 75% of all products - purchasing in this study, the outcome
includes 23 items. By comparing their use between January 2018 to June 2020, group A is therefore, determined
as a must-have group, which is always must be enough in stock to purchase, either during a regular period or in
case of disaster, such as the COVID-19 outbreak.

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิด – 19 ที่ เกิ ดขึ้นทั่วโลกนั้น ทาให้มีการปิ ดประเทศในหลาย
ประเทศ เศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลให้คนไทยที่อาศัยอยูใ่ นต่างประเทศต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทย และ
เพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่อาจติดมากับกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ทางรัฐบาลได้กาหนดให้กลุ่มคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยในครั้งนี้บางส่วนทาการกักตัวเป็ นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
เพื่อทาการตรวจหาเชื้อไวรัส ในพื้นที่การดูแลของทหารเรื อ ณ อาคารรับรอง อาเภอสัตหีบ ทางโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริ กิ ต์ ิ ได้มี ส่ ว นร่ ว มโดยการส่ ง บุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง หมอ พยาบาลและเจ้า หน้า ที่ รวมถึ ง
เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ จึงเกิดเป็ นงานวิจยั ฉบับนี้ข้ นึ
งานวิจยั นี้ศึกษาปริ มาณการใช้งานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ที่ใช้กบั
ผูป้ ่ วยในยามปกติ เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการใช้งานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในยามที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น การร่ วม
รับมือ ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค ในกรณี ของงานวิจยั ฉบับนี้ใช้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็ น
กรณี ศึกษา เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ร่ วมกับกองทัพเรื อ ได้รับคาสั่งให้จดั ตั้งศูนย์บญั ชาการ
เหตุการณ์การเฝ้าระวังคนไทยกรณี โควิด - 19 โดยกิจการอาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรื อ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ
ข้อมูลปริ มาณการใช้เ วชภัณฑ์ที่มิใ ช่ ย า เพื่อทาการศึ กษาและหาแนวทางในการเตรี ยมความพร้ อมรั บ มื อ กับ
สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการระบาดของเชื้ อโรคและเชื้ อไวรัส หรื อจากกรณี ภยั พิบตั ิที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาในช่ วงเวลาปกติ กับช่วงเวลาที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
2) เพื่อวางแผนในการเตรี ยมความพร้อมและป้องกันเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาขาดมือ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 สาธารณภัย ภัยพิบตั ิและแผนเตรี ยมความพร้อม
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ ยงสาธารณภัยในประเทศนั้น ได้พฒั นาต่อยอดและปรับให้
เข้ากับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ เพื่อให้องค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรี ยมพร้อมรับมือและ
ทาให้ประชาชนเข้าใจในความเป็ นไปได้ของความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นและมีผลกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และหาทางในการป้องกันและรับมือ (กระทรวงมหาดไทย.(2559). การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ)
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การเตรียมความพร้ อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
1. การพัฒนาศักยภาพและให้ความรู ้เรื่ องภัยพิบตั ิประเภทต่าง ๆ
2. การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย
3. การพัฒนาศักยภาพของระบบการสื่ อสาร
4. การจัดทาแผนเตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิในทุกระดับ
5. การฝึ กการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ
6. การเตรี ยมปัจจัยสี่ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
7. การเตรี ยมสนับสนุนด้านทรัพยากรและพลังงาน
8. การเตรี ยมพื้นที่ปลอดภัยสาหรับอพยพชาวบ้านเมื่อเกิดภัย
9. กิจกรรมสร้างความตระหนักของชุมชนและสังคม
10. การสร้างเครื อข่ายกลุ่มศักยภาพ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ
11. การฝึ กทักษะในการกูช้ ีพ
12. การวางระบบการดูแลจัดการผูป้ ระสบภัยและผูเ้ สี ยชีวิต
13. การจัดทาระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการบัญชาการเหตุการณ์
3.2 ทฤษฎี ABC Classification Analysis
เป็ นวิธีในการจาแนกประเภทสิ นค้าคงคลังตามประเภทการใช้ของสิ นค้า ซึ่ งประยุกต์จากหลักการของ
พาเรโต้ ที่อธิ บายว่า “ สิ่ งที่สาคัญหรื อมีประโยชน์จะมีอยู่ในจานวนที่น้อยกว่าสิ่ งที่ไม่มีความสาคัญ หรื อไม่มี
ประโยชน์ซ่ ึ งมักจะมีจานวนที่มากกว่า ” ( https://medium.com ) เป็ นกฎที่แสดงความไม่สมดุลที่สามารถพบเห็น
ได้ในชีวิตประจาวัน จะเน้นให้ความสาคัญกลุ่มสิ นค้าจานวนน้อยแต่มีมูลค่าสู ง มากกว่ากลุ่มสิ นค้าคานวนมากแต่
มีมูลค่าของสิ นค้าน้อยกว่า ซึ่ งกฎของพาเรโต้น้ ีเรี ยกว่ากฎ 80/20 โดยจุดสาคัญจะอยู่ที่การตัดสิ นใจเลือกทาหรื อ
เก็ บ สิ่ ง ที่ สาคัญ กว่ า ซึ่ งจะเป็ นกิ จ กรรมที่ มี ค วามส าคัญ อยู่ที่ 20% แต่ เ มื่ อ กิ จ กรรมนี้ ส าเร็ จ จะมี ผ ลลัพ ธ์ ห รื อ
ผลตอบแทนอยูท่ ี่ 80%
การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มด้วยระบบ ABC Analysis เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารจัดการสิ นค้า
คงคลัง ซึ่ ง จะให้ ค วามส าคัญ กับ สิ น ค้า ตามมู ล ค่ า ทั้ง มู ล ค้า จากการใช้ง านหรื อ มู ล ค่ า ที่ เ ป็ นเงิ น แนวคิ ด นี้ ให้
ความสาคัญกับกลุ่มสิ นค้าโดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A, B, C ตามลาดับของความสาคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการ
บริ หารจัดการสิ นค้าหรื อลดภาระในการควบคุมดู แลปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่เยอะเกิ นไป ในแต่ละกลุ่ม ทั้งยัง
สามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการบริ หารจัดการสิ น ค้าคงคลัง ซึ่ ง หลัก การนี้ สามารถยื ดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และนโยบายการบริ หาร
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ตฤณภพ มาหา ( 2562 ) เป็ นการศึกษาการทางานและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในคลังเวชภัณฑ์ที่
มิ ใช่ ยาของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร โดยการเก็บข้อมูลในการเบิ กจ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา ในเดื อนกรกฎาคม กันยายน พ.ศ. 2562 และเสนอแนวทางในการพัฒนา 3 แนวทาง คือ 1. จัดกลุ่มสิ นค้าตามความสาคัญโดยใช้วิธี
ABC Analysis เพื่อแบ่งกลุ่มในการดูแลรักษาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2. ปรับปรุ งพื้นที่ภายในคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
แบ่งประเภทและพื้นที่ในการเก็บเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถหยิบใช้และดูแลรักษาได้ง่าย 3. กาหนดระยะเวลาและ
ปริ มาณในการสั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อรักษาระดับการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความคุม้ ค่าในการสั่งซื้ อสิ นค้าใน
แต่ละครั้ ง ซึ่ งจากการวิจัยพบว่า สามารถเพิ่มพื้นที่ ในการใช้งานคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา ได้ถึง 25 ตารางเมตร
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รวมถึงการหา การหยิบเวชภัณฑ์เมื่อมีการเบิกใช้งานสามารถทาได้ง่ายขึ้น การดูแลรักษาและป้ องกันเวชภัณฑ์
สู ญหายมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ธัญยกรณ์ อ้ นมี ( 2560 ) งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เพื่อหาแนวทางในการปั ญหาการจัดส่ งสิ นค้าล่าช้า
จนทาให้บริ ษทั ต้องเสี ยค่าปรับจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นจานวนมาก และยังสู ญเสี ยความน่ าเชื่ อถือในการทา
ธุรกิจและสู ญเสี ยลูกค้า โดยงานวิจัยนี้ได้นาเอา ABC Classification จัดความสาคัญของสิ นค้าของลูกค้าจากอดีต
โดยแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. สี ของเลนส์ที่ได้รับความนิ ยม 2.ค่าสายตาในแต่ละสี ที่ยอ้ มเลนส์ เพื่อสร้างสต็อก
สิ นค้า ทาการพยากรณ์ความต้องการสิ นค้าของลูกค้า และระดับสิ นค้าคงคลังให้เพียงพอต่อ ความต้องการของ
ลูกค้า และวางแผนวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้า และทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่กบั วิธีการเก่า
นิพนธ์ โตอินทร์ ( 2556 ) งานวิจยั นี้ ศึกษาเพื่อหาแนวทางและวิธีการในการลดต้นทุนสิ นค้าคงคลัง
ประเภทเครื่ องดื่มของโรงแรม โดยหาวิธีการลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังให้ต่าที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนใน
การถือครองสิ นค้า โดยใช้ ABC Analysis ในการควบคุมสิ นค้าคงคลัง จัดลาดับความนิ ยมของเครื่ องดื่ มและ
ปริ มาณในการเก็บสต็อกสิ นค้า ป้ องกันของขาดมือและไม่สามารถให้บริ การลูกค้าได้ หลังจากจัดกลุ่มประเภท
สิ นค้าและความสาคัญแล้ว ทาการพยากรณ์ดว้ ยวิธี Single Exponential Smoothing ความต้องการเครื่ องดื่มของ
ลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา และคานวณปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าในจุดที่ประหยัดและคุม้ ค่ากับโรงแรมมากที่สุด และ
ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จากผลการวิจยั นี้พบว่าสามารถลดต้นทุนได้จากเดิม และยังเพิ่ม
เพิ่มอัตราการหมุนเวียนสิ นค้าในคลังได้อีกด้วย
Handanhal Ravinder, Ram B. Misra ( 2014 ) การวิ เ คราะห์ ABC Analysis เป็ นเทคนิ ค การจั ด
หมวดหมู่ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีโดยอาศัยหลักการของ Pareto สาหรับการพิจารณาว่ารายการใดควรได้รับ
ความสาคัญ ในการจัด การสิ น ค้าคงคลัง ของบริ ษ ัท เมื่ อ กล่ า วถึ ง หัว ข้อ นี้ หลายงานวิ จัย จะให้ ความส าคัญกับ
การจัดการการดาเนินงานและซัพพลายเชน ในปั จจุบนั มุ่งเน้นไปที่ปริ มาณเป็ นเกณฑ์เดียวในการดาเนินการจัด
หมวดหมู่ ธุรกิจและซัพพลายเชนในยุคปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ไปยังตลาดที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นกุญแจสาคัญในการทาให้ธุรกิจอยู่รอด จากการวิเคราะห์พบว่า
หลายธุ รกิ จจะใช้เงินไปกับการซื้ อและเก็บสิ นค้าประเภท C เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเกณฑ์การให้คะแนนนั้น หลาย
บริ ษทั ใช้ AHP เข้ามาช่วยเพื่อหาน้ าหนักความสาคัญของสิ นค้าคงคลังและเพิ่มน้ าหนักในการตัดสิ นใจให้กับ
บริ ษทั ธุรกิจสมัยใหม่ที่อยากอยู่รอดในตลาดจะพยายามลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็ นอะไหล่หรื อวัตถุดิบ
ลง เพื่อลดต้นทุนรวมของบริ ษทั และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสิ นค้าให้พอดี กบั ความต้องการ และขนส่ ง
สิ นค้าไปยังลูกค้าให้ทนั เวลา

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 เครื่ องมือวิจัย
1. ABC Classification เพื่อจัดลาดับความสาคัญของเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ ย า และทาการเปรี ยบเที ย บ
ปริ มาณการใช้ต้งั แต่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้คือ กลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ที่มีการเบิก – จ่ายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อจัด
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กลุ่มความสาคัญตามปริ มาณการเบิก - จ่าย โดยวิธี ABC Classification ได้กลุ่มตัวอย่างตามปริ มาณการใช้ 100
รายการ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เป็ นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอยู่แล้วจากแผนกลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ โดยส่ วนหนึ่งเป็ นข้อมูลการเบิก – จ่ายเวชภัณฑ์ในอดีตที่ตอ้ งทาการคัดแยกและทาการ
บันทึกอีกครั้ง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการทางานของคลังเวชภัณฑ์ และในส่วนข้อมูลปัจจุบนั ที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรมการเบิก – จ่ายเวชภัณฑ์ใหม่ที่ใช้งานอยูใ่ นขณะนี้
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์
1. ท าการศึ ก ษาโดย การเก็ บ ข้อ มู ล ในภาพรวมจากการสั ง เกตและการปฏิ บัติ ง านจริ ง มาใช้
ประกอบการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. ท าการก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยวิ ธี ABC Classification จัด ล าดับ ความส าคัญ และท าการ
เปรี ยบเทียบจัดกลุ่มการใช้งานทั้ง 3 ปี ของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากปริ มาณการเบิก - จ่าย โดยจะให้กลุ่ม A เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 21 รายการ
3. ทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณการเบิก – จ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกลุ่มตัวอย่าง จากปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 กับปริ มาณการใช้ 6 เดือนของ ม.ค. - มิ.ย. 2563 เนื่องจากมีสถานการฉุ กเฉิ นของการแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด – 19

5. ผลการวิจัย
จากการศึกษานี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการเบิก – จ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระหว่างเดือนมกราคม 2561 –
มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่าง 100 รายการ ทาการจัดกลุ่มโดยใช้ ABC Classification และกาหนดให้กลุ่ม A
เป็ นเวชภัณฑ์ที่มีสัดส่ วนการใช้ร้อยละ 75 เพื่อจัดลาดับความสาคัญของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากปริ มาณการเบิก จ่าย จากการจัดทาให้ได้กลุ่ม A จานวน 23 รายการ B จานวน 24 รายการ และ C จานวน 53 รายการ จากการศึกษา
พบว่า MASK DISP. (EAR LOOP) เป็ นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพียงรายการเดียวที่ในปี 2563 ที่ปรับขึ้นมาจากกลุ่ม C
ของปี 2561 และ 2562 ในปี 2561และปี 2562 กลุ่ม A จานวน 22 รายการ B จานวน 25 รายการ และ C จานวน 53
รายการ
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ตารางที่ 1 รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กลุ่ม A
ลาดับ

ชื่ อรายการ

1
2
3
4
5
6
7

SYRINGE DISP. 10 CC
SYRINGE DISP. 5 CC
SYRINGE DISP. 3 CC
NEEDLE DISP. NO. 18 X 1 1/2"
NEEDLE DISP. NO. 21 X 1 1/2"
COTTON BALL BLISTER PACK 8'S
ชุดตรวจน้ าตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I.V. SET ADULT 20 DROPS
SUCTION CONTROL NO. 14
NEEDLE DISP. NO. 24 X 1"
MASK DISP. (EAR LOOP) 50'S
TEGADERM 6 X 7 CM.
ไม้กดลิน้ สเตอไรด์
EXTENSION WITH T
SYRINGE DISP 20 CC
I.V. CATH. NO. 24
CPE ISOLATION GOWN
SYRINGE INSULIN DISP.100 IU
E.K.G. ELECTRODE FS - 601 (โฟม)
เสื้ อพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว
NEEDLE DISP. NO. 22 X 1 1/2"
EXTENSION TUBE 36"
NEEDLE DISP. NO. 20 X 1 1/2"

จานวน
(จ่ าย)
179,400
126,800
121,200
118,000
97,800
68,277
49,770

จานวน (จ่ าย)
สะสม
179,400
306,200
427,400
545,400
643,200
711,477
761,247

49,600
38,465
38,400
32,841
29,400
25,800
24,050
23,250
22,050
21,400
20,600
19,200
18,900
17,400
17,200
16,800

810,847
849,312
887,712
920,553
949,953
975,753
999,803
1,023,053
1,045,103
1,066,503
1,087,103
1,106,303
1,125,203
1,142,603
1,159,803
1,176,603
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จานวน (จ่ าย)
สะสม (%)
11%
20%
27%
35%
41%
46%
49%

CLA
SS
A
A
A
A
A
A
A

52%
54%
57%
59%
61%
62%
64%
65%
67%
68%
70%
71%
72%
73%
74%
75%

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของปี 2561 ถึงปี 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่ อรายการ
SYRINGE DISP. 3 CC
SYRINGE DISP. 10 CC
NEEDLE DISP. NO. 18 X 1 1/2"
SYRINGE DISP. 5 CC
NEEDLE DISP. NO. 21 X 1 1/2"
COTTON BALL BLISTER PACK 8'S
SUCTION CONTROL NO. 14
ชุดตรวจน้ าตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ
TEGADERM 6 X 7 CM.
NEEDLE DISP. NO. 24 X 1"
I.V. CATH. NO. 24
SYRING INSULIN DISP. 100 IU
EXTENSION WITH T
ไม้กดลิ้น สเตอไรด์
NEEDLE DISP. NO. 20 X 1 1/2"
SYRINGE DISP 20 CC
NEEDLE DISP. NO. 22 X 1 1/2"
I.V. SET ADULT 20 DROPS
E.K.G. ELECTRODE FS - 601 (โฟม)
CPE ISOLATION GOWN
MASK DISP. (EAR LOOP) 50'S
EXTENSION TUBE 36"
GAUZE SWAB 15" X 15"

Class 63 Rank 63 Class 62 Rank 62 Class 61 Rank 61
A
3
A
3
A
1
A
1
A
2
A
2
A
4
A
4
A
3
A
2
A
1
A
4
A
5
A
5
A
5
A
6
A
7
A
6
A
9
A
9
A
7
A
7
A
6
A
8
A
12
A
11
A
9
A
10
A
10
A
10
A
16
A
15
A
11
A
18
A
13
A
12
A
14
A
16
A
13
A
13
B
24
A
14
B
23
A
17
A
15
A
15
A
14
A
16
B
21
A
12
A
17
A
8
A
8
B
18
A
19
B
18
B
19
A
17
B
20
B
29
A
11
C
48
C
48
A
22
A
19
A
21
B
25
A
22
A
22

จากการศึกษานี้ ทาให้สามารถวางแผนการรับมือ การเตรี ยมความพร้อมและเฝ้าระวังการขาดคลังของ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาได้ และการแบ่งกลุ่มการเฝ้าระวังออกเป็ น 5 ระดับจากปริ มาณการใช้ในปี 2562 โดยระดับ 5 คือ
ระดับที่ตอ้ งเฝ้าระวังสู งที่สุดจากเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อรายการ

CLASS

MASK DISP. (EAR LOOP) 50'S
SYRINGE DISP. 5 CC
SYRINGE DISP. 3 CC
NEEDLE DISP. NO. 18 X 1 1/2"
NEEDLE DISP. NO. 21 X 1 1/2"
ชุดตรวจน้ าตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ
I.V. SET ADULT 20 DROPS

A
A
A
A
A
A
A
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%การ
เปลี่ยนแปลง
81-100%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%

ระดับการเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังระดับ 5
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่ อรายการ

CLASS

SUCTION CONTROL NO. 14
TEGADERM 6 X 7 CM.
SYRINGE DISP 20 CC
I.V. CATH. NO. 24
SYRINGE INSULIN DISP. 100 IU
NEEDLE DISP. NO. 22 X 1 1/2"
EXTENSION TUBE 36"
NEEDLE DISP. NO. 20 X 1 1/2"
ไม้กดลิ้น สเตอไรด์
SYRINGE DISP. 10 CC
CPE ISOLATION GOWN
เสื้ อพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว
COTTON BALL BLISTER PACK 8'S
NEEDLE DISP. NO. 24 X 1"
EXTENSION WITH T
E.K.G. ELECTRODE FS - 601 (โฟม)

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

%การ
เปลี่ยนแปลง
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
61-80%
41-60%
21-40%
21-40%
21-40%
1-20%
1-20%
1-20%
1-20%

วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ระดับการเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 4
เฝ้าระวังระดับ 3
เฝ้าระวังระดับ 2
เฝ้าระวังระดับ 2
เฝ้าระวังระดับ 2
เฝ้าระวังระดับ 1
เฝ้าระวังระดับ 1
เฝ้าระวังระดับ 1
เฝ้าระวังระดับ 1

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาโดยการใช้ ABC Classification เพื่อทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 นั้น เนื่ องจากทางแผนกคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลไม่เคยทาสถิติของปริ มาณในการใช้
และในการสรุ ปปริ มาณสิ นค้าคงคลังเพื่อทาการสั่งซื้ อจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาที่กาหนด คือเดือนละ 1 ครั้ง ทาให้
เกิดการรอคอยสิ นค้านาน หรื อบางครั้งมีการสั่งซื้ อมากเกินความจาเป็ นในแต่ละรายการ การเปรี ยบเทียบเพื่อทา
การจัดกลุ่มนี้
1.ทาให้สามารถวางแผนกาหนดกลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ตอ้ งได้รับการดูแลและควบคุมปริ มาณเวชภัณฑ์
ในคลัง
2.ทาให้สามารถวางแผนระยะเวลาและปริ มาณในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
3.การตรวจนับเวชภัณฑ์ในคลังนั้นจะทาโดยแบ่งการตรวจนับออกเป็ นกลุ่ม โดยที่ กลุ่ม A ต้องมีการ
ตรวจนับอาทิตย์ละ 1 ครั้ง กลุ่ม B ต้องมีการตรวจนับทุก ๆ 15 วัน และกลุ่ม C ทาการตรวจนับเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ที่พร้ อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในช่ วงเวลาปกติ หรื อในช่ วงเวลาที่มีสถานการณ์
ฉุกเฉินอย่างกรณี การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรทาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความละเอียดมากพอ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้วิเคราะห์
จัดเรี ยง และจัดลาดับความสาคัญ
2. ควรนาทฤษฎี หรื อวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการวิจยั
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการใช้งานเวชภัณฑ์ในช่วงเวลาปกติเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาที่
มี ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด – 19 ดัง นั้น จากการศึ ก ษางานวิ จัยฉบับ นี้ ย งั สามารถทาการปรั บเปลี่ ยนให้
เหมาะสมและยืดหยุนไปตามสถานณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้
2. นาข้อมูลที่ได้จากการจัดกลุ่มด้วย ABC Classification มาทาการพยากรณ์ เพื่อเพิ่มความแน่นยา
กับข้อมูล และแนวทางในนาไปใช้จริ ง

8. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เอกสารเรื่ องนี้เป็ นการบทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรทางอากาศระหว่าง
ปี พ.ศ. 2561 – 2563 จากฐานข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู ้และต่อยอดงานวิจยั ในอนาคต
ผลการวิจยั พบว่ามีการศึกษาด้าน ห้วงอากาศ สภาพคล่องของการจราจรทางอากาศ การจัดการจราจรทางอากาศ
เป็ นส่ วนใหญ่ จากนั้นจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการพัฒนาโมเดลต่างๆ แล้วนาโมเดลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับ
เหตุการณ์จริ ง
คาสาคัญ: การจัดการจราจรทางอากาศ, ห้วงอากาศ, สภาพคล่องการจราจรทางอากาศ

ABSTRACT
This document research is Literature review from air traffic management between years 2018 – 2020
from international database. This research has objective to find new knowledge and do research continued from
new knowledge. Result found that almost research is study in Airspace, Air traffic flow management, Air traffic
management then solution will be applied to develop model and take the model compare with real world.
KEYWORDS: Air traffic management, Airspace, Air traffic flow management
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อุตสาหกรรมการบินประกอบไปด้วยหลายฝ่ ายซึ่งแต่ละฝ่ ายก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 1) ผูอ้ อก
กฎระเบียบ กาหนดมาตรฐาน ส่งเสริ มและพัฒนาด้านการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ คือ องค์กรการบินพลเรื อน
ระหว่ า งประเทศ (ICAO หรื อ International Civil Aviation Organization) ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่ สั ง กัด องค์ก าร
สหประชาชาติ (UN หรื อ United Nation) 2) ผูผ้ ลิ ตอากาศยานซึ่ งในปั จจุบนั มี 2 ผูผ้ ลิ ต คือ บริ ษทั โบอิ้ง (The
Boeing Company) และ บริ ษทั แอร์บสั (The Airbus Company) ในปัจจุบนั ทั้งสองบริ ษทั นี้ได้ออกแบบอากาศยาน
ให้มีการรักษาสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น บินไกลขึ้น และประหยัดเชื้อเพลิงขึ้น 3) ท่าอากาศยาน มีหน้าที่ให้บริ การการ
ขึ้น – ลงของอากาศยาน ซึ่ งท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิ ง (Beijing
Daxing International Airport) ซึ่งมีทางวิง่ (Runway) ทั้งหมด 9 ทางวิง่ แบ่งเป็ น ทางวิง่ เพื่อของสายการบินพาณิ ชย์
8 ทางวิ่ง และทางทหาร 1 ทางวิ่ง 4) ตัวแทนขนส่งสิ นค้าทางอากาศ ซึ่งบริ ษทั ที่มีปริ มาณการขนส่งสิ นค้ามากที่สุด
ในโลกตอนนี้คือ บริ ษทั DHL Supply Chain ประเทศเยอรมนี 5) สายการบิน มีหน้าที่บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารและ
สัมภาระไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย ซึ่ งสายการบินที่ได้รับรางวัลสายการบิน ที่ดีที่สุดในโลกปี
พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) คือ สายการบินแอร์นิวซี แลนด์ และ 6) ผูใ้ ห้บริ การการเดินอากาศ มีการให้บริ การ ด้านการ
จัดการเทคโนโลยีการเดินอากาศ ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านการค้นหาและช่วยชีวิต ด้านบริ การข่าวสารการบิน และ
ด้านจัดการการจราจรทางอากาศ สาหรั บผูใ้ ห้บริ การการเดินอากาศประเทศไทย คือ บริ ษทั วิทยุการบิ นแห่ ง
ประเทศไทย จากัด
การจัดการจราจรทางอากาศให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย คือ 1) ภาระงานของพนักงาน
ควบคุมจราจรทางอากาศ 2) เส้นทางการบิน 3) ประสิ ทธิภาพของอากาศยาน 4) สภาพอากาศ 5) การสื่ อสารในการ
จัดการจราจรทางอากาศ 6) อุปกรณ์/เทคโนโลยีการเดินอากาศ และ 7) ความหนาแน่ นและความซับซ้อนของ
การจราจรทางอากาศ (ICAO, 2018) ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวเป็ นตัวแปรในการรองรับปริ มาณจราจรทางอากาศในช่วง
ปรกติและในช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน แต่ท้งั นี้จานวนเครื่ องบินไม่ควรเกินความสามารถในการจัดการจราจรทางอากาศ
ที่ สามารถจัดการได้อย่างปลอดภัย ซึ่ งในการกาหนดเที่ยวบินที่สามารถจัดการได้อย่างปลอดภัย จะต้องมี การ
คานวณและกาหนดขีดความสามารถสาหรับจานวนอากาศยานการที่สามารถใช้น่านฟ้าและใช้บริ การขึ้น – ลงใน
ท่าอากาศยานให้เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ และหากการจัดการจราจรทางอากาศเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะ
ทาให้สายการบินมีความตรงต่อเวลา จากงานวิจยั ของ บุญญวัฒน์ และคณะ (2562) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตรง
ต่อเวลาของสายการบิน คือ 1) การทางานเป็ นทีมของพนักงานสายการบิน 2) สภาพอากาศ 3) ผูโ้ ดยสาร/สัมภาระ
4) ความพร้ อมของอากาศยาน 5) การให้บริ การในลานจอดอากาศยาน และ 6) การจัดการจราจรทางอากาศ
นอกจากการจัดการจราจรทางอากาศอย่างมีประสิ ทธิภาพส่งผลให้มีการตรงต่อเวลาแล้วยังส่งผลให้เรื่ องอื่นๆ เช่น
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารขีดความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรทางอากาศ ลดค่าใช้จ่ายและ
ปริ มาณการเผาผลาญเชื้อเพลิง เป็ นต้น
จากเหตุ ผ ลในความสาคัญ ของการจัด การจราจรทางอากาศทาให้ ค ณะผูว้ ิ จัย จึ งสนใจที่ จ ะทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรทางอากาศเพื่อหาองค์ความรู ้ในการต่อยอดการวิจยั ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อหาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ด้านการจัดการจราจรทางอากาศ
(2) เพื่อหาแนวทางต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรทางอากาศ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยเรื่ องการทบทวนวรรณกรรมการจัดการจราจรทางอากาศ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ การบททวนวรรณกรรม ของ วัช ริ น ทร์ (2558) จากเรื่ อ ง ความส าคัญ ของการทบทวน
วรรณกรรมสาหรับการวิจยั ได้กล่าวว่าการทบทวนวรรณกรรมมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเลือกหัวข้องานวิจยั ที่
เหมาะสมที่ตอ้ งการทาวิจยั 2) การสื บค้นข้อมูล 3) การคัดเลือกข้อมูล และ 4) การสังเคราะห์ขอ้ มูล ของ วิไล และ
ประสพชัย (2561) จากเรื่ อง กลยุทธ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์สาหรับนักวิจยั มือใหม่ ได้เสนอกล
ยุทธ์ไว้ 10 ข้อ ดังนี้ 1) ศึกษาคุณค่าความสาคัญของการทบทวนวรรณกรรม 2) ตั้งเป้าหมายหลักของการทบทวน
วรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ 3) จัดการขั้นตอนงานวิจยั คู่ขนานกับกลยุทธ์ การวางแผนเริ่ มต้นสื บค้นก่อนทบทวน
วรรณกรรม 4) ทบทวนวรรณกรรมอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่จะทามากที่สุด 5) การนาวรรณกรรม
ที่ทบทวนมาใช้ในแต่ละขั้นตอนงานวิจยั จริ งและแนวทางการปฏิบตั ิที่สาคัญ 6) การเขียนรายงานผลการวิจยั และ
อภิ ปรายผลด้วยกาใช้วรรณกรรมที่ทบทวน 7) ข้อควรระวังที่พบในการอ้างอิงวรรณกรรมที่ทบทวน 8) แนว
ทางการเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เหมาะสมรวมถึงตัวอย่างเปรี ยบเทียบ ข้อดีและข้อควรปรับปรุ ง 9) การสังเคราะห์
งานวิจยั เชิงปริ มาณอย่างสร้างสรรค์สาหรับนักวิจยั มือใหม่ และ 10) กลยุทธ์การเข้าถึงห้องสมุดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของ อัจฉรา และ มัลลิกา (2559) จากเรื่ อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ: วิธีปฏิบตั ิทีละขั้นตอน ซึ่ งมี 4
ขั้นตอน ดังนี้ 1) สรรหาคณะทางาน 2) เขียนโครงร่ างการศึกษา ตามประเด็นต่างๆ 3) การดาเนินงาน และ 4) เขียน
สรุ ปผลการศึกษา ของ สัญญา (2562) เรื่ อง หลักการและแนวทางสังเคราะห์งานวิชาการ ซึ่ งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์ 2) วางกรอบแนวคิดในการนาเสนอ 3) สังเขปข้อมูล 4) วางลาดับ
ประเด็นการสังเคราะห์ 5) อธิบายความ 6) ตีความ และ 7) สรุ ปองค์รวมใหญ่ และจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการทบทวนวรรณกรรมทาให้คณะผูว้ ิจยั สามารถทบทวนวรรณกรรมได้อย่างมีระบบ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary research) ด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
จากวารสารต่างประเทศในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรทางอากาศ โดยค้นหาจากฐานข้อมูลของต่างประเทศ
จาก ScienceDirect และ Web of Science ช่ วงปี พ.ศ. 2561 – 2563 (ค.ศ. 2018 - 2020) ด้วยคาสาคัญ “Air traffic
management” ที่ เปิ ดให้เข้าถึ งได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (Open access) จานวนทั้งสิ้ น 112 เรื่ อง (ค้นเมื่ อวันที่ 23
ตุ ล าคม 2563) จากนั้ น ได้ค ัด เลื อ กหั ว ข้อ อย่ า งเฉพาะเจาะจงที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ “Air traffic flow ”, “Airspace”,
“En-route”, “Capacity” มาได้ท้งั สิ้น 17 เรื่ อง และนาเรื่ องดังกล่าวมาบททวนวรรณกรรมต่อไป
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5. ผลการวิจัย
ผลการจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 17 เรื่ อง พบว่า ปี พ.ศ. 2563 มี จานวน 5 เรื่ อง พ.ศ. 2562 มีจานวน
11 เรื่ อง และใน ปี พ.ศ. 2561 จานวน 1 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
C.S.Y. Wong และ คณะ (2020) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง A rolling horizon optimization approach for dynamic
airspace sectorization ได้แก้ปัญหาการใช้น่านฟ้ าในช่ วงเวลาที่ สภาพอากาศเปลี่ ยนแปลงซึ่ งพนักงานควบคุม
จราจรทางอากาศต้องทาการเปลี่ ยนรู ปแบบการจราจรโดยฉับพลันและความไม่พร้อมของการใช้ ห้วงอากาศ
เนื่ อ งจากสภาพอากาศ ด้วยวิ ธีการ a rolling horizon optimization approach เพื่ อ วางแผนจะจัด การกับ ปั ญ หา
ดังกล่าว
Mayara Conde Rocha Murca และคณะ (2020) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง Characterizing the Brazilian airspace
structure and air traffic performance via trajectory data analytics โดยการวิเคราะห์ห้วงอากาศของประเทศบราซิล
เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของการจราจรทางอากาศ ด้วย Data – driven approach.
Xinru Du และคณะ (2020) ได้ทาเรื่ อง An intelligent recognition model for dynamic air traffic decision
– making โดยการสร้ า งแผนที่ จ ากความร้ อ น 4 มิ ติ เพื่ อ ให้ ท ราบความหนาแน่ น ของการจราจรทางอากาศ
เพื่อการตัดสิ นใจในการจัดการความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศและยังได้ทดลองจริ งกับท่าอากาศยาน
นานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ทั้งนี้คณะผูว้ ิจยั ได้แนะนาการทาการวิจยั ครั้งต่อไปโดยการใช้
เทคนิ ค ของ Machine learning มาท านายความหนาแน่ น ของการจราจรทางอากาศเพื่ อ มาเป็ นการตัด สิ น ใน
การจัดการจราจรทางอากาศต่อไป
Yan Xu และคณะ (2020) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง A framework for collaborative air traffic flow management
minimizing cost for airspace user: Enabling trajectory option and flexible pre – tactical delay management เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพด้านต้นทุนสาหรับผูใ้ ช้ห้วงอากาศด้านความล่าช้าและเชื้อเพลิง โดยสร้างกรอบการทางาน
ร่ วมกัน ในการจัด การความคล่ อ งตัวของการจราจรทางอากาศ ด้วยวิ ธีการ Mixed integer liner programming
(MILP) และยังได้มาทดลองใช้กบั ห้วงอากาศของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
Yan Xu และคณะ (2020) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง Synchronized demand – capacity balancing in collaborative
air traffic flow management เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศและกาหนดเวลาการใช้
ห้วงอากาศห้วงอากาศให้ประสานกันมากขึ้น ด้วยวิธีการค่าหาค่าที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
Andrej Novak และคณะ (2019) ได้ท าเรื่ อ ง Number of conflicts at the route intersection – minimum
distance model เพื่อคานวณค่าหาจานวนเฉลี่ยของอากาศยานที่ละเมิดระยะห่ างขั้นต่าในการบิน ด้วยสมการทาง
คณิ ตศาสตร์
David Garcia และคณะ (2019) ท างานวิ จั ย เรื่ อง A combination model to optimize air traffic flow
management problem เพื่ อ สร้ างโมเดล 4 มิ ติ ใ นการพิ จ ารณาปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการจัด การความคล่ อ งตัว ของ
การจราจรทางอากาศ ด้วนวิธีการ 0-1 Mathematical optimization
G.S. Veresnikov และคณะ (2019) ทางานวิจยั เรื่ อง Methods for solving of the aircraft landing problem.
I. exact solution methods เพื่อ หาคาตอบที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการลงจอดของเครื่ องบิน (หาจานวนเครื่ องบินที่
เหมาะสมมาลงจอดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า) ด้วย Exact method และ Branch and bound method.
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Hale Erkan และคณะ (2019) ทางานวิจยั เรื่ อง Collaborative decision making for air traffic management:
A generic mathematical program for the rescheduling problem เพื่อกาหนดเวลาขึ้นและลงของอากาศยานด้วยการ
ตัดสิ นใจร่ วมกันในการจัดการจราจรทางอากาศ โดยวิธีสมการทางคณิ ตศาสตร์
Han Yun – xiang และคณะ (2019) ทางานวิจยั เรื่ อง Study of the optimization model for traffic flow โดย
มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เกี่ยวกับการประสานงานของเที่ยวบินขาออกเพื่อให้การจราจรทางอากาศไปไปอย่างปรกติ
ด้วย Max – plus model ในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
Jinglei Huang และคณะ (2019) ท างานวิ จั ย เรื่ อง Generalized method of modeling minute-in-trail
strategy for air traffic flow management สร้างกลยุทธ์ในการจัดระยะห่ างของอากาศยานที่เหมาะสมในขณะอยู่
บนอากาศ ด้วย Generation Algorithm.
Nikola Ivanow และคณะ (2019) ทางานวิจัยเรื่ อง Coordinated capacity and demand management in a
redesigned air traffic management value-chain เพื่ อ ออกแบบการจัด การจราจรทางอากาศใหม่ ใ นสนับ สนุ น
การตัดสิ นใจด้านความสามารถในระดับกลยุทธ์ ด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์
Ramazanc และ Cem (2019) ท างานวิ จัย เรื่ อ ง A Two-Step approach for airborne delay minimization
using pretactical conflict resolution in free-route airspace เพื่ อ ลดความล่ า ช้า ของอากาศยาน ด้ว ยสมการทาง
คณิ ตศาสตร์
Sergio Ruiz และคณะ (2019) ท างานวิ จั ย เรื่ อง A new air traffic flow management user-driven
prioritization process for low volume operator in constraint: simulations and results น าเสนอการจัด การสภาพ
คล่องของการจราจรทาอากาศแบบใหม่ ด้วยการสร้างแบบจาลอง
Yi Lin และคณะ (2019) ท างานวิ จัย เรื่ อง Deep learning based short-term air traffic flow prediction
considering temporal–spatial correlation เพื่อ ปรับปรุ งความแม่นยาและเสถียรภาพของการทานายความคล่องตัว
ของการจราจรทางอากาศ โดย machine learning คณะผูว้ ิจยั ได้แนะนางานวิจยั ครั้งต่อไปให้พฒั นาโมเดลเพื่อให้
ความทานายแม่นยามากกว่านี้
Yulin Liu และคณะ (2019) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง Using machine learning to analyze air traffic management
actions: Ground delay program case study เพื่อวิเคราะห์การจัดการจราจรทางอากาศ ด้วย Support Vector Machine
(SVM (Machine learning), Logistic regression (LR).
Hongyong Wang และคณะ (2018) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง Modeling air traffic situation complexity with a
dynamic weighted network approach เพื่อสร้างโมเดลในการหาความล่าช้าของอากาศยาน ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
หากมีจานวนการจราจรทางอากาศเพิม่ มากขึ้น ด้วย Dynamic weighted network

6. สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อหาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ด้านการจัดการจราจรทางอากาศ พบว่า
เป็ นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปี ที่ มากที่ สุดคือปี พ.ศ. 2562 จานวน 11 เรื่ อง ปี พ.ศ. 2563 จานวน 5 เรื่ อง และ
ปี พ.ศ. 2561 จานวน 1 เรื่ อง ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละปี การพบว่า ปี พ.ศ. 2561 จะเป็ นการวิเคราะห์ความ
ล่ าช้าของอากาศยานที่ ห้วงอากาศ (Airspace) และการจัดการความคล่ อ งตัวของอากาศยาน (Air traffic flow
management) ปี พ.ศ. 2562 จะเป็ นการวิเคราะห์ที่ การจัดการความคล่องตัวของอากาศยาน จานวน 5 เรื่ อง การจัด
การจราจรทางอากาศยาน (Air traffic management) เพื่อการตัดสิ นใจร่ วมกันของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง (Collaborative
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decision making) จานวน 3 เรื่ อง การจัดการจราจรทางอากาศ จานวน 1 เรื่ อง การจัดการห้วงอากาศยาน 1 เรื่ อง
และ เรื่ องการลงจอด (Landing) จานวน 1 เรื่ อง และ ปี พ.ศ.2561 จะเป็ นการวิเคราะห์ความล่าช้า (Delay) และ
ทานายปริ มาณการจราจรทางอากาศยานในอนาคต ทั้งนี้ วิจยั ทั้ง 17 เรื่ องจะเป็ นการแก้ปัญหาที่คล้ายกัน ทั้ง 3 ปี
เช่น Machine learning, การสร้างโมเดล 4 มิติ เพื่อทาความเข้าใจปัญหาได้ดีข้ นึ , การใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์เพื่อ
หาค่าที่เหมาะสม, Logistic regression เป็ นต้น อีกทั้งงานส่ วนใหญ่จะมีกรณี ศึกษาเป็ นตัวพิสูจน์การแก้ปัญหาว่า
สามารถทาได้จริ ง เช่น ทดลองกับท่าอากาศยาน และห้วงอากาศ เป็ นต้น
จากองค์ความรู ้ที่ได้ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 จึงสามารถหาแนวทางต่อยอดงานวิจยั (วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2)
โดยมีแนวคิดที่จะหาจานวนของอากาศยานที่เหมาะสม (Optimization) ก่อนการลงจอด (Landing) ในช่วงเวลา
หนึ่งๆ และจานวนทางวิ่ง (Runway)/จานวนลานจอดอากาศยาน (Ramp/Apron) ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
จานวนอากาศยานที่จะมาลงจอดในท่าอากาศยานต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) งานวิจยั เรื่ องนี้สามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้มาทางานวิจยั ได้ในอนาคต เช่น การหาวิธีการวิจยั
แบบใหม่ที่ไม่ซ้ ากับของเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ นึ เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มปี ที่ศึกษาเป็ น 5 ปี ย้อนหลังเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เพิ่มขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาด้านการจัดลานจอดอากาศยานเพื่อลดความล่าช้า
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งผลสรุ ปจะเป็ นในรู ปแบบของ
การเสนอกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยสัมภาษณ์ จากผูบ้ ริ หาร 1 คน ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกขนส่ ง ใช้เวลา
สั ม ภาษณ์ 1 วัน ในการวิ เ คราะห์ จะใช้ SWOT Analysis และ PEST Analysis ในการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ที่ จ ะนาผล
วิเคราะห์มาเสนอแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ง ทางผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทาง เทคนิคการหาศูนย์กลางของการ
ขนส่ ง (Center of Gravity Technique) พบว่าสามารถลดต้นทุนการขนส่ งได้ 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ด้านระยะทาง
พบว่ า ระบบเดิ ม ของบริ ษทั ระยะทางที่ ใช้ใ นการขนส่ งมากกว่ า ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยวิ ธี Center of Gravity
ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88% 2. ด้านระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่งระบบเดิมของบริ ษทั ใช้เวลา
มากกว่ า ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยระบบใหม่ วิ ธี Center of Gravity โดยการเลื อ กท าเลที่ ต้ ัง ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า
ระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม 64.84%

ABSTRACT
This research aimed to study ways to reduce transportation costs. The results will be in the form of a
strategy proposed by the analysis. By interviewing from one executive, the position of transportation manager It
takes 1 day for the interview to be analyzed using SWOT Analysis and PEST Analysis in analysis in order to use
the analysis results to propose a way to reduce transportation costs The researcher has proposed a guideline. The
Center of Gravity Technique found that the cost of transportation can be reduced in 2 areas as follows. 1. In terms
of distance, it was found that the Company's original system The distance used to transport is greater than the
system developed by the Center of Gravity method, the distance is reduced by 27.88% from the original system.
2. In terms of timing, it was found that the delivery time of the Company's existing system was longer than the
developed system. By the new system, Center of Gravity method, by choosing a distribution center location, the
time period decreased from the old system by 64.84%.
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การขนส่ งในปั จจุบันนั้นได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการกระจายสิ นค้าที่ ส ามารถเชื่ อมโยงระหว่ า ง
อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจ เพื่อให้ระบบการกระจายสิ นค้านั้นมีความสมดุล และให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ ผ่านมาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ จะใช้แ รงงานเป็ นหลักในการขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ อย่างไรก็ต ามปั จ จุ บัน มี
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ในด้านของการสนับสนุนของการปฏิบตั ิงานและระบบกระจายสิ นค้า เพื่อจะส่ งผล
ให้มีการยกระดับการปฏิบตั ิงานให้เป็ นตัวขับเคลื่อนหลักของการดาเนิ นงาน ในด้านของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
นั้น ย่อ มให้ ผ ลดี ม ากกว่ า ผลเสี ย ที่ ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการพัฒ นาระบบการขนส่ ง การวางแผน
การขนส่ง รวมถึงการบริ หารจัดการ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การขนส่งเป็ นอุตสาหกรรมการบริ การ ที่มีความสาคัญเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในส่ วนต่าง ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น
การเดินทางหรื อการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยต้องอาศัยการขนส่งในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น
การขนส่ งเป็ นปัจจัยที่ ช่วยเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่อยู่ในสถานที่ที่การขนส่ง
เข้าไปไม่ถึง ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การตามต้องการ การขนส่ งจะนาสิ นค้าตั้งแต่แหล่งผลิ ต ไปจนกระทัง่ ถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นธุ รกิ จต่าง ๆ จาเป็ นต้องอาศัยการขนส่ งทั้งสิ้ น ถ้าที่ แห่ งใดมี ถนนและมี ยานพาหนะเพียงพอ
รวมไปถึงมีการบริ หารจัดการการขนส่ งที่ดี ย่อมทาให้การเคลื่อนย้ายสิ นค้าไปสู่ มือผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วนั้น
จะทาให้สภาพเศรษฐกิ จของที่ แห่ งนั้นมีความสมบูรณ์ แบบ การขนส่ งจึ งมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญไม่น้อยกว่า
กิจกรรมอื่น ๆ ในการดาเนินธุรกิจ
จากความสาคัญข้างต้นที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสาคัญของระบบการขนส่ ง ซึ่ งบริ ษทั กรณี ศึกษา
ดังกล่าวประกอบธุ รกิ จ ขนส่ งชิ้ นส่ วนประกอบรถมอเตอร์ ไซด์ ในพื้นที่ บริ เวณ จังหวัดระยอง ณ ปั จจุบันได้
ประสบปั ญ หาด้า นการขนส่ ง จึ ง ต้อ งการลดต้น ทุ น ด้า นขนส่ ง ลง โดยผู ้วิ จัย มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ต้อ งการศึ กษา
แนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง กรณี ศึกษาบริ ษทั ขนส่งชิ้นส่วนประกอบรถมอเตอร์ไซด์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งของกรณี ศึกษาบริ ษทั xyz

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและค้นคว้าแล้วจึงได้นา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. SWOT Analysis
2. PEST Analysis
3.1 แนวคิด ทฤษฎี
SWOT Analysis
การวิเคราะห์ SWOT หรื อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยเป็ นเครื่ องมื อประเมิ นสถานการณ์ ของ
องค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน ส่ วนสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาสและ
อุปสรรค ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร
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[3] ปั จจัยที่ 1 จุดแข็ง หรื อ S (Strength) เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรหรื อบริ ษทั ที่ เป็ น
จุดแข็ง ข้อดี หรื อจุดเด่นขององค์กรหรื อบริ ษทั ที่จะนาไปสู่ความได้เปรี ยบคู่แข่งทาให้องค์กรหรื อบริ ษทั ได้เปรี ยบ
ทางด้านการแข่ ง ขัน ซึ่ ง เป็ นผลจากปั จ จัย ภายในที่ ส ามารถควบคุ ม ได้เ ช่ น จุ ด แข็ง ด้านเงิ น ทุ น จุ ด แข็ง ด้า น
การบริ การ ความสามารถในการผลิต ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นต้น
[5] ปั จจัยที่ 2 จุดอ่อน หรื อ W (Weakness) เป็ นการวิเคราะห์จุดอ่อนหรื อข้อจากัดต่างๆ ที่เกิดจากปั จจัย
ภายในที่สามารถควบคุมได้ ทาให้องค์กรหรื อบริ ษทั ประสบปัญหาและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรื อ
บริ ษทั ได้ ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อเสี ยเปรี ยบในด้านของการแข่งขันขององค์กรหรื อบริ ษทั เช่น จุดอ่อนด้านการเงิน ด้าน
บริ การหรื อช่องทางในการจัดจาหน่าย เป็ นต้น โดยองค์กรหรื อบริ ษทั จะต้องวิเคราะห์และนาจุดอ่อนนี้ไปปรับปรุ ง
แก้ไข เพื่อไม่ให้คู่แข่งนาจุดอ่อนนี้ไปเป็ นข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งแข่งกับองค์กรหรื อบริ ษทั ได้
[2] ปัจจัยที่ 3 โอกาส หรื อ O (Opportunity) เป็ นการวิเคราะห์ถึงโอกาสหรื อข้อได้เปรี ยบขององค์กรหรื อ
บริ ษทั ซึ่ งเป็ นปั จจัยต่างๆ ที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เอื้อประโยชน์หรื อส่ งเสริ มให้องค์กรหรื อบริ ษทั
ประสบความสาเร็ จ องค์กรหรื อบริ ษทั จะต้องเฝ้าสังเกตถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการสร้างประโยชน์ โอกาส และกาไรของบริ ษทั หรื อองค์กรนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น โอกาสจาก
สภาวะเศรษฐกิจดีหรื อสิ นค้าเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เป็ นต้น
[6] ปั จจัยที่ 4 อุปสรรค หรื อ T (Threat) เป็ นการวิเคราะห์อุปสรรคหรื อภัยคุกคามหรื อข้อจากัดที่เกิดขึ้น
จากสิ่ งแวดล้อมภายนอก ที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อองค์กรและเป็ นปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุม ได้ ซึ่ งอาจ
ขัดขวางไม่ให้บริ ษทั หรื อองค์กรไปถึ งจุดประสงค์ที่ต้ ังไว้ได้ และทาให้เกิ ดความเสี ยเปรี ยบด้านการแข่งขัน
การวิเคราะห์อุปสรรคนี้จะทาให้บริ ษทั หรื อองค์กรสามารถรับมือหรื อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ เช่น
อุปสรรคจากคู่แข่ง อุปสรรคจากการเมือง อุปสรรคจากภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
2. PEST Analysis
การวิ เ คราะห์ PEST Analysis เป็ นการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอก ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ที่ ไ ม่สามารถ
ควบคุมได้ โดยการวิเคราะห์น้ ีจะทาให้ทาความเข้าใจของการเติบโตหรื อการกาลังหดตัวของตลาด ตาแหน่งของ
ธุ รกิ จ ความเป็ นไปได้ของการขยายธุ รกิ จ รวมไปถึ งทิ ศทางของการดาเนิ นธุ รกิ จว่าจะเป็ นไปในทิศทางไหน
โดยจะแบ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ น 4 ปัจจัย ที่สามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
[1] ปั จจัยที่ 1 ปั จจัยทางการเมือง (Political Factor) เป็ นปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของรัฐและ
นโยบายของรัฐ ซึ่ งครอบคลุมในเรื่ องของการแทรกแซงของนโยบายรัฐที่มีผลต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อขาย
การเก็บภาษี การควบคุมการค้า กฎหมายแรงงาน ย่อมเป็ นปัจจัยที่ควรคานึงเสมอและความมัน่ คงทางการเมืองก็ยงั
เป็ นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกาหนดว่าธุรกิจจะสาเร็ จหรื อล้มเหลว นอกเหนือจากนี้แล้วกฎเกณฑ์และกฎหมาย
ของประเทศก็สามารถส่งผลกระทบต่อการทางานของบริ ษทั หรื อองค์กรได้อีกด้วย
[2] ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรื อ ขององค์ก รหรื อ บริ ษ ัท ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในวงกว้า ง และส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการหากาไรและการดึงดูดผูบ้ ริ โภคโดยรวม รวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบ
การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การผันผวนของค่า GPD ของประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยน ความสามารถ
ในการกระจายสิ นค้าและการเข้าถึงสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่งปัจจัยทางด้านนี้มีการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูเ่ รื่ อยๆ
ดังนั้นองค์กรหรื อบริ ษทั ต้องมีการรับมือจากผลกระทบของปัจจัยนี้ดว้ ย
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[3] ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยทางสังคม (Social Factor) เป็ นปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และประชากร ซึ่ งปั จจัย
ด้านนี้จะเป็ นตัวกาหนดค่านิยม ความเชื่อ และการใช้ชีวิตประจาวันที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของ
ผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจึงต้องพิจารณาถึงค่านิยมในวัฒนธรรมของกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงขอวัฒนธรรม เพราะ
ไม่ใช่แค่เป็ นปั จจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั กลุ่มของสังคมอีก
ด้วย รวมทั้งยังต้องศึกษาและทาความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมและสังคมของตลาด
เป้าหมาย
[4] ปั จจัยที่ 4 ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factor) เป็ นปั จจัยทางเทคโนโลยีที่มีความสาคัญใน
การสร้างความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบทางการแข่งขัน และนามาใช้เพื่อสร้างกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่แปลก
ใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และแรงกระตุน้ ทางเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยงั เป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนความเป็ นโลกาภิวฒั น์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน้ ีสร้างทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่อองค์กรหรื อธุ รกิจ ดังนั้นองค์กรหรื อบริ ษทั จึงควรให้ความสาคัญในการคิดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการค้า
การวิเคราะห์ PEST Analysis เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี หลังจากการวิเคราะห์ จะสามารถใช้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของการเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินงานขององค์กร สาหรับการเปิ ดตลาดใหม่

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 เครื่ องมือวิจัย
1. SWOT Analysis
2. PEST Analysis
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. โดยสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ หาร 1 คน ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกขนส่ง ใช้เวลาสัมภาษณ์ 1 วัน เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ SWOT Analysis และ PEST Analysis
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การประมวลผลของการศึกษามีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางที่จะลด
ต้นทุนการขนส่ง โดยจะใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และ PEST Analysis มาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ
2. เสนอแนวทางในการลดต้นทุนของการขนส่ง
3. สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ

5. ผลการวิจัย
สรุ ปผลของการศึกษาหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่ง หลังจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ PEST
Analysis ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งที่เหมาะสมกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
โดยใช้วิธี เทคนิคการหาศูนย์กลางของการขนส่ ง ( Center of Gravity Technique) เป็ นวิธีการที่ใช้เลือก
ศูนย์กลางของการกระจายสิ นค้า ที่สามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งรวมได้มากที่สุด โดยใช้การคานวณหาที่ต้ งั
ทางภูมิศาสตร์แห่งเดียวตามระยะทางและน้ าหนักของสิ นค้าที่ตอ้ งขนส่ง สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ดงั นี้
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1. ด้านระยะทาง พบว่าระบบเดิ มของบริ ษทั ระยะทางที่ ใช้ในการขนส่ งมากกว่าระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น
โดยวิธี Center of Gravity ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88%
2. ด้านระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่ งระบบเดิมของบริ ษทั ใช้เวลามากกว่าระบบที่พฒั นาขึ้น
โดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity โดยการเลื อกทาเลที่ ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม
64.84%

6. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ ง กรณี ศึกษาบริ ษทั ขนส่ งชิ้นส่ วนรถมอเตอร์
ไซด์ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ ง โดยใช้เครื่ องมือ SWOT Analysis และ PEST
Analysis ในการวิเคราะห์ เพื่อจะนาผลวิเคราะห์มาเสนอแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่ ง หลังจากวิเคราะห์
ทางผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทางแก่บริ ษทั คือ เทคนิ คการหาศูนย์กลางของการขนส่ ง (Center of Gravity Technique)
สามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งรวมได้มากที่สุด โดยใช้การคานวณหาที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์แห่งเดียวตามระยะทาง
และน้ าหนักของสิ นค้าที่ตอ้ งขนส่ง สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ดงั นี้
1. ด้านระยะทาง พบว่าระบบเดิ มของบริ ษทั ระยะทางที่ ใช้ในการขนส่ งมากกว่าระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น
โดยวิธี Center of Gravity ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88%
2. ด้านระยะเวลา พบว่าระยะเวลาในการขนส่ งระบบเดิมของบริ ษทั ใช้เวลามากกว่าระบบที่พฒั นาขึ้น
โดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity โดยการเลื อกทาเลที่ ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าระยะเวลาลดลงจากระบบเดิม
64.84%

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถนาเสนอกลยุทธ์ที่สามารถลดต้นทุนการขนส่ง และมี
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ
(2) การนากลยุทธ์ที่เป็ นแนวทางการลดต้นทุนนั้น ผูบ้ ริ หาร บุคลากรและพนักงานต้องศึกษาหา
ความรู ้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการหรื อกลยุทธ์ที่จะสามารถทาให้ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการปรับตัว โครงสร้างภายในบริ ษทั ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และ
ในอนาคต เพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว
(2) ศึกษาเพิ่มเติมกลยุทธ์หรื อแนวทางและข่าวสารต่าง ๆที่จะสามารถลดต้นทุนการขนส่ง เช่น
สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรารวมไปถึงราคาน้ ามัน เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
งานนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ผู ้วิ จัย ขอขอบพระคุ ณ คณะโลจิ ส ติ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย บู ร พาที่ ใ ห้ ทุ น
สนับสนุนในการทางานนิพนธ์ครั้งนี้และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์และความกรุ ณาประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าให้แก่ผูว้ ิจยั จึงขอกราบ
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ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ในโอกาสนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นกตัญญุตาบูชาแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูม้ ี
พระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั ด้านเอกสารในการทบทวนวรรณกรรมการขนส่ งทางอากาศในปี พ.ศ. 2558
– 2563 ฐานข้อมูลของต่างประเทศ จาก IEEE Xplore และในประเทศจาก Tci – thaijo ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
องค์ความรู ้และต่อยอดงานวิจยั ในอนาคต ผลการวิจยั พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องบรรจุตูส้ ิ นค้าไปใน
ตัวอากาศยาน ด้วยวิธี การหาจานวนที่เหมาะสม, การกระจายการทางานเชิงคุณภาพ, และ การจัดเส้นทางเดินรถ
(อากาศยาน) เป็ นต้น ส่ วนการต่ อ ยอดงานวิ จัย ในอนาคตจะทาการไปในด้านน้ า หนัก และความสมดุ ลของ
อากาศยาน
คาสาคัญ: การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งสิ นค้าทางอากาศ, น้ าหนักและความสมดุล

ABSTRACT
This document research is literature review from air transport between years 2015 – 2020 from IEEE
Xplore (International database) and Tci – thaijo (National database). This research has objective to find new
knowledge and do research continued from new knowledge. Result found almost researches are loading cargo
into the aircraft by using Optimization, Quality function deployment, and Vehicle (Aircraft) routing problems.
As for future research will be focus on aircraft weight and balance.
Keywords: Air transport, Air cargo, weight and balance
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การขนส่ งทางอากาศ (Air transportation) เป็ นรู ปแบบการขนส่ งหนึ่ งในโลจิ สติ กส์ ซ่ ึ งสามารถแบ่ ง
ออกมาได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ 1) การขนส่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิ ชย์ (Non - commercial transport) เช่น ทางการทหาร
หรื อทางการแพทย์ 2) การขนส่ งเชิงพาณิ ชย์ (Commercial transport) ซึ่ งในการขนส่ งเชิงพาณิ ชย์น้ นั เครื่ องบินถูก
ออกแบบให้ขนส่ งได้ท้งั ผูโ้ ดยสารและสิ นค้า/สัมภาระ หรื อสามารถที่จะขนส่ งได้เฉพาะสิ นค้าอย่างเดียว โดยใน
ปั จจุบนั การขนส่ งทางอากาศถือเป็ นการขนส่ งที่รวดเร็ วที่สุดในโลกและต้องอยู่ภายใต้การประหยัดด้าน ต้นทุน
ตรงต่อเวลา แต่มีคุณภาพและต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เคร่ งครัด ตามเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยของ
องค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO หรื อ International Civil Aviation Organization) ซึ่ งถือเป็ นความ
ท้าท้ายสายการบินต่างๆ ให้สามารถขนส่งให้ได้ตรงเวลาและปลอดภัย แต่มีปริ มาณผูโ้ ดยสารและสิ นค้าที่สามารถ
ทากาไรให้บริ ษทั ได้
สาหรับปริ มาณการการขนส่ งทางอากาศ นั้นขึ้นอยู่กบั ประเภทของอากาศยานซึ่ งมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ
คือ จากบริ ษทั Airbus และ บริ ษทั Boeing ซึ่ งในแต่ละบริ ษทั ก็มีขนาดของอากาศยานที่แตกต่างกัน เช่น อากาศ
ยานแบบ A320 จะสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสาร/สิ นค้าได้นอ้ ยกว่าอากาศยานแบบ A380 ซึ่งเป็ นอากาศยานที่ใหญ่กว่า
หรื อ อากาศยานแบบ B777 จะสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสาร/สิ นค้าได้มากกว่าอากาศยานแบบ B737 ซึ่ งเป็ นอากาศ
ยานที่เล็กกว่า เป็ นต้น และ ซึ่งอากาศยานแต่ละขนาดก็มีวิธีการจัดวางที่นงั่ ผูโ้ ดยสารและใช้ตสู้ ิ นค้าที่ต่างกัน ทั้งนี้
โดยปรกติแล้วเมื่อใช้อากาศยานที่ใหญ่กว่าก็แสดงถึงจานวนปริ มาณของผูโ้ ดยสารและสิ นค้าที่สามารถขนได้เพิ่ม
มากขึ้นก็จริ ง แต่ท้งั นี้หากคานวณน้ าหนักและความสมดุลของอากาศยาน (Aircraft weight and balance) ผิดพลาด
แล้วย่อมส่ งผลต่อกาไร (เช่น ปริ มาณน้ ามันที่บรรทุกในแต่ละเที่ยว) ที่จะได้การจากการขนส่ งและความปลอดภัย
ของอากาศยานตลอดจนชีวิตของนักบิน ลูกเรื อ และผูโ้ ดยสารได้
ในปั จจุบนั นี้วิธีการคานวณความสมดุลของอากาศยานขึ้นอยู่กบั สายการบิน บางสายการบินก็มีระบบที่
คอยคานวณ หรื อบางสายการบินต้องใช้พนักงานที่มีใบอนุญาตในการคานวณ และสาหรับ การจัดประเภทของที่
นัง่ ในชั้นต่างๆ (ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นเฟิ ร์ สคลาส) และการจัดเรี ยงสิ นค้าบนอากาศยานก็ตอ้ งใช้ศาสตร์
และศิลป์ ในการจัดที่นงั่ ของผูโ้ ดยสารและวางสิ นค้าให้สมดุลจึงจะทาให้อากาศยานบินขึ้น (Take – off) ได้อย่าง
ปลอดภัย
จากข้อมูลเบื้องต้นทาให้คณะผูว้ ิจยั เห็นถึงความสาคัญในการขนส่ งทางอากาศ จึงมีความต้องการที่จะ
ทบทวนวรรณกรรมในด้านดังกล่าวเพื่อหาองค์ความรู ้ในการต่อยอดงานวิจยั ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อหาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ด้านการขนส่งทางอากาศ
(2) เพื่อหาแนวทางต่อยอดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางอากาศ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิ จัย เรื่ อ งการทบทวนวรรณกรรมการจัดการจราจรทางอากาศ งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วกับ การบททวน
วรรณกรรมของ พรพรรณ (2559) จากเรื่ องการทบทวนวรรณกรรมสาหรั บการวิจยั ได้กล่าวว่า การทบทวน
วรรณกรรมสามารถใช้ได้กบั งานวิจยั ทั้ง 5 บท ซึ่ งการทบทวนวรรณกรรมมีความสาคัญดังนี้ 1) เพื่อให้มีความรู ้
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ความเข้าใจในประเด็นที่ตอ้ งการวิจยั เพิ่มมากขึ้น 2) เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในงานวิจยั มีประเด็นไหนบ้างที่
น่าเชื่อถือ 3) เพื่อสามารถกาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั 4) เพื่อสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้
อย่างเหมาะสม 5) เพื่อสามารถกาหนดสมมติ ฐานให้มีทิศทางที่ ชัดเจน 6) เพื่อสามารถนิ ยามศัพท์ได้ชัด เจน
7) เพื่อให้ทราบถึ งวิธีการดาเนิ นงานวิจยั 8) เพื่อทราบถึ งวิธีการเขียนรายงานผลการวิจยั ของนักวิจยั แต่ละคน
9) เพื่อสามารถทราบข้อค้นพบการวิจยั ก่อนหน้าว่าพบอะไรบ้าง และ 10) เพื่อสามารถต่อยอดการวิจยั ที่เคยศึกษา
ไว้แล้วได้ อีกทั้งยังมีแนะนาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการหาข้อมูล เช่น ตารา วารสาร ฐานข้อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ต ต่างๆ เป็ นต้น ของ สัญญา (2562) จากเรื่ อง หลักการและแนวทางสังเคราะห์งานวิชาการ ได้กล่าวว่า
การสังเคราะห์งานวิชาการแบ่งเป็ น 5 ลักษณะ คือ 1) การสังเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลดิบ 2) การสังเคราะห์ขอ้ มูล
ทุติยภูมิ 3) การสังเคราะห์งานวิจยั 4) การสังเคราะห์ผลงานยอดเยี่ยม และ 5) การวิเคราะห์รายกรณี ยอดเยี่ ยม
ซึ่ งการวิเคราะห์งานวิชาการ สามารถแบ่งได้เป็ น 7 ขั้นตอน คือ 1) กาหนดวัตถุประสงค์ 2) วางกรอบแนวคิดใน
การนาเสนอ 3) สังเขปข้อมูล 4) วางลาดับประเด็นในการสังเคราะห์ 5) อธิ บายความหรื อร้อยเรี ยงการนาเสนอ
6) ตีความ/การอธิ บายความหมายที่ซ่อนอยู่ และ 7) สรุ ปองค์รวมใหญ่ในการขมวดทุกประเด็นเป็ นเรื่ องเดียวของ
อัจฉรา และ มัลลิกา (2559) จากเรื่ อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ: วิธีปฏิบตั ิทีละขั้นตอน ได้กล่าวว่า
ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบมีดงั นี้ คือ 1) สรรหาคณะทางานโดยให้สรรหาคณะทางานที่มี
ความสนใจเรื่ องเดียวกันและทีมควรมี ผูท้ ี่มีประสบการณ์การในการวิจยั ผูเ้ ชี่ ยวชาญในเนื้ อหา และผูท้ ี่มีทกั ษะ
การค้นคว้า เป็ นต้น 2) เขียนโครงร่ างการศึ กษา ตามประเด็นต่างๆ เช่ น หลักการและเหตุผลในการบททวน
วรรณกรรม ประเภทในการทบทวนวรรณกรรม เป็ นต้น 3) การดาเนินงานโดยคัดกรอกงผลงานว่าจะนาเรื่ องใดมา
ใช้ วิเคราะห์และสรุ ปผล และ 4) เขียนสรุ ปผลการศึ กษาโดยเขียนถึ งกระบวนการศึ กษาทั้งหมดและเขียนผล
การศึกษา ของ วัชริ นทร์ (2558) จากเรื่ อง ความสาคัญของการทบทวนวรรณกรรมสาหรับการวิจยั ได้กล่าวว่า
กระบวนการทบทวนวรรณกรรมมี ดังนี้ 1) การเลือกหัวข้องานวิจยั ที่เหมาะสมที่ตอ้ งการทาวิจยั เช่น กากาหนด
คาถามของงานวิจยั และวางแผนว่าจะตอบคาถามนั้นอย่างไร เป็ นต้น 2) การสื บค้นข้อมูล สามารถค้นได้จาก
หนังสื อ บทความ ฐานข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น 3) การคัดเลือกข้อมูลโดยต้องดูว่างานวิจยั ที่เลือกมาสามารถนาไป
ใช้ได้มากแค่ไหน ครอบคลุมงานวิจยั หรื อไม่ และ 4) การสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดเรี ยงหมวดหมู่และสรุ ปผลที่
ได้ ซึ่ งประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่ น การเขียนความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์/การตั้งสมมติฐานการวิจยั และอภิปรายผล เป็ นต้น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรี ยงสิ นค้า ของ วรรษมนต์ และ บุญญวัฒน์ (2559) ได้กล่าวว่า เพื่อให้มี
ความสะดวกในการขนย้ายเพื่อจะต้องทราบขนาดต่างๆ ของสิ นค้า เช่น กว้าง ยาว สู ง และน้ าหนัก จากนั้นนาสิ่ งที่
ได้มาคานวณเพื่อจัดเรี ยงต่อไป ประเภทของสิ นค้าก็ตอ้ งใช้ชนิ ดของตูท้ ี่แตกต่างกัน เช่ น สิ นค้าที่ ตอ้ งควบคุม
อุ ณหภู มิ ต้อ งใช้ตู้ RAP สิ น ค้าที่ เ ป็ นของสดจะใช้ตู้ AKE สิ น ค้าที่ เ ป็ นของมี มู ล ค่ าจะใช้ตู้ GOH เป็ นต้น และ
การจัดเรี ยงมักจะนาของที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากสุ ดไว้ดา้ นล่าง ทั้งนี้ หากที่มีเหลือในการจัดเรี ยงสิ นค้าก็
สามารถแทรกเข้าไปได้แต่ตอ้ งดูว่าเป็ นประเภทเดียวกันหรื อไม่

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary research) ด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
จากวารสารต่างประเทศในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ โดยค้นหาจากฐานข้อมูลของต่างประเทศ จาก
IEEE Xplore และในประเทศจาก Tci – thaijo ช่ ว งปี พ.ศ. 2558 – 2563 (ค.ศ.2015 - 2020) ด้ ว ยค าส าคัญ
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“Air Transport” ที่เปิ ดให้เข้าถึงได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (Open access) จานวนทั้งสิ้ น 21 เรื่ อง (ค้นเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2563) จากนั้นได้คดั เลือกหัวข้ออย่างเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับ “Cargo loading ”,“weight and balance”,
“Load control optimization” และได้มาได้ท้งั สิ้น 8 เรื่ อง และนาเรื่ องดังกล่าวมาบททวนวรรณกรรมต่อไป

5. ผลการวิจัย
ผลการจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 8 เรื่ อง พบว่า ปี พ.ศ. 2563 มี จานวน 2 เรื่ อง พ.ศ. 2562 มีจานวน
3 เรื่ อง และใน ปี พ.ศ. 2561, 2559, และ 2558 มีจานวนปี ละ 1 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
Gang และคณะ (2020) ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง Comprehensive optimization of the unmanned tilt – wing
cargo aircraft with distributed propulsors โดยท าการวิ จัย การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพส าหรั บเครื่ อ งบิ นรุ่ นนี้ ในด้าน
อากาศพลศาสตร์ เสี ยงรบกวน และการสมดุลน้ าหนักของอากาศยาน ด้วยการใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์และ
Genetic algorithm.Vinod และ คณะ (2020) ได้ท าเรื่ อ ง Multi – objective particle swarm optimization for cargo
packaging in large containers ได้หาวิธีที่เหมาะสมที่สุดให้การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ในตูค้ อนเทนเนอร์ ที่แตกต่างกัน
ด้วยวิธี Mixed species particle swarm optimization (MSPSO)
พรพงศ์ และ ธี รพจน์ (2562) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การออกแบบแนวความคิดของตูบ้ รรทุกสิ นค้าอากาศ
ยานขนาด LD3 ชนิดถอดประกอบได้ โดยได้แก้ปัญหาเรื่ องพื้นที่ระวางบรรทุกสิ นค้าใต้ทอ้ งอากาศยานโดยการใช้
เทคนิคการกระจายการทางานเชิงคุณภาพ (QFD: Quality function deployment) และเทคนิคการปรับตัวเครื่ องจักร
อย่างรวดเร็ ว (SMED: Single – minute exchange of die) ซึ่งผลที่ได้มีความน่าจะใจในการนาตูบ้ รรทุกสิ นค้าไปใช้
ร้อยละ 75 ส่ วน ร้อยละ 25 ไม่สนใจในการนาไปใช้เนื่องจากกังวลเรื่ องความปลอดภัย. Felix และ Stefan (2019).
ได้ทาเรื่ อง The cargo load planning problem – a consolidated problem definition and literature review on related
problem. เรื่ องนี้ บอกวิธีการแก้ปัญหาของการวางแผนบรรทุกสิ นค้าทางอากาศ (ACLPP: Air cargo load planning
problem) ด้ ว ยวิ ธี การ ต่ างๆ เ ช่ น Non – liner MIP, Multiple linear combinations, Mixed – integer linear
programming (MILP), และ Vehicle routing problems เป็ นต้น. Jing Zhang (2019) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง Optimization
and improvement of transportation assembly model of civil aviation cargo aircraft ได้แก้ปัญหาข้อจากัดของพื้นที่
ในการบรรจุสินค้าให้ได้มากที่สุดอย่างมีประสิ ทธิและมีกาไร ด้วยการใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์และ Genetic
algorithm ในการหาค่าที่เหมาะสม
Maria และ คณะ (2018) ได้ท าเรื่ อง Strategy to improve the effectiveness of air cargo import delays
โดยการนาระบบ RFID (Radio frequency identification) มาใช้การแก้ปัญหาความล่าช้าในการรั บสิ นค้าขาเข้า
ซึ่งการนาระบบดังกล่าวมาใช้สามารถปัญหาที่เกิดขึ้นได้
Nadia และ Saoussen (2016) ได้ทาเรื่ อง Solving a load balancing problem with a multi-objective particle
swarm optimisation approach: application to aircraft cargo transportation โดยการทาให้ขนสิ นค้าให้ได้มากที่สุด
แต่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle swarm optimization)
Virgnie และ Michael (2015) ได้ ท าเรื่ อง The Airline Container Loading Problem with pickup and
delivery โดยหาค่าที่เหมาะสมของน้ าหลักและความสมดุลของอากาศยานในการโหลดตูค้ อนเทนเนอร์และพาเลท
ไปยังอากาศยานที่ตอ้ งไปส่ งในหลายท่าอากาศยาน เพื่อลดน้ ามันเชื้ อเพลิงและต้นทุนต่างๆ ด้วยวิธีการ Mixed
integer linear program โดยใช่กรณี ศึกษาของ TNT Airways
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6. สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อหาองค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจัยด้านการขนส่ งทางอากาศ พบว่ า
งานวิจยั จานวน 4 เรื่ องในปี พ.ศ. 2562 2559 และ 2558 งานจะให้ความสาคัญกับการบรรจุตสู้ ิ นค้าไปในตัวอากาศ
ยาน และต้องการใช้พ้ืนที่ในการบรรจุสินค้าให้มากที่สุดแต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีความปลอดภัยและประหยัดเชื้ อเพลิงให้
ได้มากที่สุดเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรับสิ นค้าขาเข้าด้วยระบบ RFID ในปี
พ.ศ. 2562 ได้มีการออกแบบตูบ้ รรทุกสิ นค้าแบบ LD3 ให้ถอดประกอบได้เพื่อประหยัดเนื้อที่บนอากาศยาน ส่วน
ในปี พ.ศ.2563 ได้มีการใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ ที่เหมาะสมในการบรรจุสินค้า ซึ่ งหากใช้ตูท้ ี่เหมาะสมแล้วจะส่งผลให้
ใช้พ้ื น ที่ บนอากาศยานได้อ ย่า งคุ้ม ค่า และในปี เดี ย วกันที่ พูด ถึ งเรื่ อ งการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพสาหรั บเครื่ องบิ น
รุ่ น unmanned tilt – wing cargo aircraft นี้ ในด้า นอากาศพลศาสตร์ เสี ย งรบกวน และการสมดุ ล น้ า หนัก ของ
อากาศยาน เพื่อต่อยอดในการใช้ทางต่อไปในอนาคต สาหรับการแก้ปัญหาในงานวิจยั จะมีหลากหลายวิธี เช่น
วิธี Optimization, การกระจายการทางานเชิงคุณภาพ (QFD: Quality function deployment), และ Vehicle routing
problems เป็ นต้น
จากวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ ที่ 2 เพื่ อ หาแนวทางต่ อ ยอดงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งด้า นการขนส่ ง ทางอากาศ
เมื่อพิจารณาจากการสรุ ปผลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แล้ว พบว่ายังไม่มีงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับกับการค านวณ
น้ าหนักและความสมดุลของอากาศยาน (Aircraft weight and balance) ซึ่งการคานวณดังกล่าวมีผลในหลายๆ ด้าน
เช่น การลดต้นทุนจากน้ ามันที่เติม จานวนผูโ้ ดยสาร/สิ นค้า ที่สามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้น และที่สาคัญที่สุด คือ
ด้านความปลอดภัยของอากาศยาน ฉะนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงจะต่อยอดงานวิจัยไปในด้าน การคานวณน้ าหนัก และ
ความสมดุลของอากาศยาน (Aircraft weight and balance) รวมถึงการพัฒนาให้เป็ นระบบโดยที่ไม่ตอ้ งใช้มนุ ษย์
ในการคานวณต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) งานวิจยั เรื่ องนี้สามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้มาทางานวิจยั ได้ในอนาคต เช่น การคานวณน้ าหนัก
และความสมดุลของอากาศยาน เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มฐานข้อมูลอื่นๆ ในต่างๆประเทศ เพื่อให้ได้งานวิจยั ที่เพิ่มขึ้น
(2) ควรมีการศึกษางานวิจยั ในศึกษาด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้แนวคิดที่
หลากหลาย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการจัดการสิ นค้าคงคลังประเภทสิ นค้า (บรรจุภณ
ั ฑ์) ของบริ ษทั AAA โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้อ งการค้น คว้าวิ ธีการแบ่ งกลุ่ ม สิ น ค้า และเพื่ อ ลดระยะเวลาการหยิ บ สิ นค้า ให้ กับบริ ษทั
กรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นความสาคัญด้านเวลาการหยิ บสิ นค้าคงคลัง การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เป็ นทางการกับผูท้ ี่ ที่ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้แ ก่ ผูจ้ ัด การ เจ้า หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บัติการใน
คลังสิ นค้า และใช้ขอ้ มูลรายการ มูลค่าการเบิกจ่ายของสิ นค้าคงคลังชนิดต่าง ๆ การวิจยั นี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC
Classification Analysis เพื่อจัดลาดับความสาคัญกับสิ นค้าคงคลัง จานวน 24 รายการ พบว่าได้สินค้าคงคลังกลุ่ม
A จานวน 8 รายการ กลุ่ม B จานวน 9 รายการ และกลุ่ม C จานวน 7 รายการ จากนั้นวางตาแหน่งตามแบ่งกลุ่ม
โดยกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่ มีการเบิ กจ่ายบ่อยมี มูลค่าสู งจัดให้อยู่ใกล้ทางออก กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่ มีการเบิ กจ่าย
ปานกลางจัดให้อยู่กลางคลังสิ นค้า และกลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายน้อยมีมูลค่าต่าจัดให้อยู่ดา้ นในสุ ดของ
คลังสิ นค้า แล้วทดลองจับเวลาการหยิบสิ นค้า พบว่า มีเวลาเฉลี่ยตามระยะทาง 6.25 นาที และเวลาเฉลี่ยการหา
สิ นค้า 3.65 นาที รวมเวลาการหยิบสิ นค้า 9.90 นาที ซึ่ งผลการวิจยั จากการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎี ABC Classification Analysis พบว่ า มี เ วลาการลดลงจากก่ อ นเปลี่ ย นต าแหน่ ง 2.62 นาที คิ ด เป็ น
ประสิ ทธิภาพการหยิบสิ นค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91
คาสาคัญ: การจัดการสิ นค้าคลัง การแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญด้วยทฤษฎีเอบีซี การหยิบสินค้า
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ABSTRACT
This research is a study of AAA company inventory management (packaging). Objective was research
how to group the product. Reduce the time to pick up products for the company. This is a qualitative research
focused on inventory picking times. Data was collected from informal interviews with stakeholders, including
managers, staff operating in the warehouse. And use item information Different types of inventory issue values.
This research applied the ABC Classification Analysis theory to prioritize 24 inventory items and found that 8
items of Group A, 9 items of Group B, and 7 items of Group C. The position was then positioned according to
grouping, where group A was frequent, high-value goods placed near the exit, group B was medium-issue goods,
placed in the middle of the warehouse, and group C was drawn-up. Low cost, low value, placed in the warehouse.
Then experimented with picking time and found that. There was a mean time along the route of 6.25 minutes and
a mean finding time of 3.65 minutes, including a 9.90 minutes of picking time, which the research from inventory
management using ABC Classification Analysis theory showed that the picking time was 6.62 minutes.
Accounted for a 19.91 percent increase in picking efficiency.
Keywords: Inventory Management, ABC Classification Analysis, Order picking

ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
คลัง สิ น ค้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ มีความจาเป็ นที่ จะต้องมี การจัดการที่ ดี เพื่ อ ให้ สิน ค้ามี เพี ย งพอต่อ ความ
ต้องการของลูกค้าและฝ่ ายผลิต รวมถึงเพื่อควบคุมต้นทุนในการเก็บสิ นค้าคงคลังให้ต่าที่สุด และไม่ให้สินค้าขาด
มือจนเป็ นสาเหตุให้ธุรกิจเสี ยโอกาส โดยทัว่ ไปการจัดการคลังสิ นค้าไม่เพียงแต่มองเรื่ องการลดต้นทุนการจัดเก็บ
เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั ต้องมองถึ งต้นทุน ด้านแรงงานในกาขนย้าย เนื่ องจากเป็ นต้นทุนที่ อาจถู กมองข้ามจาก
ผูป้ ระกอบการ จากการศึกษาภาพรวมของคลังสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่า สิ นค้าคงคลังไม่ได้ถูกจัดเรี ยงแต่ละ
หมวดหมู่ บางสิ นค้ามีมูลค่าการเบิกจ่ายค่อนข้างบ่อยแต่ถูกจัดเก็บด้านในสุ ด เมื่อสิ นค้าถูกจัดเก็บก็จะถูกวางต่อ
กันๆ ไม่มีระบบมาก่อนเข้าก่อน (First in First out ; FIFO) จึงเป็ นสาเหตุให้ใช้เวลาในการหยิบสิ นค้าค่อนข้างนาน
ผูว้ ิ จัย จึ ง เสนอใช้ท ฤษฎี ABC Classification Analysis มาช่ วยในการแบ่ ง กลุ่ ม สิ น ค้า ตามความส าคัญ เพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการหยิบสิ นค้า และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อต้องการค้นคว้าวิธีการแบ่งกลุ่มสิ นค้า และเพื่อลดระยะเวลาการหยิบสิ นค้า คงคลังของบริ ษทั
กรณี ศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สิ นค้าคงคลังของบริ ษทั AAA
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สิ นค้าคงคลังที่ได้จากการแบ่งกลุ่มความสาคัญ กลุ่ม A
กลุ่ม B และกลุ่ม C
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อต้องการค้นคว้าวิธีการแบ่งกลุ่มสิ นค้าโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC
Classification Analysis และศึกษาทดลองเวลาการหยิบสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั กรณี ศึกษา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกรอบแนวคิดของการวิจยั อยูภ่ ายใต้ทฤษฎี ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. การแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis
การจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็ นงานที่ทาขึ้นเพื่อให้ค่าใช้จ่าย หรื อต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการจัดให้มีสินค้าคงคลังต่าที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั มักจะมีสินค้าคงคลังมากมายหลายชนิด ถ้าจะให้ความ
สนใจควบคุ ม สิ น ค้า คงคลัง ทั้ง หมดนี้ อย่ า งใกล้ชิ ด ก็ จ ะท าให้ สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้จ่ า ย และเสี ย เวลามากดัง นั้น
นอกเหนื อจากส่ วนที่เป็ นนโยบายของบริ ษทั แล้ว การควบคุมสิ นค้าคงคลังควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ชนิดสิ นค้าคงคลังด้วย ทางที่เหมาะสมจึงควรจาแนกประเภทของสิ นค้าคงคลังออกเป็ นชนิดที่มีความสาคัญมาก
และที่ มีความสาคัญรองลงไป วิธีน้ ี เรี ยกว่า ABC Analysis ซึ่ งมี หลักการในการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกตาม
จานวนเงินของสิ นค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี หรื อสามารถสรุ ปได้ว่า ABC Analysis เป็ นการวิเคราะห์เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม [1]
การแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis คือ เป็ นแนวคิดที่ให้
ความสาคัญกับการจัดกลุ่มสิ นค้าเป็ น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายในการบริ หารจัดการตามกลุ่มสิ นค้า การจัดลาดับมีหลายแบบ
ตามแนวนโยบายที่ตอ้ งการใช้บริ หารขององค์กรเช่น การจัดลาดับสิ นค้าตามมูลค่าสิ นค้าคงคลังที่ถือครองรวมต่อ
ปี ของแต่ละรายการ มูลค่าขายสิ นค้า แต่ละรายการ หรื อส่ วนแบ่งกาไรของสิ นค้านั้น โดยจัดแบ่งตามเกณฑ์
การพิจารณาเช่น ในภาพจะใช้จานวนรายการวัสดุ (Unit) มาคิดร่ วมกับมูลค่า (Value) มูลค่าที่พูดถึงอาจเป็ น มูลค่า
การถือครอง หรื อมูลค่าการขาย หรื อมูลค่าส่วนแบ่งกาไร เพื่อจัดแบ่งกลุ่มโดยประยุกต์มาจากหลักการของพาเรโต้
(Pareto) ที่เน้นให้ความสาคัญกับกลุ่มสิ นค้าจานวนน้อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสิ นค้าจานวนมากโดยรวมที่มี
มูลค่าน้อย โดยมีนโยบายการจัดการสิ นค้าคงคลังของ (Magee & Boodman, 1974) ดังนี้
- วัสดุกลุ่ม A คือ วัสดุในกลุ่ม A จะประกอบด้วยสิ นค้าทีี ่มีเพียงไม่กี่รายการ หรื อมีจานวน SKU (Stock
Keeping Unit) น้อ ยอาจเพี ย ง ร้ อ ยละ 5-15 แต่ เ ป็ นรายการสิ น ค้าคงคลัง ที่ มี มู ล ค่ า สู ง เกิ น ร้ อ ยละ 70-80 อาจ
กาหนดค่าขั้นสู ง Y หากมีเก็บขั้นต่าสู ง Y ก็จะจัดอยูใ่ นวัสดุกลุ่มนี้
- วัสดุ กลุ่ม B คือ วัสดุ ในกลุ่ม B เป็ นส่ วนสิ นค้าที่ มีมูลค่ารองลงไป จะได้รับความสาคัญน้อยลงจะ
ประกอบด้วยสิ นค้ารายการระหว่าง ร้อยละ 15-30 แต่เป็ นรายการสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่ากว่า ร้อยละ 30 อาจอยู่
ในระหว่างค่าที่ กาหนด โดยมีค่าต่ากว่า Y แต่ยงั สู งกว่าค่าขั้นต่า X ก็จะจัดอยู่ในวัสดุกลุ่มนี้ ส่ วนสิ นค้าที่มีมูลค่า
การถื อ ครอง หรื อ มี มู ล ค่ าการขาย หรื อ ส่ วนแบ่ ง กาไรรองลงไปจะได้รั บ ความสาคัญ น้อ ยลงเป็ น B และ C
ตามลาดับ
- วัสดุกลุ่ม C คือ วัสดุในกลุ่ม C ส่วนสิ นค้าที่มีมูลค่าน้อยสุ ด จะให้ความสาคัญน้อยที่สุดจะประกอบด้วย
ี
สิ นค้าที่มีรายการมาก ร้อยละ 50-60 แต่เป็ นรายการสิ นค้าคงคลังที่มีมูลค่าต่าเพียง ร้อยละ 5-10 ต่ากว่าค่าที่ได้
กาหนดขั้นต่า X หากมีเก็บขั้นต่าน้อยกว่า X ก็จะจัดอยูใ่ นวัสดุกลุ่มนี้
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การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุ แบบ ABC นั้นในส่ วนของค่า X และ Y นั้นจะมี ความแตกต่างกันในแต่ละ
บริ ษทั การได้มาซึ่ งค่านั้นต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อกาหนดทางสถิติ
ข้อมูลนี้ ทางฝ่ ายจัดซื้ อหรื อฝ่ ายคลังสิ นค้าควรเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล และเป็ นฝ่ ายก าหนด ควรมี การการปรั บระดับ
ความสาคัญอยู่เสมอ เพราะในระยะเวลาที่เปลี่ยนไป การตลาดที่ทาให้ความต้องการในการผลิตอาจเปลี่ยนแปลง
ทาให้ความสาคัญของวัสดุก็เปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้ ABC Analysis ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องการจัด
ตาแหน่งการวางสิ นค้า โดยจะจัดกลุ่มตามการเคลื่อนไหว (Movement) ของ 3 สิ นค้าแต่ละรายการได้อีกด้วย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระดมความคิดกับผูท้ ี่ที่
มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ ผูจ้ ดั การ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ที่ปฏิบตั ิการในคลังสิ นค้า และใช้ขอ้ มูลรายการ มูลค่า
การเบิกจ่ายของสิ นค้าคงคลังชนิดต่าง ๆ ระยะเวลา 1 เดือน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อ มูลที่ ห ลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อ ง
รวมถึงศึกษาวรสาร บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ในการวิจยั เกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมุ่งเน้นความสาคัญด้านเวลาการหยิบสิ นค้าคงคลัง โดยกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สิ นค้าคงคลังของบริ ษทั AAA วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระดมความคิดกับผูท้ ี่ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิการในคลังสิ นค้ารวม 3 คน และใช้
ข้อมูลรายการ มูลค่าการเบิ กจ่ายของสิ นค้าคงคลัง ชนิ ดต่าง ๆ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา โดยผูว้ ิจัยมี แนวทางและ
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาปั ญหาและข้อมูลของสิ นค้าคงคลัง การศึกษาและหาสาเหตุของปั ญหาจากการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็ นทางการกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิการในคลังสิ นค้า และเก็บข้อมูลรายการ
มูลค่าการเบิกจ่ายของสิ นค้าคงคลังชนิดต่าง ๆ โดยใช้ Check Sheet (มุสตาซะห์ 2558) ซึ่งจะทาให้เราทราบปั ญหา
และสาเหตุของเวลาในการหยิบสิ นค้านาน
2. การแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis มาใช้ในการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง ทั้งหมด 24 รายการของบริ ษทั ซึ่ งพิจารณาจากจานวนที่เบิกจ่ายต่อเดือน (หน่วยโดยรวมของการใช้
ใน 1 เดือน) มูลค่ารวมของสิ นค้าคงคลังแต่ละชนิด (ปริ มาณการใช้ต่อเดือนคูณกับราคาต่อหน่วย) รวมถึงสัดสว่น
ร้อยละ และร้อยละสะสม แล้วนาผลที่ได้ไปจัดเรี ยงตาแหน่งสิ นค้าตามกลุ่ม
3. การศึ กษาและทดลองเวลาการหยิบสิ นค้า จากการจับเวลาตามระยะทางและการหยิบสิ นค้าของ
เจ้าหน้าที่คลังสิ นค้า 3 คนด้วยโฟล์คลิฟท์ จานวน 30 ครั้ง ในสิ นค้ากลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C อย่างละ 1 รายการ
นาผลที่ได้มาเปรี ยบเวลาการหยิบสิ นค้าก่อนและหลังจัดแบ่งกลุ่มตามระยะทางต่อเวลาและการหาสิ นค้า รวมถึง
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพที่เพิม่ ขึ้น แล้วนาผลทดลองที่ได้เสนอเป็ นแนวทางแก่ผบู ้ ริ หารต่อไป
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาภาพรวมคลังสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษามีขนาด 220.98 ตารางเมตร ใช้จดั เก็บสิ นค้าคงคลัง
ประเภทสิ นค้า (บรรจุภณ
ั ฑ์) ทั้งหมด 24 รายการเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายและมูลค่าสิ นค้าคงคลัง โดยการจัดวาง
สิ นค้าแต่ละรายการถูกวางบนพาเลทขนาด 1.2 ตารางเมตร ที่ติดกันแถวละ 10 พาเลท จานวน 6 แถว รวม 60 พา
เลท (ลักษณะการวางสิ นค้าขึ้นอยู่กบั ลักษณะเฉพาะของตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ในแนวตั้ง) ดังแผนภาพที่ 1 ผูว้ ิจยั จึงหา
สาเหตุของปัญหาจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ประจาคลัง
ผลของการสัมภาษณ์สาเหตุเกิดมาจากสิ นค้าที่ถูกจัดเก็บ ไม่ได้ถูกจัดเรี ยงแต่ละหมวดหมู่ บางสิ นค้ามีมูลค่าการ
เบิกจ่ายค่อนข้างบ่อยแต่ถูกจัดเก็บด้านในสุ ด เมื่อสิ นค้าถูกจัดเก็บก็จะถูกวางต่อกันๆ ไม่มีระบบมาก่อนเข้าก่อน
(First in First out ; FIFO) จึงเป็ นสาเหตุให้ใช้เวลาในการหยิบสิ นค้าค่อนข้างนาน ผูว้ ิจยั จึงเสนอใช้ทฤษฎี ABC
Classification Analysis มาช่วยในการแบ่งกลุ่มสิ นค้า
17.40 เมตร

12.70 เมตร

แผนภาพที่ 1 การจัดวางพาเลทบรรจุภณ
ั ฑ์ภายในคลังสิ นค้าปัจจุบนั
2. ผลการแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญ ของสิ นค้าคงคลัง ด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis
ในการวิจยั นี้ใช้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายจานวน 1 เดือน (เดือนที่มียอดเบิกจ่ายคงที่) มีสินค้าที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
24 รายการ จานวน 60 พาเลท จากการแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ตามสัดส่ วน
80/20 ของพาเรโตแสดง ดัง แผนภาพที่ 2 ผลการแบ่งกลุ่ม คือ สิ นค้าคงคลังกลุ่ม A จานวน 8 รายการ คิดเป็ น
ร้อยละ 60.88 ของสิ นค้าคงคลังทั้งหมด มีมูลค่ารวม 23,080 บาท กลุ่ม B จานวน 9 รายการ เป็ นร้อยละ 28.77 ของ
สิ นค้าคงคลังทั้งหมด มูลค่ารวม 10,870 บาท และกลุ่ม C จานวน 7 รายการ เป็ นร้อยละ 10.35 ของสิ นค้าคงคลัง
ทั้งหมด มูลค่ารวม 3,950 บาท โดยมูลค่ารวมทั้งหมด 37,900 บาทต่อเดือน จากนั้นนาข้อมูลการจัดกลุ่มที่ได้จดั
ตาแหน่ งสิ นค้าโดยกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายบ่อยมีมูลค่าสู งจัดให้อยู่ใกล้ทางออก กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่มี
การเบิกจ่ายปานกลางจัดให้อยู่กลางคลังสิ นค้า และกลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายน้อยมีมูลค่าต่าจัดให้อยู่ดา้ น
ในสุ ดของคลังสิ นค้า ซึ่ งผลที่ ได้การจัดการและความคุ ม สิ นค้าจะมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้น จากการจัดเป็ น
หมวดหมู่และเป็ นระเบียบมากขึ้นจากเดิมที่บริ ษทั ไม่มีการจัดหมวดหมู่สินค้า
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ตารางที่ 1 ผลการแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้าคงคลังด้วยทฤษฎี ABC Classification Analysis
จานวน
การ
รายการสินค้า
ลาดับที่
เบิกจ่ าย
(พาเลท)
1
ซีลคอขวด 1 ลิตร โฉมใหม่
10
2
เทปใส (คาดมือ)
3
3
เทปใส (คาดเครื่ อง)
3
4
พลาสติกแพค แบบใส 230 มล.รุ่ น 12 แถม 1
3
5
พลาสติกแพค 1 ลิตร P3 พร้อมบาร์โค้ด
3
6
พลาสติกแพค 470 มล. P 6 พร้อมบาร์โค้ด
3
7
พลาสติกแพค 230 มล. P12 พร้อมบาร์โค้ด
3
8
พลาสติกแพคบาร์โค้ด 470 มล.รุ่ น 6 แถม 1
3
9
ฟิ ล์มถุง 800 มล. ARO
3
10 พลาสติกแพค แบบไม่มีบาร์โค้ด
2
11 ฉลาก 1 ลิตร OPP (รุ่ นใส)
3
12 ฉลาก 230 ลิตร OPP (รุ่ นใส)
3
13 พลาสติกพันพาเลท
3
14. กาวเม็ด
1
15 พลาสติกแพค ARO 800 มล. P3 พร้อม
2
บาร์โค้ด
16 พลาสติกแพค 800 มล. P3 พร้อมบาร์โค้ด
2
17 พลาสติกพันพาเลทม้วนใหญ่
2
18 กาวติดฉลาก 300 BPM
1
19 กาวติดฉลากขวดและปี๊ บ
1
20 พลาสติกแพคบาร์โค้ด 230 มล.รุ่ น 12 แถม 1
2
21 ฟิ ล์มถุง 800 มล.
1
22 กาวติดกล่อง 300 BPM
1
23 กาวติดฉลาก OPP
1
24 ฉลาก 5 ลิตร
1
รวม
60
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ราคาต่ อ
มูลค่า
พาเลท
(บาท)
(บาท)
400
1,000
1,000
890
890
890
890
800
600
890
500
430
400
900
400

4,000
3,000
3,000
2,670
2,670
2,670
2,670
2,400
1,800
1,780
1,500
1,290
1,200
900
800

400
400
650
650
300
600
500
500
450

800
800
650
650
600
600
500
500
450
37,900

ร้ อยละ
ร้ อย
ของ
ละ กลุ่ม
รายการ
สะสม
สินค้า
10.55 10.55 A
7.92 18.47 A
7.92 26.39 A
7.04 33.43 A
7.04 40.47 A
7.04 47.51 A
7.04 54.55 A
6.33 60.88 A
4.75 65.63 B
4.70 70.33 B
3.96 74.29 B
3.40 77.69 B
3.17 80.86 B
2.37 83.23 B
2.11 85.34 B
2.11
2.11
1.72
1.72
1.58
1.58
1.32
1.32
1.20

87.45
89.56
91.28
93.00
94.58
96.16
97.48
98.80
100

B
B
C
C
C
C
C
C
C
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ร้อยละของรายการสินค้า

ร้อยละสะสม

แผนภาพที่ 2 กราฟแสดงร้อยละของรายการสิ นค้าแบ่งตามกลุ่ม A B และC
จากนั้ น น าข้อ มู ล จากการแบ่ ง ประเภทจัด ล าดับ ความส าคัญ ของสิ น ค้า คงคลัง ด้ว ยทฤษฎี ABC
Classification Analysis โดยกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายบ่อยมีมูลค่าสู งจัดให้อยู่ใกล้ทางออก กลุ่ม B เป็ น
สิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายปานกลางจัดให้อยูก่ ลางคลังสิ นค้า และกลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่มีการเบิกจ่ายน้อยมีมูลค่าต่าจัดให้
อยูด่ า้ นในสุ ดของคลังสิ นค้าดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 แนวทางการจัดวางพาเลทบรรจุภณ
ั ฑ์ภายในคลังสิ นค้าแบ่งตามกลุ่ม A B และC
3. ผลการศึ กษาและทดลองเวลาการหยิบสิ นค้า จาการจัดตาแหน่ งสิ นค้าตามกลุ่ม ในงานวิจัยนี้ เวลา
การหยิบสิ นค้าคาดหวังจากผูบ้ ริ หาร เท่ากับ 8 วินาทีต่อพาเลท จากการจับเวลาหยิบสิ นค้าของพนักงาน 3 คน
ด้วยโฟล์คลิฟท์ จานวน 30 ครั้ง ในสิ นค้ากลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C อย่างละ 1 รายการ ผลที่ได้คือ ก่อนการจัด
ตาแหน่งวางสิ นค้า เวลาตามระยะทางเฉลี่ย 8.05 นาที เวลาหาสิ นค้าเฉลี่ย 4.47 นาที เวลาเฉลี่ยการหยิบสิ นค้ารวม
12.52 นาที เมื่อเทียบกับค่าเวลาคาดหวังผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 63.90 ซึ่ งหลังการจัดตาแหน่งวางสิ นค้า
เวลาตามระยะทางเฉลี่ย 6.25 นาที เวลาหาสิ นค้าเฉลี่ย 3.65 นาที เวลาเฉลี่ยการหยิบสิ นค้ารวม 9.90 นาที เมื่อเทียบ
กับค่าเวลาคาดหวังผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิภาพร้อยละ 80.81 แล้วเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังทดลองจับเวลา จะเห็น
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ว่าเวลาตามระยะทางเฉลี่ยลดลง 1.80 นาที และเวลาการหาสิ นค้าเฉลี่ยลดลง 0.820.72 นาที เวลารวมเฉลี่ยการหยิบ
สิ นค้าลดลง 2.62 นาที ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพของการหยิบสิ นค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91
ตารางที่ 2 แสดงผลทดลองเวลาการหยิบสิ นค้าจาการจัดตาแหน่งสิ นค้าตามกลุ่ม A B และC
พนักงานคนที่

ก่อนปรับปรุง
เวลาตาม
เวลาหา
ระยะทางเฉลี่ย สินค้าเฉลี่ย
(นาที)
(นาที)

หลังปรับปรุง
เวลาตาม
เวลาหา
ระยะทางเฉลี่ย สินค้าเฉลี่ย
(นาที)
(นาที)

เปรียบเทียบ
เวลาตาม
เวลาหา
ระยะทางเฉลี่ย สินค้าเฉลี่ย
(นาที)
(นาที)

1

6.04

4.41

4.02

3.56

ลดลง 2.02

ลดลง 0.94

2

8.82

4.50

6.24

3.70

ลดลง 2.58

ลดลง 0.80

3

9.28

4.51

8.50

3.68

ลดลง 0.78

ลดลง 0.83

เวลาเฉลี่ย(นาที)

8.05

4.47

6.25

3.65

ลดลง 1.80

ลดลง 0.82

เวลาเฉลี่ยรวม
(นาที)

12.52

9.90

ลดลง 2.62

ประสิทธิภาพ

63.90 %

80.81 %

เพิ่มขึ้น 16.91 %

อภิปรายผล
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการค้นคว้าวิธีการแบ่งกลุ่มสิ นค้า และเพื่อลดระยะเวลาการหยิบสิ นค้า
ให้กับบริ ษทั กรณี ศึกษา จากการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากการสัม ภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการกับผูท้ ี่ ที่มี ส่ วนได้
ส่ วนเสี ย และใช้ข้อ มู ล รายการ มู ล ค่ าการเบิ กจ่ ายของสิ น ค้าคงคลัง ชนิ ด ต่ าง ๆ โดยประยุกต์ใ ช้ท ฤษฎี ABC
Classification Analysis เพื่ อ จัด ล าดับ ความสาคัญกับ สิ นค้าคงคลัง จ านวน 24 รายการ พบว่ าได้สิน ค้าคงคลัง
กลุ่ม A จานวน 8 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 60.88 ของสิ นค้าคงคลังทั้งหมด มีมูลค่ารวม 23,080 บาท กลุ่ม B จานวน
9 รายการ เป็ นร้ อยละ 28.77 ของสิ นค้าคงคลังทั้งหมด มูลค่ารวม 10,870 บาท และกลุ่ม C จานวน 7 รายการ
เป็ นร้อยละ 10.35 ของสิ นค้าคงคลังทั้งหมด มูลค่ารวม 3,950 บาท โดยมูลค่ารวมทั้งหมด 37,900 บาทต่อเดือน
แล้วเมื่อทดลองจับเวลาการหยิบสิ นค้า พบว่า มีเวลาเฉลี่ยตามระยะทาง 6.25 นาที และเวลาเฉลี่ยการหาสิ นค้า 3.65
นาที รวมเวลาการหยิบสิ นค้า 9.90 นาที ซึ่ งผลการวิจยั จากการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC
Classification Analysis พบว่ามีเวลาการลดลงจากก่อนเปลี่ยนตาแหน่ง 2.62 นาที คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพการหยิบ
สิ นค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรวดี มีอนันต์ (2556) [3] ได้วิจยั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
คลังสิ นค้าวัตถุดิบ กรณี ศึกษา บริ ษทั ตัวอย่างผูผ้ ลิ ตเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์ การแพทย์ ได้ นาทฤษฎี ABC
Classification Analysis มาใช้ในการแบ่งกลุ่ม พบว่า กลุ่ม A มีมูลค่ารวมร้อยละ 80 กลุ่ม B มีมูลค่ารวมร้อยละ 15
และกลุ่ม C มีมูลค่ารวมร้อยละ 5 โดยมุ่งที่จะศึกษาและให้ความสาคัญกับการแบ่งประเภทจัดลาดับความสาคัญ
ของสิ นค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
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7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการ
(1) การจัดเรี ยงสิ นค้า แบบ ABC Analysis ควรมีการปรับปรุ งอยู่เสมอ โดยการรวบรวมข้อมูล จาก
การเบิกจ่ายแต่ละเดือน
(2) เนื่องจากงานมีการวางแผนผังจัดเก็บตาแหน่งสิ นค้า หัวหน้างานควรให้ขอ้ มูล และการจัดวาง
กับพนักงานให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการหยิบสิ นค้าผิด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ศึกษาวิธีการคานวณปริ มาณการสั่งซื้ อและหาจุดสั่งซื้ อ เพื่อสามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บ และ
การเกิดสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย ฉบับ นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์แ ละขั้นตอนในการน าเข้า วัต ถุ ดิ บส าหรั บผลิ ต
เครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยโดยใช้เขตการค้าเสรี (Free trade area: FTA) และเพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุน
การนาเข้าวัตถุดิบสาหรับผลิต เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อขายในประเทศไทยของบริ ษทั กรณี ศึกษา งานวิจยั นี้ ใช้ขอ้ มูล
รายการวัตถุดิบ มูลค่าการนาเข้า พิกดั อัตราศุลกากร และถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าของวัตถุดิบที่ มีการนาเข้าตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 และทาการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบแบบเอบีซี (ABC classification) เพื่อคัดเลือก
วัตถุดิบกลุ่มเอมาพิจารณาการใช้เขตการค้าเสรี ในการลดต้นทุนการนาเข้าวัตถุดิบจากมูลค่าอากรขาเข้า
ผลการวิจยั พบว่าวัตถุดิบที่อยู่ในกลุ่มเอประกอบด้วย รี โมทคอนโทรล 3 รายการจากซัพพลายเออร์ เอ
มอเตอร์ 3 รายการจากซัพพลายเออร์บี จี และเฮช และคอมเพรสเซอร์ 2 รายการจากซัพพลายเออร์ ซี มีมูลค่าอากร
ขาเข้าสะสมถึ งร้อยละ 82 โดยวัตถุดิบ ทุกรายการสามารถใช้เขตการค้าเสรี อาเซี ยน - จี น (ASEAN – CHINA)
ในการนาเข้า ผ่านเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสิ นค้าและมีพิกดั ศุลกากรตามที่เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA)
ได้กาหนดไว้ ดังนี้ 1. รี โมทคอนโทรล อากรปกติร้อยละ10 ของราคาสิ นค้า มีมูลค่าอากร 1,316,576.00 482,877.00
และ 445,421.00 บาทตามลาดับ การนาเข้าภายใต้ขอ้ ตกลงได้รับยกเว้นอากร 2. มอเตอร์ อากรปกติร้อยละ10 ของ
ราคาสิ นค้า มอเตอร์ จากซัพพลายเออร์ บี มีมูลค่าอากร 697,919.00 บาท ซัพพลายเออร์ จี มีมูลค่าอากร 371,608.00
บาท และซัพพลายเออร์เฮชมีมูลค่าอากร 1,215,053.00 บาท การนาเข้าภายใต้ขอ้ ตกลงอากรจะลดลงเหลือร้อยละ 5
3. คอมเพรสเซอร์ อากรปกติร้อยละ10 ของราคาสิ นค้า มีมูลค่าอากร 2,093,295.00 และ 785,946.00 บาทตามลาดับ
การนาเข้าภายใต้ขอ้ ตกลงอากรจะลดลงเหลือร้อยละ 5 จากงานวิจยั พบว่าจากการใช้เขตการค้าเสรี อาเซี ยน – จีน
(ASEAN – CHINA) ในการนาเข้าวัตถุดิบกลุ่มเอ จะทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนอากรจากเดิม 7,408,695.00
บาท เหลือ 2,581,909.00 บาท ต้นทุนที่ลดลงเท่ากับ 4,826,786.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65 ของมูลค่าอากรทั้งหมด
คาสาคัญ: เขตการค้าเสรี , ลดต้นทุน, ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน, การแบ่งกลุ่มสิ นค้าแบบเอบีซี
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ABSTRACT
This research aims to study the criteria and procedures of imports raw materials for produce Electrical
Appliances which sale in Thailand by using the Free trade area (FTA) and to study how to reduce cost of imports
raw materials for produce Electrical Appliances which sale in Thailand in case study company. This research uses
raw material data, import value, tariff code and origin of imported raw materials from January 2020 to June 2020.
And using ABC classification to select raw materials group A to consider to use of Free trade area to reduce
import costs of raw materials from the value of import duty.
The results of the study revealed that the raw materials in Group A consist of 3 remote controls from
supplier A, 3 motors from suppliers B G and H and 2 compressors from supplier C which have an accumulated
import duty value of 82%. All raw materials able to use the ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN - CHINA)
for import, pass the product origin criteria and have the customs tariff as specified by the ASEAN-China Free
Trade Area (ASEAN - CHINA) has set out as follows: 1. Remote control with normal duty is 10% of the raw
materials price. Duty value is 1,316,576.00, 482,877.00 and 445,421.00 baht. In case of the importation under the
agreement is exemption duty. 2. Motor with normal duty is 10% of the raw materials price. Motor from Supplier
B has a duty value of 697,919.00 baht, Supplier G has a duty value of 371,608.00 baht and Supplier H has a duty
value of 1,215,053.00 baht. In case of the importation under the agreement duty reduce to 5%. 3. Compressor
with normal duty is 10% of the raw materials price. Duty value is 2,093,295 and 785,946 baht. In case of the
importation under the agreement duty reduce to 5%. According to research, it is found that from the use of the
ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN - CHINA) to import raw materials in Group A will allow the company
to reduce duty cost from 7,408,695.00 baht to 2,581,909.00 baht, the reduced cost is 4,826,786.00 baht or 65%
of total duty cost.
Keywords: Free trade area (FTA), Reduce costs, Comparative advantage, ABC classification

1. บทนา
การประกอบธุรกิจในยุคโลกาภิวตั น์ที่ปัจจุบนั มีความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว สามารถ
เชื่อมโยงติดต่อสื่ อสารกันได้ทวั่ โลกเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแข่งขันระดับโลก ธุรกิจในแต่ละ
อุตสาหกรรมต่างต้องสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเพื่อให้สามารถอยูร่ อดและอยูเ่ หนือคู่แข่ง การสร้างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันวิธีหนึ่งคือ การผลิตสิ นค้าที่มีตน้ ทุนต่ากว่าคู่แข่งทาให้ราคาสิ นค้าสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดและทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้น ตามกลยุทธ์การเป็ นผูน้ าในเรื่ องต้นทุน (Cost Leadership) เนื่องจากกาไรของธุรกิจ
เท่ากับราคาขาย - ต้นทุนขาย ดังนั้นหากต้องการให้มีกาไรสู งขึ้นก็มี 2 วิธี คือ การเพิ่มราคาขายและหรื อลดต้นทุน
ขาย [1]
ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (The
Board of Investment: BOI) ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax incentives) ในการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
หรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36) [2] จากสิ ทธิ์ขา้ งต้นเป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้บริ ษทั มีความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันเหนือกว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ไม่ได้ รับการส่ งเสริ มการลงทุน แต่เมื่อพิจารณาคู่แข่งแล้ว
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พบว่า บริ ษทั คู่แข่ง ก็ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและได้สิทธิ ประโยชน์ตามมาตรา 36 เช่ นเดี ยวกัน ส่ งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ไม่แตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงควร
พิจารณาการใช้เขตการค้าเสรี (Free trade area) ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่ไม่มีเงื่อนไขในการนาเข้า เพื่อใช้ในการยกเว้น
หรื อลดหย่อนอากรในการนาเข้าวัตถุดิบสาหรับผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทย โดยเขตการค้าเสรี
(Free trade area) เป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการค้า เกิดจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิ จมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่าง
กันภายในกลุ่มที่ทาข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรื อเป็ น 0% และใช้อตั ราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม
เขตการค้าเสรี ที่มีมูลค่าสู งในทางการค้าของไทยได้แก่ เขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน
ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี เป็ นต้น [3]

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนาเข้าวัตถุดิบสาหรับผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศ
ไทยโดยใช้เขตการค้าเสรี (Free trade area: FTA)
(2) เพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุนการนาเข้าวัตถุดิบสาหรับผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การทบทวนวรรณกรรม
Porter (1980) [4] กล่าวว่า ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั เกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั สามารถนากลยุทธ์
สร้ างสรรค์มูลค่าให้เกิ ดขึ้นซึ่ งกลยุทธ์น้ ี ไม่มีในบริ ษทั อื่น Porter ได้เสนอว่า ความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการเกิดขึ้นด้วย 2 แนวทาง (1) ความเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน (2) การสร้างแตกต่างของสิ นค้า ความเป็ นผูน้ า
ด้านต้นทุนเกิดขึ้นเมื่อธุ รกิจสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่เหมือนกับคู่แข่งแต่มีตน้ ทุนที่ต่ากว่า ส่ วน
การสร้างความแตกต่างของสิ นค้าเกิดขึ้นเมื่อธุ รกิจสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่แตกต่างและดีกว่า
คู่แข่ง
กองพิกดั อัตราศุลกากร (2559) [3] FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรื อเขตการค้าเสรี เป็ นการทาความ
ตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็ น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรื อเป็ นกลุ่มประเทศ (พหุ ภาคี) ที่ จะร่ วมมือขจัด
อุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็ นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร ประโยชน์และผลกระทบของการทา FTA ใน
ภาพรวมแล้วการทา FTA มีท้ งั ผลดีและผลกระทบในแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสิ นค้าได้
ประโยชน์ บางกลุ่มสิ นค้าไม่ได้รับผลกระทบ สาหรับกลุ่มสิ นค้าที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาใน
การลดหรื อยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรื อภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา
ชดเชย ปัจจุบนั ประเทศไทยมี FTA รวมทั้งหมด 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ (ม.ป.ป.) [5] กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า (Rules of Origin) เป็ นเกณฑ์ที่กาหนด
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการกาหนดสัญชาติของสิ นค้า เนื่ องจากปั จจุบนั การผลิตสิ นค้าอาจไม่ได้ผลิตภายในประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มีการนาเข้าวัตถุดิบหรื อชิ้นส่ วนจากหลายๆประเทศ เพื่อทาให้การผลิตสิ นค้ามี
ต้นทุนต่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสิ นค้าจึงเป็ นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับใช้จาแนกว่าสิ น ค้านั้น
มีแหล่งกาเนิด ณ ประเทศใด
Puntharee (2019) [6] พิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS CODE) เป็ นระบบการ
จาแนกประเภทสิ นค้า เพื่อใช้แทนความหมายของสิ นค้าในแต่ละประเภท และใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี
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นาเข้าส่งออกระหว่างประเทศ โดยจะเป็ นการกาหนดตัวเลขทั้งหมด 11 หลัก 6 หลักแรกจะเป็ นเลขที่กาหนดขึ้น
โดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เพื่อนาไปใช้เป็ นสากลในทางการค้า และ 2 หลัก
ถัดมาจะเป็ นการแสดงพิกดั ฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code) ส่วนเลข 3 หลักหลังนั้นจะเป็ นรหัสสถิติที่กาหนด
โดยแต่ละประเทศ
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม (ม.ป.ป) [7] ระบบ ABC Analysis หมายถึง เทคนิคการจัดการสิ นค้าคงคลัง
โดยแบ่งตามลาดับชั้นความสาคัญออกเป็ น 3 ชั้น คือ A, B และ C ดังนี้ สิ นค้าคงคลังกลุ่ม A เป็ นสิ นค้าคงคลังอยูท่ ี่
15-20% ของรายการสิ นค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ ระมาณ 75-80% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทั้งหมด สิ นค้า
คงคลังกลุ่ม B เป็ นสิ นค้าคงอยูท่ ี่ 30-40% ของรายการสิ นค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยูป่ ระมาณ 15% ของมูลค่า
สิ นค้าคงคลังทั้งหมด สิ นค้าคงคลังกลุ่ม C เป็ นสิ นค้าคงอยูท่ ี่ 40-50% ของรายการสิ นค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่า
อยูป่ ระมาณ 5-10% ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทั้งหมด
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปภาวิน ปัญญาศิริ (2558) [8] ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ยุทธศาสตร์การบริ หารมาตรการกาหนดให้ใช้วตั ถุดิบ
ภายในประเทศในการผลิตสิ นค้า เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ตามเขตการค้าเสรี อาเซียนของธุรกิจในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ พบความเชื่อมโยงในเรื่ องของการขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA นั้นอ้างถึงกฎ
การได้ถิ่นกาเนิดในประเทศเป็ นสาคัญ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมและสิ่ งพิมพ์รวมถึงกฎว่าด้วยถิ่น
กาเนิดสิ นค้า แล้วจะพบว่ายังมีกฎและหลักเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสิ นค้าภายใต้สิทธิพิเศษ ๆ อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้นามาใช้ใน
การขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกาเนิดสิ นค้า เช่น สิ นค้าที่เป็ นผลผลิตทั้งหมด หรื อได้มาทั้งหมดจากใน
ประเทศ ซึ่งปกติแล้วจะเป็ นสิ นค้าการเกษตร และคุณสมบัติดา้ นการแปรสภาพอย่างเพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ เช่น หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกดั ศุลกากรระหว่างวัตถุดิบนาเข้ากับสิ นค้าส่งออก หรื อ หลักเกณฑ์
สัดส่วนของต้นทุน และมูลค่าเพิ่มของการผลิตในประเทศ และสุ ดท้ายหลักเกณฑ์กระบวนการผลิตของสิ นค้า ซึ่ง
ผูใ้ ช้บริ การยังไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและมีการใช้ไม่แพร่ หลายมากนัก ซึ่งเป็ นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้การ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็ น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจยั นี้ประกอบด้วย ข้อมูลรายการวัตถุดิบ มูลค่าการนาเข้า พิกดั อัตรา
ศุลกากรและถิ่นกาเนิดสิ นค้าของวัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยของบริ ษทั ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 โดยมีวตั ถุดิบทั้งสิ้ นจานวน 76 รายการ จากซัพพลายเออร์ จานวน 8
รายที่มีขอ้ ตกลงในการส่งมอบสิ นค้าระหว่างประเทศแบบ Cost Freight and Insurance: CIF
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ฉบับนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ประกอบด้วย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลรายการวัตถุดิบ มูลค่าการนาเข้า พิกดั อัตราศุลกากร
และถิ่นกาเนิดสิ นค้าของวัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยของบริ ษทั กรณี ศึกษา
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี และการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
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4.3 วิธีดาเนินการวิจัย
4.3.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ฉบับนี้ประกอบด้วย
1. รายการวัตถุดิบ
2. มูลค่าการนาเข้า
3 .พิกดั ศุลกากร
4. อัตราอากรขาเข้า
5. ถิ่นกาเนิดสิ นค้า
4.3.2 ขั้นตอนการจัดกลุ่มวัตถุดบิ โดยใช้ การวิเคราะห์ แบบเอบีซี
งานวิจยั นี้ทาการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบแบบเอบีซี (ABC classification) โดยเรี ยงลาดับจากรายการที่มีมูลค่าอากรขาเข้า
มากไปหารายการที่มีมูลค่าอากรขาเข้าน้อย เพื่อแบ่งกลุ่มวัตถุดิบออกเป็ นกลุ่มเอ บี และซี ตามลาดับและนา
วัตถุดิบกลุ่มเอมาพิจารณาการใช้เขตการค้าเสรี ในการลดต้นทุนการนาเข้าวัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้า
เพื่อขายในประเทศไทย
4.3.3 ขั้นตอนการพิจารณาการใช้ เขตการค้าเสรีสาหรับวัตถุดบิ ในกลุ่มเอ
1. นาข้อมูลถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าของวัตถุดิบในกลุ่มเอ มาพิจารณาว่าถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าของแต่ละ
รายการวัตถุดิบมีถิ่นกาเนิดสิ นค้าในประเทศที่มีการทาเขตการค้าเสรี กบั ประเทศไทยหรื อไม่ กรณี ที่ถิ่นกาเนิดของ
วัตถุดิบไม่มีเขตการค้าเสรี กบั ประเทศไทย วัตถุดิบรายการนั้นจะไม่สามารถใช้เขตการค้าเสรี ในการนาเข้าได้
2. กรณี ที่ถิ่นกาเนิดของวัตถุดิบมีเขตการค้าเสรี นาพิกดั ศุลกากรของแต่ละรายการมาตรวจสอบ
กับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรี ตามข้อตกลง
นั้นๆ ในกรณี ที่ไม่มีพิกดั ในประกาศกระทรงการคลังฯ วัตถุดิบรายการนั้นจะไม่สามารถใช้เขตการค้าเสรี ในการ
นาเข้าได้
3. กรณี ที่มีพิกดั ศุลกากรในประกาศกระทรงการคลังฯ ให้นาพิกดั ศุลกากรของแต่ละรายการมา
ตรวจสอบตามกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสิ นค้า (Rule of Origin) ของเขตการค้าเสรี น้ นั ๆ ว่าพิกดั แต่ละรายการจะต้อง
เป็ นไปตามกฏใดถึงจะสามารถใช้เขตการค้าเสรี ในการนาเข้าได้
4.3.4 สรุปผลการวิจัย

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั การใช้เขตการค้าเสรี ในการนาเข้าเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในธุ รกิจผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของ
บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยใช้ข้อมูลรายการวัตถุดิบ มูลค่าการนาเข้า พิกัดอัตราศุลกากรและถิ่ นกาเนิ ดสิ นค้าของ
วัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิ ตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อขายในประเทศไทยของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึ ง เดื อน
มิ ถุนายน 2563 เพื่อศึ กษาหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนาเข้าวัตถุดิบสาหรั บผลิ ตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อขายใน
ประเทศไทยโดยใช้เขตการค้าเสรี (Free trade area: FTA) และเพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุนการนาเข้าวัตถุดิบสาหรับ
ผลิ ต เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า เพื่ อ ขายในประเทศไทยของบริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษา พบว่ า วัต ถุ ดิ บ ที่ มี ค วามส าคัญ ระดับ A
ประกอบด้วยรายการวัตถุดิบ 8 รายการ จากซัพพลายเออร์จานวน 5 ราย ดังนี้
1. ซัพพลายเออร์ A ประกอบด้วยรายการวัตถุดิบจานวน 3 รายการ ได้แก่ REMOCON ASSY 1 รายการ
และ REMOTE CONTROLLER ASSY 2 รายการ น าเข้าด้วยพิ กัด 8543.70 มี ถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้าในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ภายใต้ขอ้ ตกกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA) ได้รับการยกเว้นอากรจากร้อยละ
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10 เป็ นยกเว้นอากร โดยวัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์ถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าแบบ RVC≥40 หรื อ CTSH จะทาให้บริ ษทั ลด
อากรขาเข้าจาก 2,244,874.00 บาท ลดลงเหลือ 0 บาท โดยบริ ษทั จะสามารถลต้นทุนวัตถุดิบจากการลดอากร
ลงได้ 2,244,874.00 บาท
2. ซัพพลายเออร์ B ประกอบด้วยรายการวัตถุดิบจานวน 1 รายการได้แก่ DC FAN MOTOR นาเข้าด้วย
พิ กัด 8501.31 มี ถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้าในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ภายใต้ข้อ ตกกลงเขตการค้าเสรี อ าเซี ย น - จี น
(ASEAN – CHINA) ได้รับการยกเว้นอากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์ถิ่นกาเนิ ด
สิ นค้าแบบ RVC≥40 หรื อ CTH จะทาให้บริ ษทั ลดอากรขาเข้าจาก 697,919.00 บาท ลดลงเหลือ 348,959.00 บาท
โดยบริ ษทั จะสามารถลต้นทุนวัตถุดิบจากการลดอากรลงได้ 348,960 บาท
3. ซั พ พลายเออร์ C ประกอบด้ว ยรายการวัต ถุ ดิ บ จ านวน 2 รายการได้แ ก่ COMPRESSOR ASSY
ที่นาเข้าด้วยพิกดั 8414.30 มีถิ่นกาเนิดสิ นค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ขอ้ ตกกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ยน จีน (ASEAN – CHINA) ได้รับการยกเว้นอากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์ถิ่นกาเนิด
สิ นค้าแบบ RVC≥40 หรื อ CTSH จะทาให้บริ ษทั ลดอากรขาเข้าจาก 2,879,241.00 บาท ลดลงเหลือ 1,439,620.00
บาท โดยบริ ษทั จะสามารถลต้นทุนวัตถุดิบจากการลดอากรลงได้ 1,439,620.00 บาท
4. ซัพพลายเออร์ G ประกอบด้วยรายการวัตถุดิบจานวน 1 รายการได้แก่ DC FAN MOTOR ที่นาเข้า
ด้วยพิกดั 8501.31 มีถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ขอ้ ตกกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ยน - จีน
(ASEAN – CHINA) ได้รับการยกเว้นอากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์ถิ่นกาเนิ ด
สิ นค้าแบบ RVC≥40 หรื อ CTH จะทาให้บริ ษทั ลดอากรขาเข้าจาก 371,608.00 บาท ลดลงเหลือ 185,804.00 บาท
โดยบริ ษทั จะสามารถลต้นทุนวัตถุดิบจากการลดอากรลงได้ 185,804.00 บาท
5. ซัพพลายเออร์ H ประกอบด้วยรายการวัตถุดิบจานวน 1 รายการได้แก่ SINGLE PHASE AC FAN
MOTOR ที่นาเข้าด้วยพิกดั 8501.10 มีถิ่นกาเนินสิ นค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ขอ้ ตกกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน - จีน (ASEAN – CHINA) ได้รับการยกเว้นอากรจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 โดยวัตถุดิบต้องผ่านเกณฑ์
ถิ่ น ก าเนิ ด สิ นค้า แบบ RVC≥40 หรื อ CTH จะท าให้บ ริ ษทั ลดอากรขาเข้าจาก 1,215,053.00 บาท ลดลงเหลื อ
607,526.00 บาท โดยบริ ษทั จะสามารถลต้นทุนวัตถุดิบจากการลดอากรลงได้ 607,527.00 บาท
จากการวิจยั ตามข้อ 1-5 วัตถุดิบในกลุ่มเอจานวน 8 รายการ จากซัพพลายเออร์จานวน 5 ราย สามารถใช้
เขตการค้าเสรี อาเซี ยน - จีน (ASEAN – CHINA) ในการนาเข้าได้ตามเกณฑ์ถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าของแต่ละรายการ
ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรที่ มีการกาหนดในข้อตกลงฯ และสามารถทาให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนค่าอากรจาก
7,408,695.00 บาท เป็ น 2,581,909.00 บาท ต้น ทุ น ที่ ล ดลงเท่ากับ 4,826,786.00 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65 ของ
ต้นทุนค่าอากรที่เสี ยไปทั้งหมดโดยสามารถสรุ ปดังภาพที่ 1
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ซัพพลาย
ชือ่ สินค ้า
พิกัดศุลกากร
เออร์
A
REMOCON ASSY
8543.70
A
REMOTE CONTROLLER ASSY
8543.70
A
REMOTE CONTROLLER ASSY
8543.70
B
DC FAN MOTOR
8501.31
C
COMPRESSOR ASSY
8414.30
C
COMPRESSOR ASSY
8414.30
G
DC FAN MOTOR
8501.31
H
SINGLE PHASE AC FAN MOTOR 8501.10

อัตราอากร
ปกติ
FTA
10% ยกเว ้นอากร
10% ยกเว ้นอากร
10% ยกเว ้นอากร
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%

มูลค่าอากรปกติ
1,316,576.00
482,877.00
445,421.00
697,919.00
2,093,295.00
785,946.00
371,608.00
1,215,053.00
7,408,695.00
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มูลค่าอากรตาม
มูลค่าอากรทีล่ ดได ้ เกณฑ์ถนิ่ กาเนิดสินค ้า
สิทธิ์ FTA
1,316,576.00 RVC≥40 หรือ CTSH
482,877.00 RVC≥40 หรือ CTSH
445,421.00 RVC≥40 หรือ CTSH
348,959.00
348,960.00 RVC≥40 หรือ CTH
1,046,647.00
1,046,648.00 RVC≥40 หรือ CTSH
392,973.00
392,973.00 RVC≥40 หรือ CTSH
185,804.00
185,804.00 RVC≥40 หรือ CTH
607,526.00
607,527.00 RVC≥40 หรือ CTH
2,581,909.00
4,826,786.00

ภาพที่ 1 ตารางสรุ ปผลรายการวัตถุดิบที่มีความสาคัญระดับเอ
RVC (XX) หมายถึง สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
CTH หมายถึง การเปลี่ยนพิกดั ศุลกากรในระดับ 4 หลัก
CTSH หมายถึง การเปลี่ยนพิกดั ศุลกากรในระดับ 6 หลัก

6. อภิปรายผล
เนื่องจากบริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตั้งแต่เริ่ มประกอบกิจการมาจนถึงปัจจุบนั
และมีกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเป็ นหลัก โดยมียอดส่ งออกประมาณ 80% และยอดขายในประเทศไทยประมาณ
20% ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณวัต ถุ ดิ บ ที่ น าเข้ า มาผลิ ต เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าเพื่ อ การส่ ง ออกมี สัด สวนถึ ง 80% โดยที่ ไ ด้รับ
การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิตเพื่อการส่ งออก (มาตรา 36) ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุน [2] ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านบีโอไอมาโดยตลอด แต่ในส่ วนของ
วัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อขายในประเทศไทยจะต้องเสี ยภาษีอากรขาเข้าตามอัตราอากรที่ศุลกากร
เรี ยกเก็บ ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดต้นทุนของบริ ษทั ทางผูว้ ิจยั จึงเสนอการใช้ขอ้ ตกลงเขต
การค้า (FTA) ในการลดต้นทุนอากรขาเข้าวัตถุดิบในส่วนนี้ เพื่อให้ได้รับการยกเว้นหรื อลดหน่อยอากรตามที่ได้มี
การทาข้อตกลงไว้ เนื่องจากซัพพลายเออร์หลักของบริ ษทั จะตั้งอยูใ่ น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ไทยได้มีการทาเขตการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆ ทั้งแบบพหุภาคีและแบบทวิภาคี [3]

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หาร หัวหน้า พนักงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนซัพพลายเออร์ ต้องทาการศึกษาเขตการค้าเสรี
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทั้งผูส้ ่งออกและผูน้ าเข้า เพื่อป้องกันการ
ใช้สิทธิ์ผิดหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามเขตการค้าเสรี และอาจโดนเรี ยกเก็บภาษียอ้ นหลังจากศุลกากรหรื อปฏิเสธการ
ให้สิทธิ์ได้
(2) ควรขยายผลการศึกษาและการใช้เขตการค้าเสรี ไปยังวัตถุดิบในกลุ่มบีและซีดว้ ย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การวิจัย นี้ ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 6 เดื อนในการวิเคราะห์ ดังนั้นผลลัพธ์อาจไม่สะท้อนต่อความ
ต้องการในอนาคต ควรนาข้อมูลการสั่งซื้ อล่วงหน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้การลดต้นทุนโดยการใช้เขต
การค้าเสรี ในการนาเข้าวัตถุดิบเกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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(2) การวิจยั นี้ยงั ไม่มีการนาข้อมูลการนาเข้าวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ ที่มีขอ้ ตกลงในการส่ งมอบ
สิ นค้าแบบ FOB (Free on Board) มาใช้ในการวิจยั เนื่องจากฐานภาษีตามข้อกาหนดของศุลกากรกาหนดว่าจะต้อง
ใช้ฐานภาษีแบบ CIF (Cost Freight and Insurance) ในการคานวณเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร และเพื่อให้ครอบคลุม
และเกิดประโยชน์ที่สุด ควรเก็บข้อมูลและทาการเพิ่มข้อมูลการนาเข้าวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ในทุกข้อตกลงใน
การส่งมอบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการวิจยั ครั้งต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย เล่ ม นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งมาได้ด้ว ยความกรุ ณ าและความช่ ว ยเหลื อ จากหลายๆ ท่ า น ผู ้ศึ ก ษา
ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ในฐานะอาจารย์ที่ป รึ กษา ที่ท่านได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา
เสนอความคิดเห็น ตลอดจนตรวจสอบงานวิจยั และขอขอบคุณบริ ษทั กรณี ศึกษาที่ได้อนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นอย่างดี
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสับปะรด
กระป๋ องของบริ ษทั อุ ตสาหกรรมสั บปะรดกระป๋ องไทย จ ากัด แบบธุ รกิ จสู่ ธุรกิ จ หน่ วยการทางานผลิ ตภัณฑ์
สั บปะรดแว่ นสี เหลื องเข้มในน้ าเชื่ อมและน้ าสั บปะรด ขนาด 20 ออนซ์ โดยใช้หลักการประเมิ นตามแนวทาง
การประเมิ นคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิ ตภัณฑ์ขององค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (TGO) และประเมิ น
ศัก ยภาพเบื้ อ งต้น ของการบริ หารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วด้ว ย Green Supply Chain Logistics
Management Scorecard ของกองโลจิ สติ กส์ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2) เสนอแนวทาง
การพัฒนา ปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิ ต รวมถึ งการออกข้อกาหนดหรื อนโยบายต่างๆ เพื่อลด
ค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์จากการผลิ ตสับปะรดกระป๋ องเพื่อนาไปสู่ การจัดการโซ่ อุปทานสี เขียว ผลการศึกษาพบว่ า
ผลิ ตภัณฑ์สั บปะรดแว่ นสี เหลื องเข้มในน้ าเชื่ อมและน้ าสั บปะรด ขนาด 20 ออนซ์ ปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก 394
กรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในขั้นตอนของการได้มาซึ่ งวัตถุดิบ มีค่าเท่ากับ 318.98 กรัมคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80.97 ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ทาการศึกษา และใน
ขั้นตอนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก 74.97 กรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 19.03
ของการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทั้งหมดของผลิ ตภัณฑ์ที่ท าการศึ กษา ดังนั้น สามารถเสนอแนะแนวทางการลด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในขั้นตอนของการได้มาซึ่ งวัตถุดิบเป็ นสาคัญ และผลการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของ
การบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียวด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard พบว่า
บริ ษทั มีผลการประเมินต่า (1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในด้าน (1) การวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์
(2) กระบวนการสั่งซื้ อและการสื่ อสารคาสั่งซื้ อ และ (3) กระบวนการรับคาสั่งซื้ อและสื่ อสารเรื่ องการส่ งมอบ ดังนั้น
บริ ษทั ควรมุ่งเน้นการบริ หารจัดการในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: สับปะรดกระป๋ อง คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์ โซ่อุปทานสี เขียว
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ABSTRACT
The objectives of the study are 1) to estimate the amount of GHGs that generated from the product of
canned pineapple of Thai Pineapple Canning Industry Co.,Ltd. by using business to business (B2B) analysis.
This study focuses on the functional units (dark yellow pineapple in syrup and pineapple juice, 20 Oz.) using Life
Cycle Assessment (LCA) as a guideline of GHGs emission reduction from canned pineapple products.
In addition, this study also aims to assess the initial potential of green supply chain logistics management with
Green Supply Chain Logistics Management Scorecard announced by Division of Logistics Department of
Industrial Promotion, Ministry of Industry of Thailand. 2) to propose development, improvement or change in
technology using in production process. This study is including the procedure of policies announcement pointing
to reduce the carbon footprint from canned pineapple products which could be led to green supply chain
management. The result of the study for canned pineapple products (example product) is 394 gCO2eq. In the
pineapple cultivation process, GHGs averagely emitted 318.98 gCO2eq. of GHGs accounted for 80.97 % of example
product. In the production process, Carbon footprint assessment of canned pineapple was 74.97 gCO2eq. of GHGs
accounted for 19.03 % of example product. In conclusion, the suggestions could be reducing greenhouse gas
emissions in the process of obtaining raw materials. Besides, the Green Supply Chain Logistics Management
Scorecard’s assessment results found that that the company has a low evaluation score (1 of 5 point) in terms of
(1) product planning and design (2) ordering processes and communication of order and (3) procedure of receiving
order and communicating on product delivery. Therefore, the improvement could be focus on the topic of process
management in various positions as mentioned above to build more conservational environment.
Keywords: Greenhouse Gases, Carbon Footprint of Product, Green Supply Chain

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ก๊าซเรื อนกระจกเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนในปั จจุบนั มีท้ งั ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่ควรให้ความสาคัญมากที่สุด
เนื่ อ งจากมี สั ด ส่ ว นมากถึ ง ร้ อ ยละ 75 ของก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ถู ก ปล่ อ ยออกมา (สื บ ค้น เมื่ อ 13 ต.ค. 2562,
จาก https://ngthai.com/science/25344/greenhouse-gases/)
ประเทศไทยเป็ นประเทศผูผ้ ลิตทั้งทางด้านภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมจึงมีการใช้ทรัพยากร
ในปริ มาณสู งและมีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์สูง จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกเป็ นอัน ดับ ที่ 20 ของโลก และเป็ นอัน ดับ ที่ 2 ของอาเซี ย น (Global Carbon Project, 2560)
นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกสับปะรดกระป๋ องและน้ าสับปะรดรายใหญ่ของโลก ซึ่ งสับปะรด
โรงงานมีปริ มาณผลผลิตเป็ นอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 1.79 ล้านตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
การส่ งออกผลไม้กระป๋ องและแปรรู ปมีปริ มาณ 1,195,995 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 1,634.61 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการ
ส่ งออกหลักคือสิ นค้าสับปะรดกระป๋ องมีปริ มาณ 294,185 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 317.54 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (สานัก
ส่ ง เสริ มการค้ า สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรม กรมส่ ง เสริ มการค้ า ระหว่ างประเทศ, 2560) โดยจั ง หวัด
ประจวบคี รี ข ัน ธ์ เ ป็ นจัง หวัด ที่ มี ผ ลผลิ ต จากการปลู กสั บ ปะรดมากที่ สุด ในประเทศ คื อ จ านวน 562,384 ตัน
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(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2562) ซึ่งในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋ อง
จะมีการใช้น้ าและปล่อยของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมในปริ มาณมาก เป็ นเหตุให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั
โดยหนึ่งในเครื่ องมือที่หลายประเทศนามาใช้ในการประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ ซึ่งใช้ใน
การประเมินปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่ งเป็ น
วิ ธี ก ารบริ หารจัดการโซ่ อุ ปทานให้ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม และนอกจากนี้ เพื่ อให้เ ป็ นการลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการภาคอุตสาหกรรม กองโลจิ สติ กส์ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้พฒ
ั นา
แบบประเมิ น Green Supply Chain Logistics Management Scorecard เพื่ อ ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ศ ั ก ยภาพของ
การบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียวขององค์กร และสามารถกาหนดวิธีการในพัฒนาได้อย่างตรงจุด
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์และการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริ หารจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียวด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard เพื่อวิเคราะห์และจัดทา
แนวทางในการปรั บปรุ งและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มุ่งสู่ โซ่ อุปทานสี เขียว โดยเลือกทาการศึกษาผลิ ตภัณฑ์สับปะรด
กระป๋ องและเลือกทาการศึกษาข้อมูลจากบริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด อาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจในการผลิตสับปะรดกระป๋ องแห่ งแรกในอาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนกระทัง่ ปัจจุบนั มีโรงงานมากกว่า 23 แห่งทัว่ ประเทศที่ดาเนินการแปรรู ปสับปะรด
กระป๋ องเพื่อการส่งออก อีกทั้ง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ยงั เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อประเมิ นคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ ของการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกในรู ปก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ตลอดโซ่การผลิตสับปะรดกระป๋ องของ บริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด และประเมินศักยภาพเบื้องต้น
ของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียวด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard
(2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกข้อกาหนด
หรื อนโยบายต่างๆ เพื่อลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์จากการผลิตสับปะรดกระป๋ องเพื่อนาไปสู่ การจัดการโซ่อุปทานสี เขียว

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) หมายถึง ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อย
ออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบ
ชิ้นส่ วน การใช้งานและการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคานวณออกมาในรู ปของคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบว่าตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในรู ป
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาปริ มาณเท่าใด นอกจากนี้ การประเมินคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ในผลิตภัณฑ์ยงั เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคทราบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
ได้พิจารณาประกอบในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ (องค์การบริ หารการจัดการก๊าซเรื อนกระจก, 2554: 2)
โดยการคานวณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์หรื อปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์น้ นั จะถูกทาการตรวจวัดและ
บันทึกในรู ปของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในขั้นตอนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Trust, 2010: 12) ข้อมูล
ที่ตอ้ งใช้สาหรับประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์ ขอบเขตกระบวนการผลิต วัตถุดิบ
ค่าสัมประสิ ทธิ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (Emission Factor) ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกไว้ในรู ปแบบที่
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เหมาะสม สาหรับใช้วิเคราะห์และทวนสอบได้อีกอย่างน้อย 2 ปี หรื อตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากนั้น
อยูใ่ นตลาด (องค์การบริ หารการจัดการก๊าซเรื อนกระจก, 2554: 9)
3.2 แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการจั ดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุ ปทานสี เขี ยว (Green Supply Chain Management :
GSCM) การจัดการกรี นซัพพลายเชน คือการออกแบบและวางแผนวิธีดาเนิ นธุ รกิจที่สามารถช่วยลดปั ญหาสภาวะ
โลกร้อนอันเป็ นสาเหตุของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ ทั้งใน
ส่วนของการซื้ อหาวัตถุดิบ การคัดเลือกรู ปแบบของสิ นค้าหรื อบริ การ การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด การเคลื่อนย้าย
จัดเก็บ และการขนส่ งที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจนขั้นตอนการกาจัดของเสี ยด้วยการนาสิ นค้ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่อีกครั้ง หรื อการฝังกลบ ซึ่ งจะส่ งเสริ มและเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจทั้งในส่ วนของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
รวมถึงสังคมให้การยอมรับ นอกจากนี้ ยงั สามารถช่วยลดต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกินจาเป็ นต่างๆ ลง อันเป็ นความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันและมุ่งสู่ธุรกิจที่มีความมัน่ คงยัง่ ยืนในอนาคต (กอง โลจิสติกส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, 2557)
แบบประเมิ น Green Supply Chain Logistics Management Scorecard กองโลจิ ส ติ ก ส์ กรมส่ ง เสริ ม
อุ ต สาหกรรมได้พ ฒ
ั นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ศักยภาพการจัด การโลจิ สติ กส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานสี เ ขีย วขององค์กร
โดยกิ จ กรรมในโซ่ อุ ป ทานที่ จ ะถู กน ามาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ศักยภาพของการด าเนิ น งานในมุ ม มองด้าน
สิ่ งแวดล้อม คือ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ประยุกต์กบั SCOR Model
และได้กาหนดกระบวนการมาตรฐานในการจัดการโซ่อุปทานไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การจัดหา
แหล่งวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Delivery) และการส่งคืนสิ นค้าจากลูกค้า (Return)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด
หน่วยผลิตภัณฑ์ สับปะรดแว่นสี เหลืองเข้ม
ในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์
(Carbon Footprint of Product : CFP)
1) ข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบ
2) ข้อมูลการผลิต
3) ข้อมูลการขนส่ ง

คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของ
ผลิตภัณฑ์

การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริ หาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียวด้วย Green
Supply Chain Logistics Management Scorecard
1) การวางแผน (Plan)
2) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ (Source)
3) การผลิต (Make)
4) การส่ งมอบ (Delivery)
5) การส่ งคืนสิ นค้าจากลูกค้า (Return)

ค่าศักยภาพเบื้องต้นของ
การบริ หารจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สี เขียว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1009

แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิต
รวมถึงการออกข้อกาหนด
หรื อนโยบายต่างๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งประยุกต์เพื่อหาปริ มาณคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ โดยการเก็บข้อมูล ทุติยภูมิจาก
หน่วยงานภายในองค์กรทุกหน่วยที่อยู่ในขอบเขตงานวิจยั โดยวิธีสัมภาษณ์ รวมไปถึงค้นคว้า หาวิธีการจากข้อมูล
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสถิติ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ต่างๆ และฐานข้อมูลที่เผยแพร่ ทวั่ ไป ผลที่ได้คือ
วิธีการคานวณปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิ ตภัณฑ์สับปะรดกระป๋ อง จากนั้น ทาการแปรผลการประเมิน
วัฏจักรชี วิตของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลดปริ มาณ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ และการประเมินศักยภาพเบื้องต้น
ของการบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย ว โดยใช้ Green Supply Chain Logistics Management
Scorecard เพื่อจัดทาแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่โซ่อุปทานสี เขียว
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ผู้ให้ ข้อมูลหลักประกอบด้ วย
(1) ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน บริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมสั บปะรดกระป๋ องไทย จ ากัด อ าเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ ย วกับ กระบวนการผลิ ต สับปะรดกระป๋ อง และข้อมูลการประเมิ น
ศักยภาพเบื้องต้นของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี เขียว จานวน 7 ราย
(2) เกษตรกรผู ้ป ลู ก สั บ ปะรดที่ เ กี่ ย วข้อ งในกระบวนการผลิ ต สั บ ปะรดกระป๋ องของบริ ษัท
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด จานวน 6 ราย เนื่องจากบริ ษทั ใช้สับปะรดจากเกษตรกรที่มีการทาสัญญา
กัน (Contact farming) โดยทาสัญญากับกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งมีการใช้สับปะรดจากกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ในปี
พ.ศ. 2562 จานวนทั้งหมด 32 ราย และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมาจากวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้กฎ
รากที่สองของจานวนไร่ สับปะรดตามข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Category Rule: PCR) (องค์การ
บริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก, 2558)
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ ได้แ ก่ 1) ค าถามการสั ม ภาษณ์ 2) แบบประเมิ น ศักยภาพ
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานสี เขี ย ว ( Green Supply Chain Logistics Management Scorecard) ของ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จัยในครั้ งนี้ เริ่ มจากการศึ กษาข้อมู ลงานวิ จัยด้านการประเมิ นคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ของผลิ ตภัณฑ์
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป โดยการศึกษาข้อมูลจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ (1) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีต่างๆ บทความเชิ งวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะทาการศึกษา
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋ อง
แนวคิดเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
โลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานสี เขียว (2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสิ นค้า (สิ้นสุ ดที่หน้าโรงงาน) ตลอดจนการขนส่ ง
ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย
จากัด เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการผลิต การได้มาซึ่ งวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ
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ทรัพยากรที่ใช้ พลังงานที่ใช้ และของเสี ยที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ การสัมภาษณ์เกษตรกร
ผูป้ ลูกสับปะรดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋ องของบริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด
เพื่อสอบถามข้อมูลการปลู กและการใช้ทรั พยากรต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลของเกษตรกรผูป้ ลู กสับปะรด ในเรื่ องพื้ นที่
เพาะปลูก เครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้ สถานที่ที่ส่งไปจาหน่าย การใช้และการผลิตวัตถุดิบ การใช้พลังงาน ปริ มาณผลผลิต
และการขนส่ ง และ (3) การเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพเบื้องต้นของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน
สี เขียวด้วย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard ประกอบด้วยการจัดการโซ่ อุปทานในมุมมองด้าน
สิ่ งแวดล้อมทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่ งมอบ
(Delivery) และการส่ งคืนสิ นค้าจากลูกค้า (Return) เพื่อวิเคราะห์และจัดทาแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการผลิตให้เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่โซ่อุปทานสี เขียวต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ จะมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก
โดยการพิจารณาปริ มาณคาร์ บอนที่ปล่อยออกมาต่อ 1 หน่วยผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการประเมิน วัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋ อง บริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด โดยกาหนดขอบเขตการประเมิน
แบบ Business to Business (B2B) อ้างอิงวิธีการประเมินจากคู่มือแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
และข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ที่เผยแพร่ โดยองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
วิธีการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง มีดังนี้
(1) การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ กาหนดเป้ าหมายการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋ อง
แบบ Business to Business (B2B) ตั้งแต่ข้ นั ตอนการได้มาซึ่ งวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การกระจายสิ นค้า (สิ้ นสุ ดที่หน้า
โรงงาน) ตลอดจนการขนส่ งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของบริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จากัด จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ และกาหนดหน่ วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึ กษา (Functional Unit) ของงานวิจัยนี้ คือ สับปะรดแว่น
สี เหลืองเข้มในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋ อง) เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณการส่งออกมากที่สุด
B2B
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

การปลูกสับปะรด

กระบวนการผลิต

เตรี ยมดิน

รับ/ล้าง/คัดเกรด
ปอกเปลือก

ขนส่ง

แต่ง/ล้าง/สไลด์/ล้าง/เลือก

ดูแลก่อนเก็บเกี่ยว

บรรจุกระป๋ อง
เติมน้ า/ไล่อากาศ/ปิ ดฝา

เก็บเกี่ยวผลผลิต

COOKING/COOLING
น้ าเชื่อม

ขนส่ง

จัดเก็บ

บรรจุภณ
ั ฑ์

ขนส่ง

ติดฉลาด/บรรจุ

ภาพที่ 2 ขอบเขตการเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์สับปะรดแว่นสี เหลืองเข้มในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์
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(2) การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อจัดทาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม
จัดทาบัญชีรายการเพื่อรวบรวมข้อมูลปริ มาณสารขาเข้า สารขาออก ทรัพยากร และพลังงานในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการ ทั้งข้อมูลกระบวนการเพาะปลูก ข้อมูลการขนส่ งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และข้อมูลกระบวนการ
ผลิตสับปะรดกระป๋ อง
(3) การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต
การประเมินผลกระทบเป็ นการนาบัญชี รายการสิ่ งแวดล้อมมาทาการคานวณเพื่อหาปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋ อง โดยแสดงออกมาในรู ปของหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แนวทางการ
คานวณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ได้อา้ งอิงการคานวณตามหนังสื อ แนวทางการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์โดย
คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์ (2554) ซึ่ งคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์จะหาได้จากการนา
ผลรวมของปริ มาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (CO2 eq) ของแต่ละกระบวนการมารวมกัน โดยสามารถคานวณได้ตามสมการต่อไปนี้
CFP =  Ai  EFi

CFP คือ ค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์หรื อปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่าต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์
(หน่วย ผลิตภัณฑ์/กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
Ai คือ ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ พลังงาน หรื อสารเคมีที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม i (หน่ วยผลิตภัณฑ์/กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
EFi คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (Emission Factor)

5. ผลการวิจัย
(1) ผลการคานวณคาร์ บอนฟุตพริ้นท์
จากการศึ ก ษาผลการค านวณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องสั บ ปะรดแว่ น สี เ หลื อ งเข้ม ในน้ าเชื่ อ มและ
น้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋ อง) มีค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์เท่ากับ 394 กรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
โดยพบว่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบมีค่าเท่ากับ 318.98 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 80.97 และในขั้ น ตอนการผลิ ต มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจก 74.97
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.03 ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมด และในแต่ละ
กระบวนการในบริ ษทั พบว่าผลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมาจากกระบวนการ COOKING - COOLING มากที่สุด
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.51 ของปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกระบวนการผลิ ต รองลงมาคื อ การเติ ม น้ า เชื่ อ มและ
น้ าสับปะรด คิดเป็ นร้อยละ 19.10 ของปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากกระบวนการผลิต และการแต่ง/สไลด์/ล้าง/เลือก
คิดเป็ นร้อยละ 17.90 ของปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากกระบวนการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพที่ 3 และภาพที่ 4
ตารางที่ 1 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลิตภัณฑ์สับปะรดแว่นสี เหลืองเข้มในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด ขนาด
20 ออนซ์
การปล่อย GHG ของการได้มาและการใช้
การปล่อย GHG ของการขนส่ ง
ผลรวม
ช่ วงวัฏจักรชีวิต ประโยชน์ วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร
(gCO2eq)
(gCO2eq)
(gCO2eq)
การได้มาของวัตถุดิบ
309.00
9.98
318.98
การผลิต
74.87
0.10
74.97
รวม
383.87
10.08
393.95
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การได้มาของวัตถุดิบ

การผลิต

gCO2eq

ภาพที่ 3 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดแว่นสี เหลืองเข้ม
ในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์
25
20
15
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5
0

1.91E+01
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1.04E+01

7.53E+00 8.27E+00
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0

ภาพที่ 4 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์สับปะรดแว่นสี เหลืองเข้ม
ในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์
(2) ผลการประเมินศักยภาพเบื้องต้ นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อปุ ทานสีเขียว
จากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในมุมมองด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
โดยใช้แบบประเมิน Green Supply Chain Logistics Management Scorecard ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 5
การขนส่ งเพื่อรับคืนสิ นค้าจากลูกค้า

การขนส่ งวัตถุดิบคืนผูส้ ่ งมอบ
การสื่ อสารในกระบวนการส่ งคืนวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
การขนส่ งสิ นค้า
บรรจุภณั ฑ์สาหรับสิ นค้า
กระบวนการรับคาสัง่ ซื้อสิ นค้าและสื่ อสารเรื่ องการส่ งมอบ
การจัดการคลังสิ นค้า
กระบวนการแปรรู ป
การขนย้ายในกระบวนการผลิต
การจัดการคลังวัตถุดิบ
การจัดการบรรจุภณั ฑ์สาหรับวัตถุดิบ
การขนส่ งวัตถุดิบ

การเลือกแหล่งวัตถุการเลือกแหล่งวัตถุดิบ
กระบวนการสั่งซื้อ และการสื่ อสารคาสั่งซื้ อ
การวางแผนวัตถุดิบ งานระหว่างทา และสิ นค้าสาเร็ จรู ปคงคลัง
การวางแผน และการสื่ อสารแผนการผลิต
การวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์
0

1

2

3

4

5

ภาพที่ 5 ผลประเมินตามแบบ Green Supply Chain Logistics Management Scorecard
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6. อภิปรายผล
จากการศึกษาการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของสับปะรดแว่นสี เหลืองเข้มในน้ าเชื่อมและน้ าสับปะรด
ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋ อง) และผลการประเมิ น ศัก ยภาพเบื้ อ งต้น ของการบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
โซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วด้ว ย Green Supply Chain Logistics Management Scorecard พบว่ า บริ ษ ัท มี ผ ลการประเมิ น
ในด้าน (1) กระบวนการวางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ (2) กระบวนการสั่งซื้ อและการสื่ อสารคาสั่ง ซื้ อ
และ (3) กระบวนการรับคาสั่งซื้ อและสื่ อสารเรื่ องการส่ งมอบ ที่ได้คะแนนการประเมินต่า ซึ่ งจากผลการศึกษา
ทั้ง การประเมิ นคาร์ บอนฟุต พริ้ นท์และการประเมิ น ศัก ยภาพเบื้ อ งต้นของการบริ หารจัดการโลจิ ส ติ กส์ และ
โซ่อุปทานสี เขียวมีความสอดคล้องกันในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการวางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั
ยังไม่มีนโยบายในการก าหนดให้นาประเด็นเรื่ องผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมมาพิจารณาประกอบในขั้นตอน
การออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ที่พบว่าในกระบวนการได้มาซึ่งกระป๋ องมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้ น
ในปริ มาณสู ง

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ข้ อเสนอแนะในการลดค่าคาร์ บอนฟุตพริน้ ท์
จากผลการคานวณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดแว่นสี เหลื องเข้มในน้ าเชื่ อมและ
น้ าสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ (1 กระป๋ อง) จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่ งวัตถุดิบมีผลกระทบมากที่สุด ซึ่ งผลกระทบหลัก
มาจากการได้มาของกระป๋ องบรรจุสับปะรด ซึ่ งมีการร่ วมมือกับ โรงงานผลิตกระป๋ องเพื่อออกแบบหรื อพัฒนา
ให้กระป๋ องมี ความหนาน้อยลงแต่ไม่กระทบกับคุณภาพ หรื อลดปริ มาณการใช้วตั ถุดิบที่ ใช้ผลิ ตกระป๋ องลง
ก็จะช่วยให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ลดลงได้
สาหรับปั จจัยภายในกระบวนการผลิต การใช้ไอน้ าเป็ นส่ วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด ควรมี
การปรับปรุ งกระบวนการผลิตไอน้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น หรื อปรับมาใช้เชื้อเพลิงที่เป็ นชีวมวล เนื่องจากเป็ น
เชื้อเพลิงที่ปล่อยคาร์บอนต่า ซึ่งจะทาให้ปริ มาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ลดลงได้
(2) ข้ อเสนอแนะในการประเมินศักยภาพเบื้องต้ นของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
สีเขียว
ด้านกระบวนการวางแผน : ในการวางแผนและการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ : ควรมีการวางแผนใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ด้านการจัดซื้ อจัดหา : ในการวางแผนคาสั่งซื้ อและการสื่ อสารแผนการผลิตคาสั่งซื้ อ เสนอให้เพิ่ม
การเก็บข้อมูลผ่านระบบมากขึ้น และควรคัดเลือกจากผูส้ ่ งมอบที่คานึงถึงสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง ควรมีการส่งเสริ มให้
ความรู ้แก่เกษตรกรในการปลูกสัปปะรดอย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการส่ งมอบ : ควรมีการลดการใช้วสั ดุสิ้นเลืองในกระบวนการส่ งมอบ เช่น ฟิ ล์มพัน
สิ นค้า อาจเปลี่ยนมาใช้ผา้ ตาข่ายพันพาเลทแทน เป็ นต้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มเติมการศึกษาในเรื่ องการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋ อง
(2) ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ บริ ษทั ที่ ทาการศึ กษามี การขึ้นทะเบี ยนฉลากลดคาร์ บ อนกับ
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อให้บริ ษทั สามารถใช้เป็ นกลยุทธ์ ข้อได้เปรี ยบ
ในตลาดและยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสิ นค้าขายดีของกรณี ศึกษา
และนาเสนอแนวทางการสั่งสิ นค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยใช้ขอ้ มูลการขายปี 2560 – 2562 ของ
สิ นค้าขายดีประเภท Non-book กลุ่มสิ นค้าที่ระลึก-ฝากขายจานวน 2 รายการ มาพยากรณ์ดว้ ยเทคนิคการพยากรณ์
5 รู ปแบบ ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ (moving average) 2. หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก (weighted moving
average ) 3. วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชียล (simple exponential smoothing) 4. วิธีวิเคราะห์แบบถดถอย (simple
linear regression analysis) และ 5. การปรั บเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลตามฤดู กาล (winter exponential smoothing
adjusted) โดยการเปรี ยบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่าที่สุด เพื่อนาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดไปใช้สาหรับ
การพยากรณ์ความต้องการในอนาคต
ผลการวิจยั พบว่า การพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชียล (simple exponential smoothing) เป็ น
วิ ธีที่ เ หมาะสมที่ สุด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ ข องการพยากรณ์ (MAD = 73.14) ค่ าความความ
คลาดเคลื่ อ นกาลัง สองเฉลี่ ย (MSE = 8,842.03) และค่ าเปอร์ เซ็ น ความคลาดเคลื่ อ นสมบูร ณ์ เ ฉลี่ ย (MAPE =
81.61%) ต่าสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ท้งั 5 รู ปแบบ
คาสาคัญ: การพยากรณ์, ศูนย์หนังสื อ, ค้าปลีก

ABSTRACT
The objective of this research was to compare forecasting methods that were suitable for the best sellers
of the case study. And offer guidelines for ordering products to meet the needs of customers By using the sales
data of the year 2017 - 2019 of the bestsellers in the non-book category of souvenir-consignment products,
2 items were forecasted with 5 forecasting techniques: 1. moving average 2. Find the value Weighted moving
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average 3. Simple exponential smoothing 4. Simple linear regression analysis and 5. Exponential smoothing.
(Winter exponential smoothing adjusted) by comparing the lowest tolerances To apply the most suitable
forecasting method for forecasting future needs.
The research results were found that Forecasting with simple exponential smoothing is the most
appropriate method. The mean absolute error of forecast (MAD = 73.14), mean square error (MSE = 8,842.03)
and the mean absolute error percentage (MAPE = 81.61%) were lowest. 5 styles
Keywords: Forecasting, Book center, Retail

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ร้านค้าหลายแห่ งประสบปั ญหาสิ นค้าขาดสต็อก หรื อสั่งสิ นค้ามาเกินกว่าความต้องการของ
ลูกค้าการจัดการสิ นค้าคงคลังมีความสาคัญต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบนั จะต้องเข้าใจใน
พฤติกรรมของลูกค้าการขาดข้อมูลที่สาคัญสาหรับการจัดการความต้องการของลูกค้าจะเป็ นเหตุให้ไม่ทราบความ
ต้องการทาให้เสี ยโอกาสการขายและเกิดปั ญหาในสิ นค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการ การพยากรณ์ความต้องการสิ นค้า
เพื่อให้ทราบความต้องการและรู ปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมรวมถึงการจัดการด้านกลยุทธ์จึงสาคัญสาหรับ
ธุ รกิ จนี้ การมุ่งเน้นเพื่อลูกค้าการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีจะนามาซึ่ งผลลัพธ์ความพึงพอใจของลูกค้าที่ มีอย่างทั่ว ถึ ง
เป็ นการบริ การที่ดีที่ ซึ่งปัจจุบนั การแข่งขันมีความผันผวนมากขึ้น
จุดแข็งสาคัญอย่างหนึ่งของทุกธุรกิจคือลูกค้า การวางแผนธุรกิจที่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลักและการบริ การ
ต่ า ง ๆ ที่ เ น้ น ลู ก ค้า ให้ ดี ที่ สุ ด ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด ที่ จ ะสามารถวัด ได้ และมัก จะมี
การเชื่อมโยงจากการวางแผน จากการวางกลยุทธ์ดงั นั้นการที่มีของขายที่เพียงพอเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มีการมุ่งเน้นลูกค้าเป็ นสาคัญ
จากปั จจัยดังกล่าว ทั้งกาไร การจัดการสิ นค้าคงคลัง ความสามรถในการทากาไร บางอย่างเป็ นสิ นค้าที่
ทากาไรได้ดีแต่ไม่ได้มีการวางแผนการพยากรณ์เพื่อบริ หารจัดการสิ นค้าต่อความต้องการในการขายก็จะทาให้เกิด
ปั ญหาการขาดช่วงของสิ นค้าและพลาดโอกาสในการทากาไรการวางแผนบริ หารจัดการที่ดีนอกจากจะทาให้เกิด
ความพอใจในสิ นค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแล้วยังเป็ นช่องทางในการจัดการทารายได้เพื่อเชยเชยสิ่ ง
ที่ขาดไปอีกช่องทางหนึ่ง จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั การเปรี ยบเทียบวิ ธีการพยากรณ์ความต้องการของผูร้ ับบริ การ
กรณี ศึกษาศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่ อต้องการหาวิธีการพยากรณ์ความต้องการสิ นค้าที่เหมาะสมกับ
สิ นค้า โดยได้นาเอาสิ นค้าในกลุ่มของที่ระลึกฝากขายซึ่งมีสินค้าที่เป็ นสิ นค้าขายดีเป็ นอันดับแรกคือเสื้ อโปโล
ตารางที่ 1 ข้อมูลสิ นค้าขาดสต็อค(เสื้ อ) หน่วย : ครั้ง / เดือน
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วิทยา สุ หฤทดารง (2549) ความสัมพันธ์ในระยะยาวจะเป็ นพื้นฐานการสร้างมูลค่าในระยะยาว การที่
ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ถือเป็ นสิ่ งที่จะสร้างคุณค่า (Value) และทาให้เกิดคุณค่าในมุมมองลูกค้ามองเห็นซึ่งต่อไป
จะได้เป็ นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในระยะยาวทาให้สามารถทราบถึงแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการได้
อย่างเหมาะสมของสิ นค้านั้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อเลือกวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสิ นค้าขายดีของร้านกรณี ศึกษา
2) เพื่อนาเสนอแนวทางการสั่งสิ นค้าให้พอดีกบั ความต้องการของลูกค้า

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การพยากรณ์ หมายถึ ง (forecast) การคาดคะเนหรื อทานายการเกิ ดเหตุการณ์ หรื อสภาพการณ์ต่างๆ
ในอนาคต โดยการพยากรณ์จะทาการศึ กษาแนวโน้มและรู ปแบบการเกิดเหตุการณ์ตามข้อมูลในอดี ตหรื อ ใช้
ความรู ้ความสามารถประสบการณ์และดุลยพินิจของผูพ้ ยากรณ์ในปั จจุบนั การพยากรณ์มกั จะนาไปใช้เกี่ยวกับ
การวางแผนอุปสงค์ (demand planning) หรื อการพยากรณ์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain forecasting) ซึ่ งจะใช้ท้ งั
วิธีการพยากรณ์ทางสถิติและวิธีการสารวจความคิดเห็น และการพยากรณ์มกั ใช้กบั ข้อมูลอนุกรมเวลา เห็นได้ว่า
การพยากรณ์มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการวางแผน และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงานในทุกสาขาอาชี พ
(นิภา นิรุตติกุล)
ดังนั้นการพยากรณ์ คือ การคาดคะเน หรื อทานายเหตุการณ์ในอนาคตจากข้อมูลในอดีต ปั จจุบนั หรื อ
ประสบการณ์ การพยากรณ์เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จกั การพยากรณ์เพื่อการดารงชี วิต
เช่น การพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ เพื่อการล่าสัตว์และเพาะปลูก ปั จจุบนั การพยากรณ์ได้ถูกนามาใช้ในการตัดสิ นใจ
สาหรับการดาเนินชีวิตประจาวันสาหรับแต่ละคน จนถึงการดาเนินกิจกรรมในองค์การต่างๆการพยากรณ์จะให้ค่า
พยากรณ์ คือ จานวนหรื อปริ มาณที่ตอ้ งการทราบในอนาคต ในธุรกิจค่าพยากรณ์ที่สาคัญ คือ ปริ มาณความต้องการ
สิ นค้าหรื อบริ การในอนาคตที่ฝ่ายการตลาดจะทาการพยากรณ์ออกมาและฝ่ ายผลิตจะนาไปใช้ในการวางแผนการ
ผลิตต่อไป
นิตยา วงศ์ ระวัง (2556) การจัดการคลังสิ นค้าผ้าที่เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมสิ่ ง พบว่า เนื่องจากใน
ปั จ จุ บัน สภาพเศรษฐกิ จ มี การแข่ ง ขัน สู ง จึ ง จาเป็ นต้อ งแก้ไ ขจุ ดอ่ อ นที่ บริ ษ ัท มี อ ยู่เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การแข่งขัน ซึ่ งจุดอ่อนของบริ ษทั คือใช้เพียงประสบการณ์การทางานเท่านั้น ไม่มีการนาเอาข้อมูลการขายในอดีต
มาใช้วิเคราะห์ทางด้านสถิติ ทาให้ในบางเดือนโรงงานสั่งผลิตสิ นค้ามากเกินกว่าความต้องการจริ งของลูกค้า เพื่อ
ใช้ในการพยากรณ์ปริ มาณการผลิตสิ นค้าให้ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด การแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการพยากรณ์การผลิตสิ นค้า จึงทาการวิเคราะห์การหาปริ มาณ
การผลิตสิ นค้าให้มีระดับเหมาะสม โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2553 จากบริ ษทั ตัวอย่างนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ,การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
แบบถ่วงน้ าหนัก,การพยากรณ์โดยวิธีการปรับเรี ยบแบบเอกซ์โพเนนเชี ยล, การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรี ยบแบบ
ดับเบิลเอกซ์โพเนนเชี ยล การพยากรณ์โดยวิธีวินเตอร์ เทคนิ คการแยกส่ วน เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดใน
การพยากรณ์และคานวณหาปริ มาณการผลิตที่เหมาะสมกับปริ มาณความต้องการจริ ง
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ศิ ร ภั ค ธนชลนั น ท์ (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสั่ ง ซื้ อ เพื่ อ การแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ
กรณี ศึกษาร้าน เอ็นเอสแอร์ เพื่อให้มีปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าให้มีความเหมาะสม โดยการพยากรณ์การสั่งซื้ อ
สิ นค้าจากยอดี ตและทาการหาจุดสั่งซื้ อใหม่ของสิ นค้า รวมถึ งการกาหนดระดับของสิ นค้าคงคลังสารองให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต เนื่ องจากสิ นค้าของกิ จการเป็ นสิ นค้าที่ มีฤดู กาล จึ งใช้วิธีการ
พยากรณ์ แบบปรั บค่าตามฤดู กาล และใช้วิ ธีเอ๊กโปเนนเชี ยล หาค่าอัลฟ่ าที่ ใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุด พบว่า
การพยากรณ์โดยใช้วิธีเอ็กโปแนนเชียล ที่ค่าอัลฟ่ า 0.9 เป็ นค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุด
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
Input
ข้อมูลการขาย
ย้อนหลัง 3 ปี

Process
วิธีการพยากรณ์
5 รู ปแบบและ
เปรี ยบเทียบวิธีการ
พยากรณ์

Out put
ได้วิธีการพยากรณ์ที่
มีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
วิ ธี ก ารปรั บ เรี ยบเอ็ ก ซ์ โ พแนนเชี ย ลตามฤดู ก าล (winter exponential smoothing adjusted) เป็ นวิ ธี
พยากรณ์ที่เหมาะสมกับสิ นค้าขายดีของกรณี ศึกษามากกว่าวิธีพยากรณ์อื่น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้มีข้นั ตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ
นาข้อมูลทุติยภูมิที่มียอดการขายในอดีตของร้าน จากระบบการขายที่มีที่แต่ละเดือนมาทาการเรี ยบเรี ยง
ข้อมูล แล้วนา ข้อมูลดิบมาแปลงเป็ นข้อมูลทางสถิติ ผูว้ ิจยั จะใช้ขอ้ มูลยอดขายนา มาลงใน excel แยก ตามเวลาแต่
ละเดือน และแปลงเป็ นค่าทางสถิติ การเลือกข้อมูลเพื่อนามาพยากรณ์ จากสิ นค้าประเภท Non-book กลุ่มสิ นค้าที่
ระลึก-ฝากขาย ที่มียอดขายสู งที่สุด 2 อันดับแรก ดังนี้
ตารางที่ 1 กลุ่มสิ นค้าประเภทเสื้ อเลือก 2 แบบดังนี้
เสื้ อโปโล
1.เสื้ อแบบปักด้านเดียว
2.เสื้ อแบบปักสองด้าน

รหัสสิ นค้า
1384024
6501019
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2. เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ ด้วยเทคนิคต่ างๆ
ในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ทา การเลือกตัวแบบในการพยากรณ์ โดยนา แบบสมการทางสถิติ ที่ได้ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ มีวิธีในการพยากรณ์ ดังนี้
ในขั้น ตอนนี้ ผู ้วิ จัย ท าการเลื อ กตัว แบบในการพยากรณ์ โดยน าแบบสมการทางสถิ ติ ที่ ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์ มีวิธีในการพยากรณ์ ดังนี้
- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average)
โดยหาค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนไปก็คือ หาค่าเฉลี่ยของหลาย ๆ ค่า ที่มีความต่อเนื่ องกันจึงเป็ นความถี่ที่ใช้
ประโยชน์ในการขายสิ นค้ารายการต่าง ๆ ตามช่วงเวลาสั้น 3 เดือน ก็จะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปเรื่ อย ๆ การกระทา
เช่นนี้ขอ้ มูลจะมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวในระยะสั้น ๆ การคานวณจะได้ดงั สมการดังนี้
Ŷt +1

=

(Yt + Yt −1 + Yt − 2 +  + Yt −q +1 )
q

- วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Moving Average)
เทคนิคค่าถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก จะมีการให้น้ าหนักข้อมูลในอดีตไม่ เท่ากัน โดยให้มี
น้ าหนักเป็ น W1 W2 W3 ซึ่งผลรวมของน้ าหนักที่ให้จะต้องมีค่าเท่ากับ 1[∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 = 1]
Ft+1 = W1 Xt + W1 Xt-1 + … + Wn Xt-n+1
จะเห็นว่า การถ่วงน้ าหนักข้อมูลล่าสุ ดมากกว่าข้อมูลเก่าๆในอดีตนี้ ทาให้ WMA เคลื่อนไหวได้
รวดเร็ วใกล้เคียงกับราคาปัจจุบนั มากขึ้น
- วิธีปรับเรี ยบเอกซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing)
การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก ซึ่ งจะใช้ขอ้ มูลเริ่ มต้นค่าเดียวและถ่วงน้ าหนักโดย ที่มีค่า
α อยูท่ ี่ 0.3 ค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปแนนเชียล
(Ft) = Ft-1 + a(At-1 – Ft-1) หรื อ = a+ At-1 (1 -a) Ft-1
จะกาหนดให้ค่าพยากรณ์ค่าแรกเท่ากับค่าจริ งของช่วงเวลาก่อนหน้านั้น 1 ช่วง (ซึ่งก็คือการใช้
หลักการเดียวกับการพยากรณ์อย่างง่ายนัน่ เอง) จะเห็นได้ว่าการหาค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชียลใช้ขอ้ มูลน้อยกว่า และ
ได้ค่าพยากรณ์เร็ วกว่าการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ได้ค่าพยากรณ์ที่แม่นยาเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนัก
- วิธีวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม
(Y) สมการถดถอยอยูใ่ นรู ปเส้นตรง คือ
Y^ = a + bX
1. คานวณค่า Sum of Square ของตัวแปร
Sxx

=

∑ 𝑥𝑖2 −

Syy

=

∑ 𝑦𝑖2

Sxy

=

∑ 𝑥𝑦 −
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−

2

(∑ 𝑋𝑖 )

𝑛
2
(∑ 𝑦𝑖 )
𝑛
∑𝑥∑𝑦
𝑛
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การวิเคราะห์ Simple Linear Regression มีข้นั ตอนดังนี้
2. คานวณค่าของ a และ b ดังนี้ เรี ยกว่า Regression Coefficient
b

=

∑ 𝑥𝑦−
∑ 𝑥2−

∑𝑥∑𝑦
𝑛
(∑ 𝑥)2
𝑛

a
=
𝑦̅ − 𝑏𝑥̅
- การปรั บ เรี ย บด้วยการปรั บ แนวโน้ม และฤดู กาลตามวิ ธีข อง Winters (Exponential smoothing
Adjusted for Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model)
กรณี ที่แบบจาลองมีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นการใช้วิธีการตามแบบของ Holt อาจจะทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น Winters จึงได้ขยายแบบจาลองของ Holt เพิ่มเติมเพื่อลดความผิดพลาดในการพยากรณ์โดย
การสร้ า งแบบจ าลองแบบใหม่ ที่ เ รี ยกว่ า three-parameter linear and seasonal exponential smoothing model
Winters ซึ่ งเพิ่มสมการใหม่เข้าไปเพื่อประมาณการฤดูกาล โดยจะเน้นดัชนี ฤดูกาล ( Yt /L t ) การที่ใช้ค่า L t
ไปหาร Yt เพื่อต้องการแสดงผลที่เป็ นค่าดัชนีมากกว่าจะแสดงค่าสัมบูรณ์ (Absolute terms) จึงปรับดัชนีฤดูกาล
ช่วงเวลา t-s และนาไปหาค่าเฉลี่ย
3. ทดสอบความแม่นยาของวิธีการพยากรณ์ และเปรียบเทียบค่า
การวัดความคลาดเคลื่อนของค่าจริ งและค่าที่พยากรณ์ได้โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ต่างๆ หรื อจานวนข้อมูล
ต่างๆ จะพิจารณาจากการที่ค่าจริ งใกล้เคียงค่าพยากรณ์ที่สุด หรื อทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ยอมเป็ น
ค่าที่เหมาะสมกับการใช้พยากรณ์ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยา การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มี 3 วิธี ได้แก่
- Mean Absolute Deviation (MAD) = ค่า MAD ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งแมนยา
MAD เป็ นการวัดค่าความผิดพลาดสมบูรณ์ เฉลี่ ยของการพยากรณ์ ซึ่ งจะมี ประโยชน์มากสาหรั บสาหรั บการ
วิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัดความผิดพลาดในหน่วยเดียวกันกับข้อมูลอนุกรมเวลา
MAD = ∑(ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง – ค่าพยากรณ์)
n
- Mean Squared Error (MSE) = ค่า MSE ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งแมนยา
สามารถคานวณค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์ ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างการ
พยากรณ์ และค่าการสังเกต n กาลังสอง มีสูตรดังนี้
MSE = ∑(ค่าความคลาดเคลื่อน)2
n
- Mean Absolute Percent Error (MAPE) =ค่า MAPE ยิ่งน้อย หมายถึงการพยากรณ์ยิ่งแมนยา
MAPE ซึ่ งสามารถหาได้จากนาค่าความผิดพลาดที่แท้จริ งในแต่ละช่วงเวลาหารด้วยข้อมูลจริ งใน
ช่วงเวลานั้น และเฉลี่ยความผิดพลาดที่แท้จริ งเป็ นร้อยละ ซึ่งมีรูปแบบสมการในการพิจารณาดังนี้
MAPE = ∑(ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง – ค่าพยากรณ์)x100%
ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง
n

1021

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

4. กาหนดแนวทางการสั่งสินค้า โดยเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่าที่สุดเพื่อใช้สาหรับ
พยากรณ์ความต้องการในอนาคต และเป็ นแนวทางสั่งสิ นค้าให้พอดีกบั ความต้องการของลูกค้า
5. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลยอดขายสิ นค้าในอดีต (ปี 2560 – 2562) มาทาการพยากรณ์ โดยใช้เครื่ องมือช่วยในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ คือโปรแกรม Excel เพื่อเปรี ยบเทียบค่าพยากรณ์กบั ข้อมูลจริ ง รวมถึงการเปรี ยบเทียบวิธีการ
พยากรณ์ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด

5. ผลการวิจัย
จากการดาเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด พบว่า
การพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชียล (simple exponential smoothing) เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ ยความผิดพลาดสั มบูร ณ์ ของการพยากรณ์ (MAD = 73.14) ค่าความความคลาดเคลื่ อนกาลัง สองเฉลี่ ย
(MSE = 8,842.03) และค่าเปอร์ เซ็นความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ ย (MAPE = 81.61%) ต่าสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบ
วิธีการพยากรณ์ท้งั 5 รู ปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์
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6. สรุปผลการวิจัย
จากการเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้อ งการของผูร้ ับบริ การด้วยรู ปแบบการพยากรณ์ท้ งั 5 วิธี
พบว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธี การพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing)
เนื่องจากให้ค่าความคลาดเคลื่อนใกล้ความเป็ นจริ งมากที่สุด ส่ งผลให้ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยศรี ปทุมสั่งสิ นค้า
ได้พอดีกบั ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในปริ มาณที่เหมาะสมซึ่ งสอดคล้องกับศิรภัค ธนชลนันท์ (2554) โดยใช้
วิธีเอ็กโปแนนเชียล ซึ่ งเป็ นค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุดในศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสั่งซื้อเพื่อ
การแข่งขันทางธุรกิจ กรณี ศึกษาร้าน เอ็นเอสแอร์ และจากการศึกษาไอวาน สวีตนั คอฟ (Svetunkov, 2016) พบว่า
การพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพแนนเชี ยลเป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุดในทางปฏิบตั ิ โดยอาจแตกต่างกันไปตามรู ปแบบอนุกรมเวลาและรู ปแบบลักษณะข้อมูลรวมถึงความผันผวน
ของฤดูกาล

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากการวิจยั นี้สามารถนาวิธีน้ ีไปใช้กบั สิ นค้าประเภทอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่มีความสาคัญ
เนื่ องจากเช่นสถาบันการศึกษามีการแบ่งภาคเรี ยน หรื อลักษณะธุ รกิจค้าปลีกที่มีช่วงความแตกต่างของลักษณะ
สิ นค้าซึ่งจะมีลกั ษณะข้อมูลเป็ นแบบฤดูกาล
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) จากการวิจยั นี้สามารถนาวิธีน้ ีไปใช้กบั สิ นค้าประเภทอื่นที่มีในลักษณะเดียวกัน
(2) การพยากรณ์เป็ นเพียงวิธีการหนึ่งในการนาไปใช้เป็ นแนวทางการกาหนดการสั่งซื้ อในปริ มาณ
ที่เหมาะสมที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด เพื่อใช้สาหรับพยากรณ์ความต้องการในอนาคต และเป็ นแนวทางสั่ง
สิ นค้าให้พอดีกบั ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึงควรพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่วงเวลาการนาส่ ง
สิ นค้า ( Lead Time) การจัดการผูข้ าย (Supplier) การจาแนกสิ นค้าตามขนาด และสี (SKU) ที่เหมาะสม และการ
สร้างกลยุทธ์ในภาพรวม
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บทความนี้นาเสนอการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษา องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ
ของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) เพื่อเสนอผลการ
ดาเนินธุรกิจขนส่ งสิ นค้าข้ามแดน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในประเทศไทยจานวน
300 บริ ษทั โดยการวิจยั มี วตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึ กษาองค์ประกอบของปั จจัยในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV 2) เพื่อศึกษาผลการดาเนินธุรกิจของผู ้
ให้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV 3) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยในการตัดสิ นใจ
ลงทุนและผลการดาเนิ นธุ รกิ จของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้สถิ ติการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านทักษะ
ความสามารถและด้านค่านิยมร่ วม และปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกฎหมาย ส่ งผลต่อผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อมภายใน, สภาพแวดล้อมภายนอก, ผลการดาเนินธุรกิจ, ผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า
ข้ามแดน, กลุ่มประเทศ CLMV, แนวคิดเชิงดุลยภาพ
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ABSTRACT
This article presents data collection and analysis for study. Elements Affecting the Business Operation
of the International Freight Forwarders in Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV) to recommend the
results of the cross-border freight business The sample group was used for 300 cross-border freight carriers in
Thailand. The objective of this research was to study factors 1) to study the factors of decision-making factors
affecting the business operations of international freight in CLMV 2) to study the business performance of the
affecting the business operations of international freight in CLMV 3) to study the relationship between the
investment decision factors and the business performance of the affecting the business operations of international
freight in CLMV using statistical analysis data including percentage, mean, standard deviation. Statistics,
comparison of variables, and one-way analysis of variance, and multiple regression analysis.
The results showed that internal environmental factors consisted of strategic and strategic aspects. The
company also provides social, technological, environmental and legal aspects. The results of the operation of the
cross-border shipping carrier in the CLMV.
Keywords: Internal Environment, External Environment, Business Performance, International Freight
Forwarder, CLMV Countries, Equilibrium Concept, Balance Scorecard

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ในประเทศในแถบอาเซี ยนเริ่ มมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากการ
รวมตัวกันเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยังเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จสู งซึ่ งนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจี น ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมี ย นมาและเวี ย ดนาม หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่ ากลุ่ ม ประเทศ CLMV
(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนได้มีแผนงานและกรอบความตกลงด้าน
การค้าและโลจิสติกส์โดยกรอบความตกลงที่สาคัญประกอบด้วย 1) แผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซี ยน 2) แผนงาน
การพัฒนาการรวมกลุ่มบริ การ 3) การเปิ ดตลาดภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริ การอาเซียน 4) กรอบความตกลง
อาเซี ย นว่ าด้วยการขนส่ ง สิ นค้าผ่านแดนและการขนส่ ง สิ นค้าข้ามแดน 5) แผนงานพัฒนาความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าค ลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) (จั ก รกฤษณ์ ดวงพัส ตรา, 2561) และ
นอกเหนื อจากแผนงานและกรอบความตกลงอาเซี ยนดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 กาหนดเป้ าหมาย ด้านยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาประกอบด้วย (1) ประเทศไทยมีบทบาทหลัก ในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติ กส์ การค้า การบริ การ และ
การลงทุน (2) ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการกระจาย ความเจริ ญในภูมิภาค เอเชี ยกลุ่มอาเซี ยน และอนุ ภูมิภาค
(3) ระบบห่วงโซ่คุณค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่ วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซี ยน ในส่ วนของจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก ในข้อ 2.2.17 การสร้าง
ความร่ วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่ งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปจะ
มุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่ อ มโยงด้านกฎระเบี ยบและในเชิ ง สถาบันมี ความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
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ปฏิ บัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่ อมโยงระหว่างประเทศรวมทั้งการผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้า การลงทุนระหว่างกันควบคู่กบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่
ต้องเชื่อมโยงเครื อข่าย ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรี ยมความพร้อมให้ ประเทศ
ไทยเป็ นประตูไปสู่ ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่ งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564) จากความสาคัญของการเติบโตของธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าในประเทศตลาดเกิดใหม่ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงตัดสิ นใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับ “องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า
ข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV” โดยวิเคราะห์และภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสาหรับพื้นที่
ที่กาลังจะเข้าไปดาเนินงานธุรกิ จเพื่อทาความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใหม่และจะต้องคิดวางแผน
เพื่อหาประโยชน์สาหรับการที่จะเข้าไปเปิ ดตลาดใหม่ในพื้นที่ยงั ไม่ทาเคยธุรกิจมาก่อน (เอกกมล เอี่ยมศรี , 2555)
และศึกษาผลการดาเนินธุรกิจโดยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดน
ในกลุ่ ม ประเทศ CLMV การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ภายในบริ ษ ัท โดยใช้แ นวคิ ด ทางการบริ ห าร (McKinsey ’s 7S
Framework)และเพื่อพัฒนาผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถเข้าไปแข่งขันกับ
ตลาดต่างประเทศโดยการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ Balanced Scorecard (BSC) เป็ นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการวัดผลกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถเห็นภาพรวมของธุ รกิจได้อย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ ว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปั จจัยในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการดาเนินธุ รกิจ ของผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง
สิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV
2. เพื่อศึกษาผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการตัดสิ นใจลงทุนและผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ง
สิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard : BSC)
นภดล ร่ มโพธิ์ และมนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ (2552) กล่าวว่า Balance Scorecard เป็ น แนวคิดที่เกิดจาก Professor
Robert Kaplan อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Havard และที่ปรึ กษา ทางด้านการจัดการ Dr.David Norton ได้ริเริ่ มและ
พัฒนาBalance Scorecard ตั้งแต่ปี 1990 เป็ น ต้นมา ต่อมาในปี 1992 แนวคิด Balance Scorecard ได้ลงตีพิมพ์ใน
วารสาร Havard Business Review และได้ให้คานิยามของ Balance Scorecard ว่าเป็ นเครื่ องมือในด้านการบริ หาร
องค์กร ทาให้องค์กรขับเคลื่อนกลยุทธ์ และเป็ นเครื่ องมือประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั
Balanced Scorecard (BSC) คื อ เป็ นการวัด ผลการปฏิ บัติ งานการ ด าเนิ น การขององค์กร โดยมี การปรั บแปลง
วิ สัย ทัศ น์ แ ละกลยุท ธ์ ที่ อ งค์กรวางไว้ม ากาหนดกรอบให้ คณะผูบ้ ริ ห ารให้ เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์แ ละการวัดผล
การปฏิบตั ิงานซึ่ งกาหนดกรอบเป็ นมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและ
ด้านการเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒนาจัดท าเป็ น ตารางกรอบการประเมิ น (Scorecard) แต่ ล ะมุ ม มองจะต้อ งกาหนด
รายละเอียดให้ลึกลงไปอีก 4 รายการ ได้แก่วตั ถุประสงค์ (Objective) เป้ าหมาย (Target) การริ เริ่ ม (Initiatives)
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และการวัด (Measures) เพื่อใช้เป็ นขอบเขตการบริ หารจัดการในองค์กรและประเมินผลการทางานที่ต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กบั วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร
3.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ (PEST Analysis)
PEST Analysis คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละท าความเข้าใจ “ภาพรวม”ของ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่กาลังจะเข้าไปดาเนิ นงานด้านธุ รกิจและคิดเกี่ยวกับโอกาสและภัยคุกคามที่อยู่ภายใน
พื้นที่ธุรกิจใหม่ คุณจะต้องทาการค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคุณในพื้นที่
ใหม่ และคุณจะต้องคิดวางแผนเพื่อหา ประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภัยคุกคามลงให้ได้ โดยปั จจัยภายนอก
ในระดับกว้างมีผลกระทบทางอ้อมโดยตรงประกอบด้วย 1.ปั จจัยทางการเมือง (Political) 2. ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
(Economic) 3. ปั จจัยทางสังคม (Social) 4. ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological) 5. ปั จจัยด้านกฎหมาย (Legal)
6.ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental)
3.3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานแบบ 7S
การบริ หารงานแบบ 7S เป็ นแนวคิ ด ที่ Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips ได้ มี
การนาเสนอขึ้นมาในปี ค.ศ. 1980 โดยมุ่งศึกษาถึงปั จจัยที่สาคัญต่อการบริ หารงานภายใน องค์กร 7 ประการ คือ
(1) กลยุทธ์ (2) โครงสร้าง (3) ระบบ (4) ค่านิยมร่ วมกัน (5) สไตล์ (6) พนักงาน (7) ทักษะ ซึ่ งจะส่ งผลทาให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานขององค์กรทั้งระบบ เพราะสามารถนาไปสู่ การประเมินผลประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารองค์กร
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มธุ รดา สมัยกุล (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาเศรษกิจการค้าชายแดน : กรณี ศึกษา
ตลาดมิ ตรภาพชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสภาพการณ์ และปั ญหา
อุ ป สรรคของการค้าชายแดนและเพื่ อ ศึ กษาความพร้ อ มในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย นรวมถึ งการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย- กัมพูชา โดยตัวแปรที่
ใช้ใ นการศึ ก ษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้ป ระชาคมอาเซี ยนได้แ ก่ กลยุทธ์
โครงสร้าง ระบบ รู ปแบบ การจัดการ บุคลากร ทักษะ ค่านิ ยมร่ วม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้ป ระชาคมอาเซี ยนได้แ ก่ ปั จ จัยด้านการเมื องและกฎหมาย ปั จ จัยด้า นเศรษฐกิ จ ปั จ จัยด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม ปั จจัยด้านเทคโนโลยี จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านการเมื องไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าของตลาด
มิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา สรุ ปจากการทาการค้าได้อย่างปกติและปัจจัยด้านกฎหมายนั้นมีขอ้ ขัดข้องในเรื่ อง
ของระเบียบในเรื่ องของระเบียบวิธีการทางด่านศุลกากรในการเข้าออกสิ นค้า และปั จจัยด้านเศรษฐกิจส่ งผลด้าน
บวกต่อการเข้าสู่ ตลาดที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมทางด้านสังคมของประชาคม
อาเซี ย น ประเทศอื่ นๆในอาเซี ยนได้เ ปรี ย บเรื่ อ งของภาษาจึ ง ทาให้เกิ ดประโยชน์ ทางด้านการค้า ปั จ จัยด้าน
เทคโนโลยี ส่ งผลให้การดาเนิ นธุ รกิจติดต่อสื่ อสารกันง่ายขึ้นถือเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางการค้าและเพิ่ม ช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายได้มากขึ้น
ศิริญา ตังนฤมิตร (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของธุรกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมการวิเคราะห์โดยการใช้ขอ้ มูลจากสภาพแวดล้อมองค์การ (PESTEL Analysis) และความสาเร็ จของ
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่วดั จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์การแบบสมดุล (BSC) จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปัจจัยองค์การ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความสาเร็ จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ โดยมีค่าความสัมพันธ์กนั สู งปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์การ โดยเฉพาะการดาเนิน
1028

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ธุรกิจในปั จจุบนั ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา การปรับตัวของธุรกิจ
ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มผูป้ ระกอบการต้อ งทาความเข้าใจเพื่ อ ที่ จะได้ประสบ
ความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจ

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูลลักษณะของกิจการ
อายุของกิจการ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การมีวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลการดาเนิ นธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดน
ในกลุ่มประเทศ CLMV

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (7S Mckinsey )
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ (Strategy)
โครงสร้าง (Structure)
ระบบ (System)
รู ปแบบการบริ หาร(Style)
บุคลากร(Staff)
ทักษะ ความสามารถ (Skill)
ค่านิยมร่ วม (Shared values)
(Robert Waterman,Tom Peter, Julien Phillips, 1980)

ด้านการเงิน (Financial Perspective)
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
ด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตขององค์กร (Learning and
Growth Perspective)

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PESTEL Analysis)
ด้านการเมือง(Political)
ด้านเศรษฐกิจ(Economic)
ด้านสังคม(Social)
ด้านเทคโนโลยี (Technological)
ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)
ด้านกฎหมาย (Legal)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลด้านลักษณะของกิจการที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้าม
แดนในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ต่างกัน
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ที่ต่างกัน
3. ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การส่ งผลต่อการดาเนินธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนใน
กลุ่มประเทศ CLMV ที่ต่างกัน
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
6.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง สิ นค้าข้ามแดนในประเทศ CLMV ที่ จดทะเบี ยนกับสานักงานส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ปี 2563 จานวน 1,277 บริ ษทั โดยขนาดตัวอย่างสามารถคานวณ
ได้จ ากสู ต รของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับ ค่า ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 และระดับ ค่ าความคลาดเคลื่ อน
ร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา2549) จากผลคานวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 300 บริ ษทั
6.3 เครื่ องมือวิจยั
1) นาปั จจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและผลการดาเนินธุรกิจ 17 ด้านไปทา
การสร้างแบบสอบถามและนาไปตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2) นาแบบสอบถามฉบับร่ างไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลอง
3) การจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบู รณ์ ภายหลังจากที่ได้ปรับ ปรุ งแก้ไขแบบสอบถามที่ได้ผ่าน
การหาคุณภาพของแบบสอบถามจากการ (Try Out) และนาเสนอต่อที่ปรึ กษาแล้ว ขั้นสุ ดท้ายจะมาถึงขั้นของการ
จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นาไปใช้จริ ง
4) แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งเป็ น เครื่ องมือในการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประกอบด้วยส่ วนที่ 1 คาถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนโดยแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามการวิเคราะห์ปัจจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร และแนวคิดเชิงดุลยภาพ
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยทาการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากเป็ นวิธีที่กลุ่ มตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อีกทั้งยังเป็ นการลดระยะเวลา
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
6.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
6.2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในและผล
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผูใ้ ห้ บ ริ การขนส่ ง สิ น ค้าข้ามแดนในกลุ่ ม ประเทศ CLMV โดยใช้แ บบค่ าเฉลี่ ย และค่ า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ การวิเคราะห์การมี วิสัยทัศน์ขององค์การจะใช้สถิ ติการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว
(Independent-Samples T-Test)
6.4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV แตกต่างกันหรื อไม่
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6.5) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแประอิสระซึ่ งก็คือปั จจัยด้านสภาพแวดล้อ มภายนอกองค์กรปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ปัจจัยกับตัวแปรตาม คือ แนวคิดเชิงดุลยภาพ

7. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 องค์ประกอบของปัจจัยในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ของผู ้ใ ห้ บ ริ การขนส่ ง สิ น ค้า ข้า มแดนในกลุ่ ม ประเทศ CLMVในส่ ว นนี้ จะแสดงผลการศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างองค์กร
ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ หารบุคลากร
ด้านรู ปแบบการบริ หาร
ด้านทักษะและความสามารถ
ด้านค่านิยมร่ วม

X

S.D.

ระดับความเห็น

4.295
4.288
4.259
4.236
4.272
4.312
4.165

0.611
0.669
0.651
0.637
0.630
0.657
0.620

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านทักษะและความสามารถโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านกลยุทธ์และยุทธ์ศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์กร
ด้านรู ปแบบการบริ หาร ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน ด้านการบริ หารบุคคลกร และด้านค่านิยมร่ วมตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย
ด้านสิ่ งแวดล้อม

X

S.D.

ระดับความเห็น

4.295
4.271
4.213
4.258
4.211
4.176

0.611
0.588
0.661
0.589
0.596
0.644

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมื องโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเรี ย งอัน ดับ จากค่า เฉลี่ ย มากไปหาน้อ ยได้แ ก่ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดา้ นสังคมและวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและด้านสิ่ งแวดล้อมตามลาดับ
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ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้าม
แดนในกลุ่มประเทศ CLMV
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อผลการดาเนินธุรกิจ
ข้อที่
1.
2.
3.
4.

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต

X

S.D.

ระดับความเห็น

4.101
4.066
4.106
4.098

0.696
0.692
0.708
0.690

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลการดาเนินธุรกิจด้านกระบวนการภายในโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
เรี ยงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต
ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยในการตัดสิ นใจลงทุนและ
ผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV และทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีวิสัยทัศน์ขององค์การ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ (IndependentSamples T Test)
การมีวิสัยทัศน์ขององค์กร

F
.331

Sig.
.565

t
1.344

df
312

Sig. (2-tailed)
.180

Mean Difference
.15381

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test = 1.344 และค่า Sig = 0.180 (2-tailed)/2 = 0.09
ซึ่ งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุ ปได้ว่าการมีวิสัยทัศน์ขององค์กรส่ งผลต่อการประกอบการธุรกิจขนส่ งสิ นค้าข้ามแดน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแตกต่างของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV
โดยจาแนกตามด้านอายุของกิจการ โดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.247
116.952
118.199

Df
3
297
300

MS
.416
.377

F
1.102

Sig.
.349

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของผู ้ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ
CLMV โดยจ าแนกตามด้า นกิ จ การมี ค่ า Sig เท่ า กับ 0.349 ซึ่ งมากกว่ า 0.05 พบว่ า ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของ
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีอายุกิจการต่างกัน ส่ งผลต่อผลประกอบธุรกิจขนส่ง
สิ นค้าข้ามแดนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความแตกต่างของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV
โดยจาแนกตามด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA)
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.209
117.990
118.199

Df
3
297
300

MS
.070
.381

F
.183

Sig.
.908

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็ นว่าความแตกต่างของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ
CLMV โดยจาแนกตามด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีค่า Sig เท่ากับ 0.908 ซึ่ งมากกว่า 0.05 พบว่าผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (CLMV) ที่มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างกัน
ส่งผลต่อผลประกอบธุรกิจขนส่งสิ นค้าข้ามแดนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ด้วยวิธี Enter ได้ผลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดน
ในกลุ่มประเทศ CLMV
Model Summary
Model
R
R Square
1
.661a
.437
a. Predictors: (Constant), ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

Model
(Constant)
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ (𝑥1 )
ทักษะ ความสามารถ (𝑥2 )
ค่านิยมร่ วม (𝑥3 )
a. Dependent Variable: ผลการดาเนินธุรกิจ

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.715
.238
.198
.062
.243
.062
.292
.059

Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.424
.46619
Standardized
Coefficients
Beta
.197
.260
.295

t
3.010
3.193
3.907
4.952

Sig.
.003
.002
.000
.000

จากตารางที่ 7 พบว่า สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ R2 = 0.437 (43.7%) สมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ
Y = 0.295 (ค่านิยมร่ วม)+0.260 (ด้านทักษะความสามารถ)+ 0.197 (ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ )
Y = 0.295 (x1) + 0.260 (x2) + 0.197 (x3) สมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.292 (ค่านิยมร่ วม)+0.243 (ด้านทักษะความสามารถ)+ 0.198 (ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ )
Z = 0.292 (Z1 ) +0.243 (Z2 ) + 0.198 (Z3 )
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จากสมการปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ทักษะความสามารถและ
ค่านิ ยมร่ วม ร่ วมกันพยากรณ์ ตัวแปรตามคือ ผลการดาเนิ นธุ รกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ ง พหุ คูณ (Multiple
Linear Regression) ด้วยวิธี Enter ได้ผลดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดน
ในกลุ่มประเทศ CLMVส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV
Model Summary
Model
1

R
R Square
a
.707
.500
a. Predictors: (Constant), ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

Adjusted R Square
.491

Model

Standardized
Coefficients
Beta

(Constant)
ด้านสังคม (𝑥1 )
ด้านเทคโนโลยี (𝑥2 )
ด้านสภาพแวดล้อม (𝑥3 )
ด้านกฎหมาย (x4)
a. Dependent Variable: ผลการดาเนินธุรกิจ

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.549
.223
.145
.051
.178
.061
.193
.066
.311
.051

.156
.170
.188
.326

Std. Error of the Estimate
.43856

t
2.458
2.836
2.913
2.911
6.059

Sig.
.015
.005
.004
.004
.000

จากตารางที่ 8 พบว่า สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ R2 = 0.500 (50%) สมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนน
ดิบY = 0.326 (ด้านกฎหมาย)+0.188 (ด้านสภาพแวดล้อม)+0.170 (ด้านเทคโนโลยี) +0.156 (ด้านสังคม)
Y = 0.326 (x1) + 0.188 (x2) + 0.170 (x3) + 0.156 (x4) สมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.311 (ด้านกฎหมาย)+0.193 (ด้านสภาพแวดล้อม)+0.178 (ด้านเทคโนโลยี) +0. 145 (ด้านสังคม)
Z = 0.311 (Z1 ) + 0.193 (Z2 ) + 0.178 (Z3 ) + 0.178 (Z4 )
จากสมการปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม
และด้านกฎหมาย ร่ วมกันพยากรณ์ ตัวแปรตามคือ ผลการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนใน
กลุ่มประเทศ CLMV

8. อภิปรายผล
8.1 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะของกิจการที่ ประกอบด้วย อายุของกิ จการ การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน การมีวิสัยทัศน์ขององค์กรแตกต่างกันส่ งผลต่อการดาเนินธุรกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนใน
กลุ่มประเทศ CLMV ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านของอายุกิจการที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการดาเนินธุรกิจ
ผู ้ใ ห้ บ ริ การขนส่ ง สิ น ค้า ข้า มแดนในกลุ่ ม ประเทศ CLMV ไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05
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ด้านการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ไม่แตกต่างกันที่รดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และด้านการมี วิสัยทัศน์ที่แ ตกต่างกันส่ งผลต่อ
การดาเนินธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริญา ตังนฤมิตร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ในภาพรวมของด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า
ผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
8.2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นด้านปัจจัย สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อผลการดาเนินธุรกิจ
ของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้า ข้า มแดนในกลุ่ ม ประเทศ CLMV สามารถน ามาอภิ ป รายผลการวิ จัย ได้ดัง นี้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.261 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มธุรดา
สมัยกุล (2556) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จการค้าชายแดน : กรณี ศึกษาตลาดมิ ตรภาพแดน
ไทย - กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาพรวมของค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.550 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
อัศกร ปานเพชร (2559) ได้ศึกษาปั จจัยความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการ SMEs ไทย ในการเข้าสู่ ตลาด ของกลุ่ม
ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม พบว่าภาพรวมของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.440 อยู่ในระดับมากสาหรับปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการดาเนิน ธุ รกิจของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV
ที่ส่งผลมากที่สุด คือ ด้านค่านิยมร่ วม ด้านทักษะความสามารถ และด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ตามลาดับ การที่
บริ ษทั จะประสบความสาเร็ จด้านของผลประกอบการนั้นต้องมี ผูน้ าที่ดีสามารถบริ หารจัดการ ตั้งแต่การวาง
แผนการดาเนินงาน การกาหนดวิ สัยทัศอย่างชัดเจนและวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อถ่ายทอดให้ตรง
ตามเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงานให้เท่าทันสถานการณ์ได้ รวมถึงการส่ งเสริ มให้กบั พนักงานสาหรับการตอบ
แทนความทุ่มเทความเสี ยสละต่อผลประกอบธุรกิจของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
8.3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นด้านปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อผลการดาเนิ น
ธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.237 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อายุส ยุวรี (2560) ที่ได้
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเริ่ มต้นทาธุ รกิจแบบ start-up พบว่าภาพรวมของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.950
อยู่ในระดับมาก ขัดแย้งกับ อัศกร ปานเพชร (2559) ได้ศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิ ง เทรา พบว่าภาพรวมของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.620 อยู่ในระดับ
ปานกลาง สาหรั บปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ ส่งผลต่อผลการดาเนิ นธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ที่ส่งผลมากที่สุดในด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อมและด้านกฎหมาย ตามลาดับ
ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีความสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจเพราะจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่ งผลให้ประความสาเร็ จและล้มเหลว ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั บริ ษทั ว่าสามารถ
ปรับตัวและใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้าน ด้านค่านิยมร่ วม ด้านทักษะความสามารถ และด้านกลยุทธ์และ
ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ ข องผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้า ข้า มแดนในกลุ่ ม ประเทศ CLMV ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จควรให้ความสาคัญกับปั จจัยเหล่านี้ โดยเฉพาะ ด้านค่านิ ยมร่ วมและทักษะความสามารถ
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โดยธุรกิจควรมีการกาหนดหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถของพนักงานตามระดับต่างๆอย่างเหมาะสมและควรมี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในทุกๆไตรมาส
2) จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกฎหมาย ส่ งผล
ต่อการดาเนินธุรกิของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้นดังนั้นผูป้ ระกอบธุรกิจควร
ให้ ค วามส าคัญกับปั จจัย เหล่า นี้ โดยเฉพาะด้า นกฎหมายที่ มีค่า สู งที่ สุ ดในปั จจัยทั้ง 4 ด้า นดังนั้น ธุ ร กิ จควรมี
การศึกษาด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสังคมอยูส่ ม่าเสมอเพื่อให้ผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจมีประสิ ทธิภาพและก่อให้เกิดความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีการจากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรขยาย ไปในประเทศในอาเซียนเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้บริ การการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพฯ 2) เพื่อศึกษาว่า Digital Disruption มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพฯ และ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น
ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ และส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลือกชมภาพยนตร์ โดยส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามแบบปรนัย (Multiple Choices) ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบ
ประเมิ นค่า (Rating Scale) ผลการวิจัยพบว่า พฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดิ นทางไปชม
ภาพยนตร์ เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างไปชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ บ่อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. เลือกชมในวัน
จันทร์ -วันศุกร์ บ่อยที่สุด ส่ วนใหญ่จะเลือกไปชมภาพยนตร์ กบั เพื่อน กลุ่มตัวอย่างมักเลือกชมภาพยนตร์ แอ็คชั่น
บ่อยที่สุด อุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างมักใช้ในการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ/คอมพิวเตอร์
พกพา กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เ คยทดลองใช้ บ ริ การชมภาพยนตร์ อ อนไลน์ แต่ ส่วนใหญ่ ไ ม่ เ คยจ่ ายเงิ น เพื่ อ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างเคยซื้ อแพ็คเกจเพื่อชมภาพยนตร์ ออนไลน์ และส่ วนใหญ่ยงั คงเดินทางไปชม
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างยังเลือกเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์มากกว่าชม
ภาพยนตร์ ออนไลน์ จากแบบสอบถามพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเคยทดลองใช้บริ การ
เน็ตฟลิกซ์มากที่สุด และเป็ นสมาชิกเน็ตฟลิกซ์มากที่สุดเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างชมภาพยนตร์ ออนไลน์ เฉลี่ย 4 ครั้ง
ต่อเดื อน เลื อกชมภาพยนตร์ แอ็คชั่นบ่อยที่ สุด เหตุผลสาคัญที่ สุดที่กลุ่มตัวอย่างเลื อกใช้บริ การชมภาพยนตร์
ออนไลน์ เนื่ องจากความสะดวกในการรับชม และสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์
เหตุผลสาคัญที่สุด คือ ยังคงชอบการชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เช่นเดิม และปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในระดับสู ง คือ ความสะดวกในการรับชม
คาสาคัญ: ภาพยนตร์ ออนไลน์ ดิจิทลั ดิสรัปชัน่
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ABSTRACT
The objectives of this research are as follows: 1) to study the behavior of people in Bangkok's online
movie viewing service; 2) to study how digital disruption affects the movie viewing behavior of people in
Bangkok and 3) to study about factors affecting changing viewing habits of movies. This research is a survey
research and the research tools were questionnaires, which were divided into 3 parts, consisting of part 1
demographic characteristics, part 2 movie viewing behavior, and part 3 factors affecting movie selection. Part 1
and part 2 were Multiple Choices, Part 3 is Rating Scale. The research results were found that movie viewing
behavior was found that the sample group traveled to watch movies on average 1 time per month. The sample
group received the most news about movies from social networks. The time when the sample group most often
visits the movie theater is from 6:01 PM to 8:00 PM, most often on Monday - Friday. Most would choose to go
to the movies with friends. Subjects tend to choose to watch action movies most often. The devices used by the
sample group to watch movies online were desktop/laptop. Most of the sample groups have tried to use online
movie viewing service. But most of them never pay to download movies. The sample group used to purchase
packages to watch movies online and most of them still travel to the cinema. The majority of respondents opted
to go to the cinema to watch movies online. From the online movie viewing behavior questionnaire The sample
group had the most trial using Netflix service and is the most Netflix member as well. The sample groups watch
online movies 4 times per month on average. Choose to watch action movies most often, the most important
reason that the sample group chooses to watch movies online due to the ease of viewing and for the sample group
who do not use the online movie viewing service, the most important reason is that I still like watching movies
in theaters. And a factor affecting the change in movie viewing behavior at a high level is viewing convenience.
Keywords: movies, online, digital, disruption

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ธุ รกิ จภาพยนตร์ เป็ นธุ รกิ จพิเศษตรงที่ การจาหน่ ายสิ นค้า (ภาพยนตร์ ) ต้องมี สถานที่พิเศษที่เรี ยกว่า
“ธุรกิจการฉาย” หรื อโรงฉายภาพยนตร์ ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็ นธุรกิจ “ปลายน้ า” ของโครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์
โดยต้นน้ า คือ ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ กลางน้ าคือ ธุรกิจการจัดจาหน่าย และ การโปรโมท ดังนั้น ธุรกิจปลายน้ า
จึงมีตน้ ทุนรายจ่ายสาคัญ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดูแลรักษาสถานที่ และอุปกรณ์การฉาย ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ า
ค่าไฟ และค่าเช่า1 สิ่ งใหม่ที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจภาพยนตร์ คือ สื่ ออินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีระบบดิจิทลั
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้รูปแบบการขาย และกลยุทธ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเติบโตของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) ที่มีอตั ราสู งขึ้นทัว่ โลก
ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนบริ ษทั และผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเช่นกัน รู ปแบบการให้บริ การภาพยนตร์ ออนไลน์ใน
ต่างประเทศมีรูปแบบการให้บริ การ 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ รู ปแบบที่ 1 การให้บริ การด้วยวิธีดาวน์โหลดเมื่อผูช้ ม
1

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. 2560. ๑๒๐ ปี ธุรกิจภาพยนตร์ ไทย ในมิติประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุ งเทพฯ: ศักดิ์โสภา
การพิมพ์: 185.
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เลื อกซื้ อภาพยนตร์ ที่ตอ้ งการ ผูใ้ ห้บริ การจะส่ งข้อมูลภาพยนตร์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ผูช้ มต้องรอให้ขอ้ มูล
ทั้งหมดดาวน์โหลดลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูช้ มให้ครบถ้วนก่อนที่จะชมภาพยนตร์เรื่ องดังกล่าวได้ รู ปแบบ
ที่ 2 คือ การชมภาพยนตร์ แบบออนไลน์ ด้วยวิธีการสตรี มมิ่ง (Streaming) ลักษณะการให้บริ การเหมือนการเช่า
ภาพยนตร์ เมื่อผูช้ มเลือกภาพยนตร์ ที่ตอ้ งการแล้ว ผูใ้ ห้บริ การจะส่ งข้อมูลภาพยนตร์ มายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของ
ผูช้ ม ผูช้ มไม่จาเป็ นต้องรอให้ภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ องดาวน์โหลดให้ครบก็สามารถจะชมภาพยนตร์ ได้ทันที ผูช้ ม
สามารถชมภาพยนตร์ กี่ครั้งก็ได้ ในเวลาที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนด เมื่อครบกาหนดการชมที่ทางผูใ้ ห้บริ การกาหนดไว้
ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ ปั จจุบันในประเทศไทยมี ผูใ้ ห้บริ การภาพยนตร์
ออนไลน์แบบสตรี มมิ่งเริ่ มมี การขยายตัวมากขึ้น Hollywood HDTV เป็ นผูใ้ ห้บริ การภาพยนตร์ ออนไลน์แบบ
สตรี มมิ่งเจ้าแรกในประเทศไทย ดังนั้น การให้บริ การชมภาพยนตร์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตไม่ว่าจะเป็ นดู จะมี
ผลกระทบต่อทั้งผูช้ ม ผูใ้ ห้บริ การ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตจะยิ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าถึงแหล่งการชมภาพยนตร์ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจจะสารวจว่าพฤติกรรม
การชมภาพยนตร์ของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการให้บริ การชมภาพยนตร์ออนไลน์หรื อไม่

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การการชมภาพยนตร์ออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า Digital Disruption มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ข องประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1) แนวคิดเกี่ยวกับดิสรัปชัน่ (Digital Disruption) และแนวคิดเกี่ยวกับการขัดขวางทาง
2) พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Behavior)
3) แนวคิดการทาการตลาดรู ปแบบออนไลน์
4) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
5) แนวคิดเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
6) แนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะประชากร
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ฐิตาภา จุลเสนีย ์ (2553) ทาการศึกษาเรื่ อง “ความเป็ นไปได้ของการจัดจาหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์โหลด
ทางอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการบริ การภาพยนตร์ บนอินเทอร์ เน็ตของ
กลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากยังมีพฤติกรรมการใช้สื่อดีวีดีและวีซีดีเป็ นส่ วนใหญ่ และมีความชอบ
ในการชมภาพยนตร์ ใน โรงภาพยนตร์ เป็ นอย่างมาก พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ และดาวน์โหลดสื่ อ เพลง ละคร
คลิ ปวิดีโอ ภาพยนตร์ มีมาก แต่พฤติ กรรมการซื้ อสิ่ งบันเทิ งข้างต้นกลับตรงกันข้าม ลักษณะของผูใ้ ช้บริ การ
ภาพยนตร์ บนอินเทอร์ เน็ตจะเป็ นวัยรุ่ น ระบบการบริ การที่ เหมาะสม คือ ระบบการชมภาพยนตร์ อ อนไลน์
(Streaming) ประเภทภาพยนตร์ ที่ต้องการชมมากที่ สุด คื อ ภาพยนตร์ ตลก (Comedy) ด้านผลกระทบต่อช่ อง
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ทางการจัดจาหน่ ายภาพยนตร์ ในช่ องทางอื่น ๆ พบว่าปั จจุบันการบริ การภาพยนตร์ บนอินเทอร์ เน็ตยังไม่ส่ง
ผลกระทบใด ๆ แต่ถือว่าเป็ นช่องทางใหม่ในการจัดจาหน่ายภาพยนตร์ในการขยายตลาด และการเพิ่มรายได้ให้กบั
บริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์และผูจ้ ดั จาหน่ายภาพยนตร์
วศิน อุ่ยเต็งเค่ง (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง “การศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ภาพยนตร์ ออนไลน์รูปแบบสตรี มมิ่งในประเทศไทย” ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการทา
การตลาดยุคใหม่ ที่ เน้นใช้ทฤษฎี แนวคิดจากออนไลน์ รวมถึ งข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการตลาดมาประกอบกับ
เหตุผลเชิ งพฤติกรรมการตอบรับของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เห็นถึงโอกาสของการเติบโตทางอุตสาหกรรม วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างของผูใ้ ห้บริ การด้านภาพยนตร์ รวมถึงแนวทางการเติบโตของธุรกิจ และการทา
การตลาดที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งสัมพันธ์กนั และกัน ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องระหว่างธุรกิจภาพยนตร์ และการเปลี่ยนการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นออนไลน์เป็ น
หลัก
ฐิ ติกร สุ ทธิ สินทอง (2556) วิจยั เรื่ อง “การใช้ยูทูปกับการสื่ อสารตลาดของค่ายภาพยนตร์ GTH” จาก
การวิจยั พบว่า GTH ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัสเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ข่ า วสารผ่า นทางคลิ ปวิ ดีโ อในเว็บไซต์ยูทูป และแบ่ ง ปั น คลิ ปไปยังเว็บ ไซต์สั งคมออนไลน์ ทั้ง เฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์ ทาให้เกิดการแพร่ กระจายของคลิปต่อ ๆ กันไปเป็ นวงกว้าง เป็ น ไปตามลักษณะของกระบวนการแพร่
ไวรัล (Viral Marketing) และพบว่าผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตที่ได้รับชมคลิปวิดีโอมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับสู ง
และการรับชมคลิปวิดีโอก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อรับชมภาพยนตร์ ของทางค่ายภาพยนตร์
GTH
อุณาโลม จันทร์ รุ่งมณี กุล (2560) ทาการวิจัย เรื่ อง “120 ปี ธุ รกิ จภาพยนตร์ ไทยในมิ ติประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคมไทย” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทุนของธุรกิจภาพยนตร์ ไทยนั้นมิได้มีแค่คนชั้นสู งและคนชั้น
กลางดังเช่ นงานวิจยั ในอดีตอ้างถึ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าธุ รกิ จภาพยนตร์ ไทยเป็ นธุ รกิ จกึ่ งผูกขาดซึ่ งกิ จการที่มี
อิทธิ พลต่อความอยู่รอดของกิ จการสร้ างภาพยนตร์ ไทย ได้แก่ กิ จการโรงภาพยนตร์ และกิ จการจัดจาหน่ าย
ภาพยนตร์ เช่น สายหนัง ข้อค้นพบสาคัญ ได้แก่ แม้ว่ารัฐจะพยายามส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุนผูส้ ร้างภาพยนตร์
ไทยรายเล็ก รวมทั้งจัดทายุทธศาสตร์ ส่งเสริ มภาพยนตร์ ไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 แต่ภาพยนตร์ ไทยก็มีแนวโน้ม
ตกต่ า ลงเรื่ อ ย ๆ ข้อ เสนอสาคัญ ที่ รั ฐ ควรจะด าเนิ น การรวมทั้ง เปิ ดให้ ศึ ก ษาวิ จัย เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ การผลัก ดัน
โรงภาพยนตร์ ที่มีลกั ษณะกึ่ งการศึ กษากึ่ งธุ รกิ จ เช่ น art house การจะทาอย่างไรให้กองทุนภาพยนตร์ ไทยใน
อนาคต ไม่ใช่แหล่งเงินทุนของคนเฉพาะกลุ่มที่มีเส้นสาย การเปิ ดพื้นที่ให้ภาพยนตร์ไทยได้ยืนโรงฉายในเงื่อนไข
ที่เหมาะสม การส่ งเสริ มคนดูให้มีทศั นะกว้างไกล และเปิ ดใจยอมรับความหลากหลาย ซึ่ งการสร้างสานึ กใหม่
เหล่านี้จาเป็ นต้องสร้างระบบการศึกษาของไทยทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการบริ หารจัดการจากรัฐอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.4 สมมติฐานการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรของประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์ที่แตกต่างกัน
2) Digital Disruption ที่ แ ตกต่ า งกั น พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
3) การใช้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์ที่แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการรับชมภาพยนตร์ ที่
แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษารู ปแบบพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลจากการใช้บริ การชมภาพยนตร์ออนไลน์
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนในเขตกรุ งเทพฯ ที่ใช้งานสังคมออนไลน์ จากสถิติปี
พ.ศ. 2561 มีผลู ้ งทะเบียนใช้งานเฟซบุ๊กที่ยงั การใช้งานปกติ (still active) จานวน 51 ล้านคน (สถิติผใู ้ ช้ดิจิทลั
ทัว่ โลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุ ดในโลก-“กรุ งเทพ” เมืองผูใ้ ช้ Facebook สู งสุ ด https://www.brandbuffet.in.th/
2018/02/global-and-thailand-digital- report-2018/. 25 มกราคม 2562)
2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุ งเทพฯ ที่มีบญั ชีผใู ้ ช้บริ การเฟซบุ๊ก โดยไม่จากัด
เพศ อายุ รายได้ หรื อระดับการศึ กษา ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอน ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งต้องใช้สูตรการหาขนาด
ตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากร โดยการคานวณจากสู ตรซึ่ งมีการกาหนดความเชื่ อมัน่ 95% ความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกั ดิ์ อุดมศรี , 2533: 133) ผลจากการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง n = 384.16
คน การวิ จัย ครั้ งนี้ จึ ง ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 385 คน ทั้ง นี้ เผื่ อ สารองแบบสอบถามที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ซ่ ึ ง เท่ า กับ
15 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400 คน ในการเก็บข้อมูลจริ งจะกาหนดให้เก็บข้อมูลมากกว่าขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่
เหมาะสมประมาณ 4% เพื่อใช้ในกรณี ที่ขอ้ มูลที่สุ่มมาไม่สมบูรณ์ หรื อไม่สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ดังนั้น
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งเก็บข้อมูลจึงเป็ น 385 + 15 (4%) เท่ากับ 400 ชุด โดยอ้างอิงตามจานวนผูล้ งทะเบียน
การใช้เฟซบุ๊กในเขตกรุ งเทพฯ เท่านั้น
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถามตาม
หัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ทั้งสองส่ วนเป็ นคาถามแบบ
ปรนัยให้เลื อกคาตอบมากกว่า 1 ข้อ (Multiple Choices) และส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกชมภาพยนตร์
คาถามเป็ นแบบประเภทประเมินค่า (Rating Scale)
การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขไปหาค่าความเชื่ อมั่น
โดยนาไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มมีลกั ษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้
สู ตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.883 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ดังนั้นจึงสามารถยอมรับแบบสอบถาม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยกระจายแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะผูม้ ีบญ
ั ชี ใช้งานเฟซบุ๊ก เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2561
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะทาการลงรหัส และนาไปประมวลผลด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป และได้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติต่อไปนี้
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิ บายข้อมูลลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา ระดับ รายได้ และระดับความพึ งพอใจ ใช้ส ถิ ติ ค่ า ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean) และนาเสนอข้อมูลในรู ปตาราง
2) สถิ ติ อ้า งอิ ง (Inferential Statistics) การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน (Hypothesis
Testing) ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบจ าแนกทางเดี ยว (one-way-ANOVA) และการทดสอบรายคู่โ ดยวิ ธี LSD (Least Significance Difference)
เพื่อใช้ทดสอบตัวแปร เพื่อทดสอบว่าคู่ใดมีค่าเฉลี่ยต่างกัน

5. ผลการวิจัย
1) กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูห้ ญิง จานวน 209 คน (ร้อยละ 52.30) ผูช้ าย 191 คน (ร้อยละ 47.70)
อายุ 15-20 ปี จานวน 101 คน (ร้อยละ 25.20) อายุ 21-25 ปี จานวน 131 คน (ร้อยละ 32.70) อายุ 26-30 ปี
จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.90) อายุ 31-35 ปี จานวน 26 คน (ร้อยละ 6.50) อายุ 36-40 ปี จานวน 79 คน (ร้อยละ 19.60)
อายุ 41-45 ปี จานวน 29 คน (ร้ อยละ 7.70) อายุ 46-50 ปี จานวน 15 คน (ร้ อยละ 3.70) และอายุมากกว่า 50 ปี
จานวน 15 คน (ร้อยละ 3.70)
ระดับการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 288
คน (ร้อยละ 72.00) การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 90 คน (ร้อยละ 22.40) ระดับการศึกษาปวช./ปวส. จานวน
18 คน (ร้อยละ 4.70) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.90)
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ด้านอาชีพ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา จานวน 205 คน (ร้อยละ 51.50) พนักงานบริ ษทั รับจ้าง จานวน 77
คน (ร้อยละ 18.70) ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 33 คน (ร้อยละ 12.10) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ
และผูท้ ี่ประกอบอาชีพส่ วนตัว มีจานวนเท่ากัน คือ 33 คน (ร้อยละ 8.40) และอาจารย์มหาวิทยาลัย จานวน 4 คน
(ร้อยละ 0.90)
2) พฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ พบว่ า กลุ่ ม ตัวอย่างเดิ น ทางไปชมภาพยนตร์ เ ฉลี่ ย เดื อ นละ 1 ครั้ ง
กลุ่มตัวอย่างรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างไปชม
ภาพยนตร์ ที่ โ รงภาพยนตร์ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเวลา 18.01-20.00 น. เลื อ กชมในวัน จัน ทร์ - วัน ศุ ก ร์ บ่ อ ยที่ สุด
ส่ วนใหญ่จะเลือกไปชมภาพยนตร์ กบั เพื่อน กลุ่มตัวอย่างมักเลือกชมภาพยนตร์ แอ็คชัน่ บ่อยที่สุด อุปกรณ์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมักใช้ในการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยใช้ทดลองใช้บริ การชมภาพยนตร์ออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่าง
เคยซื้อแพ็คเกจเพื่อชมภาพยนตร์ ออนไลน์ และส่วนใหญ่ยงั คงเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างยังเลือกเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์มากกว่าชมภาพยนตร์ออนไลน์
จากแบบสอบถามพฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเคยทดลองใช้บริ การ Netflix
มากที่ สุด และเป็ นสมาชิ ก Netflix มากที่ สุดเช่ นกัน กลุ่มตัวอย่างชมภาพยนตร์ ออนไลน์เฉลี่ ย 4 ครั้ งต่อเดือน
เลื อกชมภาพยนตร์ แอ็คชั่นบ่อยที่สุด เหตุผลสาคัญที่ สุดที่กลุ่มตัวอย่างเลื อกใช้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์
เนื่องจากความสะดวกในการรับชม และสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์ เหตุผลสาคัญ
ที่สุด คือ ยังคงชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เช่นเดิม
3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ในระดับสู ง คือ ความน่าสนใจของภาพยนตร์
ทั้งเนื้ อหาและนักแสดง (เฉลี่ ย 4.72) ความคมชัดของภาพยนตร์ (เฉลี่ ย 4.53) บรรยากาศการชมภาพยนตร์ ใน
โรงภาพยนตร์ (เฉลี่ย 4.37) ระบบเสี ยงในโรงภาพยนตร์ (เฉลี่ย 4.30) การทากิจกรรมนอกบ้านร่ วมกับครอบครัว
หรื อคนรัก หรื อเพื่อน (เฉลี่ย 4.05) ความสะดวกในการรับชม (เฉลี่ย 3.96) โปรโมชั่นและการประชาสั มพัน ธ์
(เฉลี่ย 3.75) ความเชื่อว่าภาพยนตร์ตอ้ งชมในภาพยนตร์เท่านั้น (3.33)
4) ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ ออนไลน์ในระดับสู ง คือ ความสะดวกในการรับชม (เฉลี่ย
4.63) ความน่าสนใจของภาพยนตร์ ทั้งเนื้อหาและนักแสดง (เฉลี่ย 4.49) ความคมชัดของภาพยนตร์ (เฉลี่ย 4.20)
ความเชื่อว่าภาพยนตร์ชมที่ไหนก็ได้ที่ตอ้ งการ (เฉลี่ย 4.12) โปรโมชัน่ และความเหมาะสมของราคาแพ็คเกจ (เฉลี่ย
4.06) ระบบเสี ยง รวมถึงการเลือกภาษา ระดับความดัง (เฉลี่ย 4.01) บรรยากาศการชมภาพยนตร์พร้อมกันภายใน
บ้าน (เฉลี่ย 3.82) การทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัว หรื อคนรัก หรื อเพื่อน (เฉลี่ย 3.74)
5) ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.1 ลักษณะทางประชากรที่ มี ผลต่ อพฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ คื อ รายได้ อาชี พ และระดับ
การศึกษา ในขณะที่เพศและอายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
5.2 การใช้บริ การการชมภาพยนตร์ ออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ หรื อไม่ จากผล
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ และการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ พบว่า ปั จจัยทั้งสอง
นั้นไม่มีผลต่อกัน
5.3 พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป็ นผลเนื่ อ งจาก Digital Disruption จากผล
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และการชมภาพยนตร์ออนไลน์ พบว่า ไม่สามารถสรุ ป
ได้ เนื่องจากเมื่อนาค่าปั จจัยการรับชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์กบั ปัจจัยการรับภาพยนตร์ออนไลน์มาคานวณ
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ค่าความสัมพันธ์ดว้ ย Independent t-test พบว่า ปัจจัยทั้งสองไม่มีผลต่อกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ค่าที่
1.00 ซึ่งทาให้ปฏิเสธสมมติฐาน

6. อภิปรายผล
ลักษณะทางประชากรที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ คือ รายได้ อาชี พ และระดับการศึกษา
ในขณะที่เพศและอายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
สมมติ ฐ าน Digital Disruption ที่ แ ตกต่ า งกัน พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ข องประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกัน พบว่า จานวนครั้ งของการเดิ นทางไปชมภาพยนตร์ ที่โ รงภาพยนตร์ มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมการชมภาพยนตร์ อย่างมีนัยทางสถิ ติ รวมถึ ง การรั บข่าวสารเกี่ ยวกับภาพยนตร์ จ ากเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นหลัก สอดคล้องกับการศึกษาของวศิน อุ่นเต็งเค่ง 2 ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด
ออนไลน์ที่ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการทาการตลาดยุคใหม่ที่เน้นใช้ออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดมาประกอบกับเหตุผลเชิงพฤติกรรมการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างชมภาพยนตร์ ผา่ นคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ พกพามากที่สุด และมีผลต่อพฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์อย่างมีนยั ทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิด Digital Disruption อย่างชัดเจน ดังเช่นที่ Clayton Christensen
ผูเ้ ขียนหนังสื อเรื่ อง The Innovator’s Dilemma อธิ บายว่า Disruptive Innovation คือ นวัตกรรมได้สร้างตลาดใหม่
และพลิ กโฉมหน้าอุตสาหกรรมและสังคม โดยทาให้เกิ ดผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ ซึ่ งไม่เพียงเป็ นผลมาจากการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ยงั รวมถึงการพัฒนารู ปแบบธุรกิจใหม่ ๆ การที่ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนรู ปแบบการชม
ภาพยนตร์ จากการเดินทางไปชมที่ โรงภาพยนตร์ เป็ นการชมแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต แสดงให้เห็น
ถึง Disruption อย่างชัดเจน
แต่ เ มื่ อ พิ จารณาผลการวิ จัย ในหัวข้อ การทดลองใช้บริ การภาพยนตร์ ออนไลน์แ ละการจ่ายเงิ นเพื่อ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์กลับไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ รวมถึงการซื้อแพ็คเกจชมภาพยนตร์ ก็
กลับไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ อีกทั้งยังคงเดินทางไปชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ ก็ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยทดลองใช้บริ การและเป็ นสมาชิก Netflix
มากที่สุด ซึ่งจากการทดลองและการเป็ นสมาชิกชมภาพยนตร์ออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์อย่างมี
นัยยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่ วมกับผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ จะพบว่า
มีความขัดแย้งกันอยู่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั คงเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์อยูเ่ ช่นเดิม 3
ผลของการใช้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้เหตุผลเรื่ องความสะดวกใน
การรับชม แต่กลับไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ สาหรับเหตุผลที่ไม่ใช้บริ การการชมภาพยนตร์ออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักกับเรื่ องการให้บริ การภาพยนตร์ เข้าใหม่ชา้ กว่าโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์ ที่เข้า
ใหม่ในแต่ละสัปดาห์ยงั คงได้รับความนิยม และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั คงให้ความสนใจชมภาพยนตร์ที่เข้าใหม่
มากกว่ารอบริ การจากผูใ้ ห้บริ การภาพยนตร์ออนไลน์

2

3

วศิน อุ่ยเต็งเค่ง. 2558. “การศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารทางการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจภาพยนตร์ ออนไลน์ รูปแบบสตรี มมิ่งใน
ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทลั บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
อาวเวอร์กรี นฟิ ช. 2560. “DIGITAL DISRUPTION คืออะไร เกี่ยวข้องอย่ างไรกับการทาธุรกิจ.” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561,
จาก https://ourgreenfish.com/th/digital-disruption-คืออะไร-business
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การใช้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์ที่แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรม พบว่าเมื่ อนาปั จจัยการรั บชม
ภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ และปั จจัยการรับชมภาพยนตร์ ออนไลน์มาพิจารณาร่ วมกันกลับพบว่า ทั้งสองปั จจัย
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาข้างต้น เนื่องจากการศึกษาในแต่ละข้อมี
ความขัด แย้ง กัน ไปมาตลอดการศึ ก ษา ดัง นั้น ผูศ้ ึ ก ษาไม่ ส ามารถสรุ ป ได้อ ย่า งชัด เจนว่ า พฤติ กรรมการชม
ภาพยนตร์ ของกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนไป เนื่องจาก Digital Disruption เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังคงให้ความสาคัญกับ
การเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์อยูเ่ ช่นเดิม ความทันสมัยของภาพยนตร์เข้าใหม่ในแต่ละสัปดาห์ยงั คง
เป็ นสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างก็ให้ความสาคัญกับความสะดวกในการชม
ภาพยนตร์ ซึ่ งการชมภาพยนตร์ ออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการในส่ วนนี้ ได้อย่างตรงวัตถุประสงค์
สะท้อนให้เห็นว่า สอดคล้องกับจากการเสวนา “หนังไทยกับภาวะ Digital Disruption” ที่จดั โดยสมาคมผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ ไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ผูร้ ่ วมเสวนาประกอบด้วยผูก้ ากับภาพยนตร์ พิธีกรรายการเทคโนโลยี
ร่ วมกันแสดงความคิดว่า การเข้ามาของผูใ้ ห้บริ การภาพยนตร์ ออนไลน์เป็ นทางเลือกใหม่ของการชมภาพยนตร์
อีกทั้งยังเป็ นช่องทางใหม่ของผูส้ ร้างภาพยนตร์ ไทยอีกด้วย จากทัศนะดังกล่าวทาให้เห็นว่า ช่องทางออนไลน์เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งของการชมภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีการชมภาพยนตร์ ออนไลน์
เป็ นเพียงทางเลือกที่ทาให้ชมภาพยนตร์ได้สะดวกมากขึ้น
แม้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้เกิดการให้บริ การ
รู ปแบบใหม่ เกิดการ Disruption ขึ้นกับวงการภาพยนตร์ ผูค้ นในวงการภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นผูส้ ร้างภาพยนตร์
ผูใ้ ห้บริ การด้านต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ สามารถทาความเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้ดีข้ นึ
เพื่อที่จะสามารถวางแผนการผลิต หรื อวางแผนการจัดจาหน่ ายให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยอาศัย
ช่ อ งทางออนไลน์ ร่ วมด้ ว ย โดยในปั จ จุ บั น จะเห็ น ภาพยนตร์ ที่ เ ข้ า ฉายในโรงภาพยนตร์ ใ ช้ แ นวทาง
การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการวิจยั พบว่า มีแนวโน้มที่ประชาชนจะชมภาพยนตร์ออนไลน์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ยงั คงชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ อยู่ ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์สามารถวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(2) ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ สามารถปรั บตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่ น
พัฒนาระบบการฉาย การจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ เป็ นต้น
(3) จากการวิ จัย พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย ของการเลื อ กชมภาพยนตร์ ด้วยวิ ธีการใดก็ต าม ยัง คงเลื อ กชม
ภาพยนตร์ เพราะเนื้อเรื่ อง และนักแสดงอยู่เช่นเดิม ดังนั้น สาหรับผูส้ ร้างภาพยนตร์ จึงยังต้องให้ความสาคัญกับ
เนื้อเรื่ องอยูเ่ ช่นเดิม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ ไม่ได้นาการพัฒนาของเทคโนโลยีมาเป็ นตัวแปรในการวิจยั เช่น เทคโนโลยีโทรทัศน์
อัจฉริ ยะ (Smart TV) ซึ่งมีราคาถูกลง เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่การแสดงผลหน้าจอละเอียดขึ้น หน้าจอมีขนาด
ใหญ่ข้ ึน เป็ นต้น ซึ่ งอาจนามาเป็ นส่ วนร่ วมพิจารณาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ได้ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยี
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ประกอบกับผูใ้ ห้บริ การชมภาพยนตร์ ออนไลน์มีการแข่งขันด้านราคา และเนื้อหาการนาเสนอ (Content) มากขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การสื่ อสารด้วยภาพเป็ นทักษะพื้นฐานของมนุ ษย์ในการถ่ายทอดเรื่ องราวจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
การสร้างสรรค์ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชย์ศิลป์ เป็ นการออกแบบสื่ อเพื่อสร้างการรับรู ้ทางสายตาไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นสื่ อสารด้วยภาพประกอบมากกว่าการใช้ตวั อักษรในการสื่ อสาร ทาให้เกิดความโดดเด่น
เกิ ด แรงดู ด ใจ ตลอดจนการตัด สิ น ใจซื้ อ ในสิ น ค้า และบริ ก าร ซึ่ งถื อ เป็ นจุ ด มุ่ ง หมายสู ง สุ ด ของการสร้ า ง
ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ในยุคปั จจุบนั การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชย์ศิลป์
นิยมใช้ในช่องทางสื่ อสารผ่านสื่ ออย่างแพร่ หลาย โดยหากแบ่งตามลักษณะสื่ อ ของการสร้างภาพประกอบในงาน
ออกแบบพาณิ ชยศิลป์ สามารถแบ่งได้ 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. การออกแบบเครื่ องแต่งกาย 2. การออกแบบงาน
โฆษณา 3. การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์ 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ 5. การออกแบบ
สั ญ ลักษณ์ สื่อ สารความหมาย และ 6. การออกแบบนิ ท รรศการ แต่ ถ้าจะแบ่ ง ตามประเภทของวิ ธีการสร้ าง
ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ 1. ภาพถ่าย 2. ภาพวาดลายเส้น
3. ภาพวาดระบายสี 4. ภาพพิมพ์ 5. ภาพกราฟิ กและภาพวาดดิจิทลั และ 6. ภาพประกอบสื่ อผสม ซึ่งนอกเหนือจาก
นี้แล้ว ยังสามารถแบ่งตามรู ปแบบเนื้อหาของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ได้อีก 3 รู ปแบบ
คือ 1. ภาพประกอบแบบเหมือนจริ ง 2. ภาพประกอบแบบดัดแปลงธรรมชาติ และ 3. ภาพประกอบแบบอิสระ
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์ ภาพประกอบ การสื่ อสาร การออกแบบพาณิ ชยศิลป์

ABSTRACT
Visual communication is a fundamental human skill in conveying stories from message sender to
message receiver. Creative illustrations in commercial art design is a media design to create visual perception to
target customers. The communication which is focused on communicating with illustrations rather than using
characters or letters. It creates remarkable strength, inspiration and buying decisions in products and services.
The buying decision is the ultimate goal of creating illustration in commercial art design. At the present, the
creation of illustration in design of commercial art which is widely used of media communication channels. If
considered to classify by media type of creating illustrations in commercial art design. Therefore, It can be divided
into six types as follows: 1. Apparel design 2. Advertising design 3. Print and online media design 4. Product and
packaging design 5. Symbol design to reflect the meaning and 6. Exhibition design. But if it is classified by the
method of creating illustration in commercial art design, it can be divided into six types: 1. Photo 2. Line drawing
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3. Painting 4. Print 5. Graphic and digital drawing and 6. Mixed media illustration. Moreover, there are three
additional formats for illustration creation in commercial art designs: 1. Realistic illustrations, 2. Modulation
illustrations, and 3. free-form illustrations.
Keywords: Creativity Illustration Communication Commercial art design

1. บทนา
การสื่ อสารเป็ นทักษะเบื้องต้นพื้นฐานของมนุษย์ ใช้สาหรับในการถ่ายทอดข้อมูลจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับ
สาร โดยในยุคปั จจุบนั สื่ อใหม่ ถือเป็ นสิ่ งที่เข้ามามีบทบาทในการสื่ อสารในยุคดิจิทลั ค่อนข้างมาก ด้วยเป็ นยุค
ของเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้การสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร สะดวก และรวดเร็ ว
ด้วยเช่ นกัน ซึ่ งการสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชี วิต มนุ ษย์จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกันอยู่ตลอดเวลา
การสื่ อสารจึงเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งนอกเหนื อจากปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ การสื่ อสารมี
บทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์มาก
การสื่ อสาร (Communication) หมายถึ ง กระบวนการถ่ายทอดหรื อแลกเปลี่ ยนแนวความคิด ข้อมูล
ข้อความ ข้อเท็จจริ ง ที่อาจจะสื่ อสารในรู ปแบบของคา ประโยค ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ ซึ่ งเรี ยกว่า สาร โดยมี
ฝ่ ายหนึ่ งเรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร ส่ งไปยังอีกฝ่ ายที่เรี ยกว่า ผูร้ ับสาร โดยผ่านช่องทางสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและสถานการณ์ของการสื่ อสาร (นิรันดร์ หวังจินดานุภทั ร, 2561)
การสื่ อสาร เป็ นศาสตร์พ้นื ฐานของมนุษย์ที่มีความจาเป็ นและมีความสาคัญมากในการดาเนินชีวิต ทั้งใน
ด้านของการการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทาให้เกิดความเข้าใจกันและกันระหว่างผูส้ ื่ อสารกับ
ผูร้ ับสาร ซึ่ งผูส้ ่ งสารจะมีหน้าที่ คิดสาระหรื อข้อมูลตั้งต้น และส่ งต่อไปยังผูร้ ับสาร โดยผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ
ของการสื่ อสาร ตามที่ กรวิทย์ ชาติ เจริ ญ (2562) ได้กล่าวไว้ว่า 4 องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่ อสาร มี ดังนี้
1. ผูส้ ่ ง สาร (Sender) 2. สาร (Message) 3. สื่ อ หรื อ ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร (Media / Channel) และ 4. ผูร้ ั บ สาร
(Receiver) นอกเหนื อจากองค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบที่ได้กล่า วมาในข้างต้นแล้ว ในการสื่ อสาร ยังมี
องค์ป ระกอบอื่ น ๆ เข้า มามี บ ทบาทให้ ก ารสื่ อ สารส าเร็ จ มากน้อ ยเพี ย งใด ก็ ต้อ งขึ้ น อยู่กับ องค์ป ระกอบอีก
2 องค์ประกอบ คือ สิ่ งรบกวน (Noise) และ ผลตอบกลับ (Feedback) ด้วย (สุ นทรี มีวิริยะสกุล, 2561)
รู ปแบบของการสื่ อสารของมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบใหญ่ๆ ดังนี้
1. การสื่ อสารในรู ปแบบวัจนภาษา (Verbal language) หมายถึง ภาษาที่เกิดจากภาษาพูดและภาษาเขียน
ของมนุษย์ ที่แสดงออกมาในลักษณะถ้อยคา เสี ยงพูด ตัวอักษรที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้น ซึ่งจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ออกไปตามรู ปแบบของกลุ่มคน เชื้อชาติ และสังคม มีการสร้างข้อตกลงร่ วมกันว่า สิ่ งที่กาหนดขึ้นเป็ นภาษาใช้
แทนมโนภาพของสิ่ งของต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ นภาษาพูด ที่จะต้องมีการเปล่งเสี ยง และอาศัยถ้อยคาในการใช้
สื่ อสาร กับลักษณะภาษาเขียน ที่ จะต้องมี การใช้ตัวอักษรที่ ประดิ ษฐ์ข้ ึนเพื่ อแทนสั ญลักษณ์ ของเสี ยงอย่ า งมี
กฎเกณฑ์ทางภาษาหรื อไวยกรณ์ที่ชัดเจน และเป็ นระเบียบแบบแผนที่คนในสังคมนั้นหรื อเชื้อชาติน้ นั เกิดการ
เรี ยนรู ้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งที่เป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน (สมพงษ์ ดารงเดช, 2560) ซึ่ งสอดคล้อง
กับที่ นวพรรษ สัตย์จิตร (2561) ได้กล่าวว่า วัจนภาษา เป็ นภาษาที่เกิดขึ้นในระบบภาษาของมนุ ษย์ มี การวาง
ระเบียบแบบแผนร่ วมกัน มีขอ้ กาหนดร่ วมกัน ในการใช้เพื่อการสื่ อสารอย่างชัดเจน โดยภาษาพูด เป็ นภาษาที่มี
เรื่ อ งการใช้เสี ย งมาเกี่ ยวข้อ ง ส่ วนภาษาเขีย น คื อ การกาหนดตัวอักษรเชิ งสั ญลักษณ์ ใช้แ ทนความหมายใน
การสื่ อสาร ถ่ายทอดออกมาในลักษณะคา ข้อความ และรู ปแบบประโยค
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2. การสื่ อสารในรู ปแบบอวัจนภาษา (Non-verbal language) หมายถึง การสื่ อสารโดยไม่ใช้ภาษาที่เป็ น
ถ้อยคา รวมถึ งไม่ใช้ตัวอักษรที่ เป็ นภาษาของมนุ ษย์ในการสื่ อสาร จะเป็ นการสื่ อสารด้วยสิ่ งอื่น ๆ อันได้แก่
อากัปกิ ริยา ท่าทาง น้ าเสี ยง สายตา สัญญาณ สัญลักษณ์ วัตถุแทนคาพูด สภาพแวดล้อม หรื อการแสดงออก
ทางด้านอื่นที่สามารถสื่ อสารไปยังผูร้ ับสารให้รับรู ้ได้ สามารถที่จะแปลความหมายได้ และทาความเข้าใจซึ่ งกัน
และกัน ระหว่ า งผูส้ ่ ง สารกับ ผู ้รั บ สาร ซึ่ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ วิ ก านดา พลประสิ ท ธิ์ (2560) ที่ ไ ด้ก ล่ า วว่ า
การสื่ อสารเชิ งอวัจนะ คือ การใช้ท่าทางที่ เรี ยกว่า ภาษากาย (Body language) ในการแสดงพฤติ กรรมต่ าง ๆ
ออกมาให้เห็น เพื่อสื่ อสารไปยังผูร้ ับสาร ส่ วนการใช้วตั ถุและสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะเรี ยกว่า ภาษาวัตถุ (Objects)
เป็ นอวัจนภาษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วตั ถุ วัสดุอุปกรณ์เพื่อนามาใช้สื่อถึงความหมายบางประการ
ยกตัวอย่าง เช่น สร้อยคอทองคา แสดงถึง ความร่ ารวย ความมัง่ คัง่ มีฐานะ การใส่ เสื้ อผ้าสี ดา แสดงความหมายถึง
การไว้อ าลัย ความรู ้ สึ ก เสี ย ใจ การสู ญ เสี ย เป็ นต้น โดยที่ ภ าษาวัตถุ จะต้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ มีความหมายเป็ นสากล
เกิดการรับรู ้ร่วมกัน และสื่ อสารได้เข้าใจตรงกัน ส่ วนภาษาธรรมเนียมและมารยาท คือ สิ่ งที่กลุ่มคน สังคม หรื อ
ชนชาติ ยึดถือปฏิบตั ิและตกลงในการดาเนินชีวิตร่ วมกัน ถือเป็ นสิ่ งดีงาม ที่ควรแก่การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความสงบ
สุ ขและความดีงามในชุมชนหรื อสังคม ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่น เป็ นต้น
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า อวัจนภาษา สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทย่อย คือ 1) ภาษากาย 2) ภาษาวัตถุ และ
3) ภาษาธรรมเนียมและมารยาท

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรวบรวมลักษณะสื่ อของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์
(2) เพื่อนาเสนอประเภทของวิธีการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์
(3) เพื่อนาเสนอรู ปแบบเนื้อหาของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์

3. การสื่ อสารด้วยภาพ
3.1 แนวคิดการสื่ อสารด้ วยภาพ
การสื่ อสารด้วยภาพ (Visual communication) เป็ นการสื่ อสารเชิ งอวัจนภาษา โดยจะอาศัยภาพหรื อ
สัญลักษณ์เป็ นตัวนาสารอันเกิดจากผูส้ ่ งสาร ส่ งไปยังผูร้ ับสารให้มีความเข้าใจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทาให้เกิด
การรั บ รู ้ เข้าใจ และสามารถแปลควาหมายของสารได้ ผ่านประสาทสั ม ผัสทางจักษุ สัม ผัส หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
การมองเห็น ซึ่ งธรรมชาติของมนุษย์ ใช้การรับรู ้ผ่านการมองเห็นกว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ ของประสาทสัมผัสทั้งหมด
ซึ่ งสอดคล้องกับที่ สุ จินตนา เด่นคล้อย (2560) ได้กล่าวถึง การรับรู ้ทางสายตา จะช่วยทาให้มนุษย์เกิดความเข้าใจ
ในการรับสารมากกว่าประสาทสัมผัสอื่น ๆ กว่า 75 – 80 เปอร์ เซ็นต์ ของประสาทสัมผัสทั้งหมดในร่ างกายของ
มนุษย์ โดยทัว่ ไปแล้ว การสื่ อสารด้วยภาพ จะสามารถช่วยในการถ่ายทอดความหมายของสารหรื อเนื้อหาสาระให้
เป็ นไปอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าจดจากว่าการใช้ภาษาพูดหรื อการอ่านจากตัวหนังสื อ โดยขวัญชัย ทองสุ ริยะ
(2562) ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการสื่ อสารด้วยภาพไว้ว่า เป็ นการสื่ อสารในระบบของสัญญาณ ซึ่ งภาพใน
แต่ละภาพที่สื่อสารไปยังผูร้ ับสารนั้น จะให้ความหมายที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ 3 ประเภท ดังนี้ คือ ความหมาย
เชิงภาพสัญลักษณ์ ความหมายแฝงภาษา และความหมายเชิงจิตวิทยาการสื่ อสาร
แนวคิดการสื่ อความหมายด้วยภาพ (Visual Communication) จากงานวิจยั เรื่ อง “การสื่ อความหมายด้วย
ภาพของภาพถ่ายรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติเนื่ องในงานวันนริ ศ ” ไตรสิ ทธิ์ ศิริธนู และคณะ
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(2561) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า เป็ นกระบวนการสื่ อ สาร ที่ มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ 4 ประการ คื อ ผู ้ส่ ง สาร (Sender)
สาร (Message) สื่ อหรื อช่ องทาง (Channel) ผูร้ ั บสาร (Receiver) ผ่านการสื่ อความหมายภาพผ่านเครื่ องหมาย
3 หมวดไปยังผูช้ ม คือ 1) เมนูรูปภาพ (Iconic) 2) สัญลักษณ์ (Symbolic) และ สัญญวิทยา (Semiology) ในภาพถ่าย
ทาให้เกิดความเข้าใจที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความรู ้พ้ืนฐานของผูช้ มแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน และ
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการสื่ อความหมายในระบบของภาพถ่าย โดยความหมายที่เกิดขึ้น
เกิดจากระบบสัญญะที่สามารถจาแนกความหมายออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของรู ปร่ าง
รู ปทรงวัตถุในภาพ 2) ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิคในการถ่ายภาพ และ 3) ความหมายแฝงทางจิตวิทยา
ขององค์ประกอบด้านทัศนธาตุ
การสื่ อสารด้วยการมองเห็นภาพ เป็ นการสื่ อสารที่มุ่งที่จะให้เกิดความคิดและความเข้าใจไปยังผูร้ ับสาร
ด้ว ยประสาทสั ม ผัส ทางสายตา โดยอาศัย สื่ อ ที่ มี ล ักษณะที่ เ ป็ นภาพ (Image), เครื่ อ งหมาย (signs), ตัว พิ ม พ์
(Typography), ภาพวาด (Drawing), ออกแบบกราฟิ ก (Graphic Design), ภาพประกอบ (Illustration), สี (Color)
และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Resources) เป็ นต้น สื่ อสารไปยังผูร้ ับสาร โดยผูร้ ับสารจะต้องมีความรู ้
และประสบการณ์ในเรื่ องนั้น ๆ การสื่ อสารถึงจะประสบความสาเร็ จ เพราะถ้าหาผูร้ ับสารขาดความรู ้ หรื อไม่มี
ประสบการณ์มากพอ การสื่ อสารด้วยภาพนั้นอาจเกิดความล้มเลวในการสื่ อสารจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับสารได้
3.2 การรับรู้ด้วยภาพ
การรับรู ้ (Perception) เป็ นการนาข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ได้รับจากระบบประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้ง
5 ของมนุ ษย์ (Sensation) อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส มาจาแนกแยกแยะ ตลอดจนมี การคัดเลือก
โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สารด้วยระบบการทางานของสมอง แล้วแปลความหมายเพื่อส่ งต่อไปสู่ การเรี ยนรู ้
ต่อไป (กรวิทย์ รุ่ งเรื องพัฒน์, 2560) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับที่ จิตลัดดา ส่ องแสง (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ประสาท
สัมผัสของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 5 ประสาทสัมผัส คือ การมองเห็นด้วยตา การได้ยินเสี ยงด้วยหู การได้กลิ่นผ่าน
จมูก การลิ้มรสด้วยลิ้น และการรู ้ สึกผ่านการจับต้องหรื อกายสัมผัส ซึ่ งการรั บรู ้ ที่มนุ ษย์รับรู ้ ได้มากที่ สุด คือ
การรับรู ้ดว้ ยภาพ หรื อการมองเห็นด้วยตา ลักษณะของการรับรู ้ดว้ ยภาพ จะประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ของผูส้ ่งสารได้ จะต้องมีลกั ษณะสาคัญ 6 ประการดังต่อไปนี้ (สุ รัตนชัย ไพศาลทรัพย์, 2561)
1. ผูร้ ับสารจะต้องมีขอ้ มูลพื้นฐาน หรื อต้องมีความรู ้เบื้องต้น (Knowledge Based) มาบ้างกับสิ่ งที่ได้
มองเห็น หรื อถ้าไม่มีความรู ้ อย่างน้อย ผูร้ ับสารก็ตอ้ งมีประสบการณ์เดิมในเรื่ องนั้นอยูบ่ า้ ง
2. จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยง (Relational) ของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย จะต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีความเกี่ยวโยงกันได้
3. จะต้องมีความสามารถในการตั้งสมมติฐานหรื อการนาข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการรับรู ้ดว้ ยภาพ
จากหลายแหล่งข้อมูล มาประกอบด้วยข้อวินิจฉัย (Inferential) เพื่อให้การรับรู ้ดว้ ยภาพนั้น เกิดความสมบูรณ์ใน
ข้อมูลมากที่สุด
4. จะต้องมีความสามารถในการบวนการแยกแยะ (Categorical) ลักษณะหรื อคุณสมบัติสาคัญของ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยอาศัยการมีประสบการณ์ในเรื่ องนั้น ๆ ซ้ ามาแล้วก่อนหน้านี้ รวมถึงการนาประสบการณ์
เดิมกลับมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของการรับรู ้ดว้ ยภาพมากยิ่งขึ้น
5. การบวนการรับรู ้ดว้ ยภาพ จะต้องอาศัยการดัดแปลง (Adaptive) ข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่
เคยเกิดขึ้นมาใช้ประกอบร่ วมกันกับสิ่ งที่กาลังรับรู ้ ณ เวลานั้น
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6. การบวนการของการรับรู ้ดว้ ยภาพ จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่ งเกิดจากการทางานของสมองใน
การรับรู ้ผา่ นประสามสัมผัสด้วยตา โดยรับรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆ ร่ วมจากการรับรู ้จากประสาทสัมผัสอื่น ๆ เพื่อให้กบั รับรู ้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4. การสร้ างภาพประกอบ
ภาพประกอบ (Illustration) โดยความหมาย แปลว่า ภาพที่ถูกวาดหรื อออกแบบขึ้นโดยใช้องค์ประกอบ
ทางศิลปะและหลักการของการออกแบบ ทาหน้าที่เป็ นสื่ อในการสื่ อสารไปยังผูร้ ับสาร เพื่อให้เกิดการรับรู ้ผ่าน
สายตา ทาให้เกิดการตีความหรื อความหมายของสารที่อยูใ่ นภาพได้ เป็ นภาพที่สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ ง ตลอดจนถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้ได้ โดยการสร้างภาพประกอบจะต้องมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารอย่างชัดเจน เพื่อทาให้การสื่ อสารด้วยภาพประกอบเกิ ดขึ้นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับที่ ณรงค์ชยั ภาคภูมิ (2561) ที่ได้นิยามความหมายของคาว่า ภาพประกอบ ไว้ว่า ภาพประกอบ เป็ น
สื่ อกลางระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสาร ที่ มีการถอดรหัสเป็ นสัญลักษณ์ ภาพจากข้อความที่เป็ นสาระความรู ้ที่
ต้องการสื่ อสาร โดยผ่านกระบวนการทางศิลปะ ทาให้เกิดเป็ นภาพที่สื่อสารความหมายได้ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด
ลายเส้นดินสอ และภาพคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เป็ นต้น
การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชย์ศิลป์ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการสื่ อสารแบรนด์ สร้าง
การรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดรายได้กบั ธุ รกิจและบริ การ ปั จจุบนั การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบ
พาณิ ชย์ศิลป์ นิ ยมใช้การสื่ อ สารผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ หลากหลายรู ปแบบ เช่ น สื่ อโฆษณาออนไลน์ ดิ จิทัล
โปสเตอร์ ภาพวิดีโอ และภาพการ์ ตูนอนิ เมชั่น เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับที่ ธนกร นุ่ นสงค์ (2562) ที่ได้กล่าวถึง
การออกแบบพาณิ ช ยศิ ล ป์ (Commercial art design) ว่ า เป็ นงานศิ ล ปะประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
การออกแบบเพื่อการสนับสนุนทางด้านการค้าและบริ การ เป็ นการสร้างภาพประกอบเพื่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทางธุรกิจ ให้มีความสนใจใจสิ นค้าและบริ การ โดยการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์
นิ ย มออกแบบออกมาในรู ป แบบของเครื่ อ งหมายการค้า ตราสั ญ ลัก ษณ์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ งานออกแบบโฆษณา
งานออกแบบฉลากสิ นค้า เพื่อใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถรับรู ้ได้ถึงการสื่ อสารของเจ้าของ
ธุรกิจ ผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม
ดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคอุปโภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ
4.1 ลักษณะสื่ อของการสร้ างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์
ลักษณะของสื่ อในการออกแบบพาณิ ชยศิลป์ เป็ นการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นไปในทางด้านการค้า เป็ น
การออกแบบภาพประกอบเพื่อส่ งเสริ มให้การค้าขายหรื อ ธุ รกิ จและบริ การบรรลุเป้ าหมาย เป็ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเสนอภาพลักษณ์ของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง อนุพงษ์ หวังวิริยะ
(2559) ได้กล่าวไว้ว่า รู ปแบบของการออกแบบพาณิ ชยศิลป์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะสื่ อได้ดงั ต่อไปนี้
1. การออกแบบเครื่ องแต่งกาย (Apparel design) เป็ นการออกแบบภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่ งทอ
เพื่อนามาใช้ในการนุ่มห่มปกคลุมร่ างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสม และเกิดความคุม้ ค่าในการนาไปใช้
งานไปอย่างยาวนาน นักออกแบบจะต้องมีการคานึงถึงความสวยงามเหมาะสม สมัยนิยม ตลอดจนบุคลิกภาพของ
ผูส้ วมใส่ ทั้งนี้นกั ออกแบบจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ถึงลักษณะทางกายภาพและจิตภาพ ว่าลูกค้า
มีความชอบในเรื่ องใด ลักษณะนิสัยเป็ นแบบใด รู ปร่ างมีลกั ษณะอย่างไร เพื่อนาหลักการไปใช้ในการออกแบบให้
เหมาะสมกับผูส้ วมใส่ ช่วยอาพรางส่วนที่บกพร่ องทางร่ างกาย และช่วยเสริ มจุดเด่นให้ลุกค้ามีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น
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การออกแบบเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย อาจจะมีความหมายรวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เครื่ อง
แต่งกายนอกเหนือจากเสื้ อ กางเกง กระโปรง มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบรองเท้า ถุงเท้า ถุง
มือ เครื่ องประดับต่าง ๆ ที่ใส่เสริ มเครื่ องแต่งกายหลัก เป็ นต้น ซึ่งการออกแบบเครื่ องแต่งกาย เป็ นงานออกแบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว นักออกแบบจะต้องออกแบบให้ทนั สมัย ตามความนิยมของสังคมเสมอ และจะต้องเป็ น
คนที่ช่างสังเกต ศึกษาเทรนด์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
2. การออกแบบงานโฆษณา (Advertising Design) เป็ นงานออกแบบที่ เ น้นในเรื่ อ งของการใช้
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้สร้างภาพประกอบเพื่อการสื่ อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การออกแบบโฆษณา
ทางโทรทัศน์ โฆษณาหนังสื อพิมพ์ โฆษณาบนสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น การออกแบบโฆษณา เป็ นการออกแบบเพื่อ
เรี ยกร้องความสนใจจากผูพ้ บเห็น มีลกั ษณะที่ โดดเด่นสะดุดตา ทั้งการสื่ อสารด้วยภาพประกอบและตัวอักษร
ให้ สามารถเข้าใจได้ง่ าย และสร้ างการจดจ าได้ร วดเร็ ว โดยฟ้ าลดา พิ พฒ
ั น์ รั ต นสกุล (2560) ได้กล่ าวไว้ว่ า
การออกแบบงานโฆษณาที่ดี จะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด ที่ทาให้
เกิดผล 4 ประการสาคัญ ดังนี้
2.1 การดึงให้เกิดความตั้งใจ การออกแบบงานโฆษณาที่ดีตอ้ งสามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มลุกค้าเป้าหมายได้ เช่น การออกแบบภาพประกอบที่มีความทันสมัย ใช้สไตล์ภาพที่เหมาะสมและกาลังเป็ น
ที่ นิยม เช่ น ภาพสไตล์มินิมอล ภาพสไตล์โมเดิ ร์น และสไตล์วินเทจ เป็ นต้น อีกทั้งยังต้องความเหมาะสมใน
การเล่าเรื่ องผ่านรู ปแบบช่องทางสื่ อต่าง ๆ ด้วย
2.2 การทาให้เกิดความสนใจติดตาม การโฆษณาต้องเน้นให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อให้เกิดความสนใจติดตาม
2.3 การกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การ การสร้างภาพประกอบที่เสนอจุดขาย
ที่ชัดเจนของงานโฆษณา แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสิ นค้า หรื อบริ การในประเภทเดียวกัน ทาให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการในสิ นค้าและบริ การนั้น
2.4 การกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การออกแบบโฆษณาจะต้องเชิญชวนให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมตอบสนอง โดยซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
3. การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์ (Print and online media design) เป็ นการออกแบบ
ภาพประกอบในสื่ อที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิมพ์ แต่ในยุคปั จจุบนั สื่ อสิ่ งพิมพ์หลายรู ปแบบมีการปรับ
เป็ นรู ปแบบออนไลน์มากขึ้น ด้วยการตอบสนองกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทลั ที่นิยมรับข่าวสาร
ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว สะดวกสบาย ตลอดจนสามารถเลือกเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
ตนองสนใจได้ สื่ อสิ่ งพิมพ์ออนไลน์จึงได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ งานออกแบบตัวอักษร การออกแบบภาพประกอบ งานออกแบบโปสเตอร์
งานออกแบบบัตรประเภทต่าง ๆ งานออกแบบเพจเฟซบุ๊ก และออกแบบเว็บไซต์ เป็ นต้น
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ (Product & Packaging design) การออกแบบผลิตภัณฑ์
หมายถึง กระบวนการทางความคิดและการวางแผนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์หรื อเพื่อใช้
แก้ปัญหาบางประการในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม
ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ให้ ต อบโจทย์แ ละอ านวยความสะดวกต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคให้ เ หมาะสมและดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นประกอบใน
การออกแบบภาพประกอบในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบตราสิ นค้า การออกแบบฉลากสิ นค้า
และการออกแบบสื่ อ โฆษณาสิ น ค้า เป็ นต้น ส่ ว นการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การวางแผนและ
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การสร้างสรรค์ผลงาน สิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ ให้เห็นถึงหน้าที่การทางานเพื่อใช้ในการห่ อหุ้ม บรรจุ หรื อปกป้อง
สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ โดยจะมีประโยชน์ทางด้านความสวยงาม ความคงทน ตลอดจนทาให้ไม่เกิดความเสี่ ยงหรื อ
เป็ นอันตราย ชารุ ด แตกหักเสี ยหาย
5. การออกแบบสั ญ ลักษณ์ สื่อ สารความหมาย (Symbol design to reflect the meaning) เป็ นการ
ออกแบบภาพประกอบที่เน้นเรื่ องการสื่ อสารความหมาย เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ให้ผรู ้ ับสารเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งมี
ข้อความบรรยายประกอบ ได้แก่ เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ต่าง ๆ เครื่ องหมายจราจร พิกโตแกรม (Pictogram)
ตลอดจนเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่อาจปรากฎในธุรกิจและบริ การ เป็ นต้น
6. การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition design) เป็ นการออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่ในการจัดแสดงผล
งานเพื่อการสื่ อสารกับกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ มีท้ งั ที่เป็ นรู ปแบบนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า การออกบูธ และ
การออกแบบตกแต่งหน้าร้าน เป็ นต้น การออกแบบนิทรรศการจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้มากที่สุด
ซึ่งการออกแบบที่ดี จะช่วยส่งเสริ มให้สินค้ามีความน่าสนใจ และมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า
4.2 ประเภทของภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์
ในการสร้ างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิ ล ป์ นักออกแบบสามารถใช้ภาพประกอบได้
หลากหลายรู ปแบบ แต่หากมีการเลือกประเภทและรู ปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาของงาน ก็จะยิ่งทาให้การสื่ อสาร
ด้ว ยภาพประกอบมี ความสมบูร ณ์ ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น ดัง ที่ สมพร โชคอนัน ต์ (2562) ได้กล่ าวไว้ว่า การสร้ าง
ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ที่ดี จะต้องมีการศึกษารายละเอียดของงานให้รอบคอบ มีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสิ นค้าหรื อบริ การให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกประเภทและรู ปแบบของภาพประกอบมาใช้ใน
งานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม โดยประเภทของภาพประกอบในการออกแบบพาณิ ชยศิลป์ สามารถ
จาแนกออกเป็ น 6 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. ภาพถ่าย (Photo) เป็ นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ที่อาศัยกระบวนการขั้นตอน
และกรรมวิธีทางการถ่ายภาพ เป็ นภาพประกอบที่มีลกั ษณะเด่นหลายประการ ทั้งในแง่ของความสมจริ ง และ
ความละเอี ย ดของผลงาน สามารถสื่ อ สารอารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ได้ส มจริ ง มากที่ สุ ด หากเปรี ย บเที ย บกับ
ภาพประกอบประเภทอื่ น ๆ โดยส่ วนใหญ่นิยมใช้งานออกแบบภาพประกอบงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ เพราะ
สามารถทาได้สะดวก และรวดเร็ ว ให้ความรู ้สึกสมจริ งในสิ นค้าหรื อบริ การที่นามาใช้เป็ นต้นแบบในการสร้าง
ภาพประกอบ และด้วยในยุคสมัยที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ปั จจุบนั การถ่ายภาพก็นิยมใช้กล้องใน
รู ป แบบดิ จิ ทัล อย่ า งแพร่ ห ลาย เพราะสามารถผลิ ต ผลงานได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ปรั บ ตกแต่ ง เพิ่ ม เติ ม ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้ง่าย และสามารถนาไปใช้งานได้ทันที ในไม่ กี่นาที อีกทังยังสามารถผลิ ตงานในจานวนมาก
ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว
2. ภาพวาดลายเส้น (Line drawing) เป็ นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิ ลป์ ที่ ต้องอาศัย
ทักษะทางด้านศิลปะค่อนข้างสู ง เพราะนักออกแบบหรื อศิลปิ น จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับทัศนธาตุในการออกแบบ
อันได้แก่ จุด เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิวสัมผัส และพื้นที่ว่าง เป็ นต้น รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับหลักในการออกแบบ
ได้แก่ เอกภาพ ดุลยภาพ ขนาด สัดส่วน และการสร้างจุดเด่น เป็ นต้น เพื่อนาทั้งทัศนธาตุและหลักในการออกแบบ
มาใช้สร้างภาพประกอบให้มีความสวยงามเหมาะสม ภาพวาดลายเส้น เป็ นวิธีสร้างภาพประกอบพื้นฐานเริ่ มต้นที่
เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานที่ปรากฏบนฝาผนังถ้ า สอดคล้องกับที่ ดลรวี สิ ริกาญจน์
(2561) ได้กล่าวว่า ภาพวาดลายเส้น เป็ นศิ ลปะการออกแบบภาพประกอบพื้นฐานที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อน
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ประวัติศาสตร์ ยุคที่มนุษย์ยงั ไม่ได้มีการคิดค้นตัวอักษร ก็จะนิยมสื่ อสารเป็ นภาพขีดเขียนตามฝาผนังถ้ าเพื่อเป็ น
การบอกเล่าเรื่ องราว โดยอาศัยเครื่ องมือง่าย ๆ ที่สามารถทาให้เกิดลายเส้นได้
การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ประเภทภาพวาดลายเส้น สามารถแบ่งประเภท
ของภาพวาดลายเส้ นได้ 3 ประเภท คือ 1) ภาพหุ่ นนิ่ ง (Still-life drawing) เช่ น วาดวัตถุในธรรมชาติ สิ่ งของ
เครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น 2) ภาพลายเส้นคน (Human drawing) 3) การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ (Landscape) เช่น
การวาดภาพสถานที่ต่าง ๆ สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ภูเขา น้ าตก อาคาร และบ้านเรื อน เป็ นต้น
3. ภาพวาดระบายสี (Painting) เป็ นการสร้ า งภาพประกอบที่ มี ค วามสลับ ซับ ซ้อ นมากขึ้ น กว่ า
ภาพวาดลายเส้น นักออกแบบจะต้องมีทกั ษะและความรู ้เรื่ องสี เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบั ภาพประกอบ
ในงานออกแบบพาณิ ชย์ศิลป์ เป็ นการวาดรายละเอียดเพื่อให้เกิดความสวยงามด้วยสี อาศัยการใช้พู่กนั หรื อวัสดุ
ชนิ ดอื่นมาระบายให้เกิดเป็ นภาพ การระบายสี จะต้องอาศัยทักษะในเรื่ องการควบคุมสี และเครื่ องมือที่มากกว่า
การวาดผลงานภาพประกอบจะมีความสมบูรณ์ และสวยงามกว่างานวาดภาพลายเส้น แต่อาจะขึ้นอยู่กบั เนื้อหา
ของภาพประกอบด้วยว่ามีความเหมาะสมกับภาพประกอบประเภทภาพวาดระบายสี มากน้อยเพียงใด งานจึงจะ
สาเร็ จตามวัตถุปประสงค์ของการออกแบบพาณิ ชยศิลป์ โดยสี ที่นิยมนามาใช้ในการสร้างภาพประกอบในงาน
ออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ได้แก่ สี น้ า สี ไม้ และสี อคริ ลิค เป็ นต้น ซึ่ งจะให้อารมณ์และความรู ้สึกแตกต่างกันออกไป
ตามธรรมชาติของสี แต่ละชนิ ด ภาพวาดระบายสี ที่เป็ นที่นิยม ในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ มักจะนิ ยมวาดภาพ
ประเภท ภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน และวิวทิวทัศน์ เช่นเดียวกันกับการวาดภาพลายเส้น
4. ภาพพิมพ์ (Print) เป็ นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการและ
เครื่ องมือที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน มีความละเอียดอ่อนและขั้นตอนในการทางานมากพอสมควร เป็ นการสร้าง
ภาพประกอบที่จะต้องมี การผลิ ตแม่พิมพ์เกิ ดขึ้นมาก่อนการสร้างผลงานภาพประกอบจริ ง การผลิ ตภาพพิมพ์
สามารถใช้เทคนิคได้หลากหลาย เช่น ภาพพิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์โลหะ และภาพพิมพ์จากวัสดุต่าง ๆ เป็ นต้น การสร้าง
ภาพประกอบประเภทนี้ ต้องอาศัยความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญค่อนข้างสู ง ดังนั้นจึงเป็ นที่นิยมเฉพาะ
กลุ่มของนักออกแบบบางกลุ่มเท่านั้น
5. ภาพกราฟิ ก และภาพวาดดิจิทลั (Graphic and digital drawing) เป็ นภาพประกอบที่อาศัยเทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์ ในการใช้ผลิตภาพ อาศัยทักษะในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ นักออกแบบ
กราฟิ กส่ วนใหญ่จะมีทกั ษะการวาดภาพประกอบประเภทอื่น ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นนี้แล้วเป็ นอย่างดี เพียงแต่
เปลี่ยนเครื่ องมือมาใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงาน ข้อดีของการสร้างภาพประกอบประเภทนี้ คือ สามารถทา
ผลงานได้อย่างรวดเร็ ว มีโปรแกรมที่เอื้ออานวยในการวาดและลงสี ให้เลือกหลากหลาย สามารถทาซ้ าในปริ มาณ
มากได้อย่างรวดเร็ ว ไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่เป็ นกระดาษและสี สามารถปรับแก้ไขผลงานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถ
นาไปใช้งานจริ งได้หลากหลายช่องทาง และที่สาคัญสามารถนาไปพัฒนาผลิตเป็ นภาพประกอบบนสื่ อทัว่ ไป และ
สื่ อออนไลน์ได้อย่างทันสมัย สะดวกสบาย จึ งได้รับความนิ ยมจากนักสร้ างภาพประกอบในยุคปั จจุบันเป็ น
อย่างมาก
6. ภาพประกอบสื่ อผสม (Mixed media illustration) เป็ นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์
ที่มีการนาความหลากหลายของภาพประกอบทุกประเภท มาผสมรวมกัน อาศัยเทคนิ คและวิธีการในการสร้าง
ประกอบหลายๆ ด้านมาผสมรวมกันจนเกิดเป็ นผลงาน จึงเป็ นที่มาของชื่อคือ ภาพประกอบสื่ อผสม นักออกแบบ
นิยมสร้างภาพประกอบประเภทนี้ให้มีลกั ษณะเป็ นงาน 3 มิติ ส่ งผลให้ผลงานมีความน่าสนใจ โดดเด่น สามารถ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี ในกระบวนการขั้นตอนผลิตผลงาน จะต้องมีการนาประเภทของ
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ภาพประกอบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันในผลงานชิ้นเดียวกัน ทางด้านงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ นิยมนา
สิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องมาใช้ในการสร้างภาพประกอบ ซึ่ งนักออกแบบ
ภาพประกอบประเภทนี้ ต้องมีทกั ษะเรื่ องความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบผลงานให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ า
แบบใคร สร้างความตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนสร้างจิตนาการในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
4.3 รูปแบบของภาพประกอบ
การสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ นักออกแบบสามารถเลือกใช้รูปแบบของภาพให้
เหมาะสม ตามรู ปแบบของเนื้อหาที่ตอ้ งการเล่าเรื่ อง โดยรู ปแบบในการสร้างภาพประกอบ สามารถแบ่งเป็ นหมวด
ใหญ่ได้ 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. ภาพประกอบแบบเหมือนจริ ง (Realistic illustrations) เป็ นรู ปแบบของการสร้างภาพประกอบใน
งานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ ที่ตอ้ งการความเสมือนจริ ง มีความเป็ นธรรมชาติ ต้องอาศัยความถูกต้องของภาพสิ นค้า
หรื อผลิตภัณฑ์ ให้อารมณ์ความรู ้สึกเพื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ธรรมชาติโดยทัว่ ไปของลูกค้ามีความ
คาดหวังที่จะเห็นหรื อได้สัมผัสสิ นค้าที่เหมือนจริ ง ก่อนตัดสิ นใจซื้ อหรื อเลือกใช้สินค้า ส่ วนใหญ่แล้วรู ปแบบ
ภาพประกอบแบบเหมือนจริ งจะนิยมใช้ภาพประเภทภาพถ่าย โดยไปใช้ประกอบในงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น
นิตยสาร หนังสื อ และสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
2. ภาพประกอบแบบดัดแปลงธรรมชาติ (Modulation illustrations) เป็ นภาพประกอบที่ออกแบบ
ขึ้ น เพื่ อ ใช้บ อกเล่ า เรื่ อ งราวเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ของงานออกแบบพาณิ ช ยศิ ล ป์ ที่ ไ ม่ มี อ ยู่จ ริ ง ในธรรมชาติ แต่ เ ป็ น
การสร้างสรรค์ข้ ึนเพิ่มเติมจากจินตนาการ แสดงผ่านผลงานออกมาโดยการอ้างอิงแรงบันดาลใจที่มีในธรรมชาติ
หรื อไม่มีก็ได้ มักถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพการ์ตูน ภาพล้อเลียน และภาพเลียนแบบธรรมชาติ เป็ นต้น มีความน่ารัก
มีกการปรับให้มีความทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปั จจุบนั ได้รับความนิ ยมในกลุ่มคนอย่างแพร่ หลาย
เพราะเอกษณ์เฉพาะของงานจะมีความสวย น่ ารัก ซึ่ งตอบโจทย์กบั กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้สื่อและสื่ อออนไลน์ใน
ยุคปั จจุบัน อีกทั้งภาพประกอบรู ปแบบนี้ ยังนิ ยมนาไปปรั บใช้ในการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย
มากมาย สร้ างมู ล ค่ าให้ กับ แบรนด์สิน ค้าและบริ การมหาศาล ยกตัวอย่างเช่ น สติ กเกอร์ ไ ลน์ (Sticker line),
ภาพการ์ตูนดิสนีย ์ (Disney) และภาพกราฟิ กในงานสื่ อและสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
3. ภาพประกอบแบบอิสระ (Free-form illustrations) เป็ นภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชย
ศิลป์ รู ปแบบที่ไม่มีกาหนดรู ปแบบตายตัว เป็ นรู ปแบบที่ไม่แสดงเรื่ องราวเนื้อหาออกมาเป็ นรู ปธรรม นิยมใช้เล่า
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู ้สึก เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม (Abstract) แสดงออกมาในรู ปแบบ
ของลวดลายสื่ อสารอารมณ์ความรู ้สึก อาจเป็ นภาพที่ไม่มีความชัดเจน ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู ้สึกของ
ผูร้ ับสารเป็ นผูต้ ดั สิ น วิเคราะห์ ตีความหมายได้หลากหลาย เน้นสร้างความสวยงามของสี สันของภาพประกอบ
มากกว่าการบอกเล่าเนื้อหาในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์

5. สรุป
5.1 ลักษณะสื่ อของการสร้ างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ มีท้ งั หมด 6 ลักษณะสื่ อ คือ
1. การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย 2. การออกแบบงานโฆษณา 3. การออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์แ ละสื่ อ ออนไลน์
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ 5. การออกแบบสัญลักษณ์สื่อสารความหมาย และ 6. การออกแบบ
นิทรรศการ
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5.2 ประเภทของวิธีการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท
ได้แก่ 1. ภาพถ่าย 2. ภาพวาดลายเส้น 3. ภาพวาดระบายสี 4. ภาพพิมพ์ 5. ภาพกราฟิ กและภาพวาดดิจิทลั และ
6. ภาพประกอบสื่ อผสม
5.3 รู ปแบบเนื้อหาของการสร้างภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ สามารถแบ่งได้ 3 รู ปแบบ
คือ 1) ภาพประกอบแบบเหมือนจริ ง 2) ภาพประกอบแบบดัดแปลงธรรมชาติ และ 3) ภาพประกอบแบบอิสระ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 การสร้างสรรค์ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ นักออกแบบจะต้องมีการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของสิ นค้าและบริ การให้มากพอสมควร ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้
ชัดเจน รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตอบโจทย์ใน
การสื่ อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจน และสาเร็ จตามจุดประสงค์ในการสร้ างภาพประกอบในงาน
ออกแบบพาณิ ชยศิลป์
6.2 การสร้างสรรค์ภาพประกอบที่ดี ควรเลือกลักษณะของสื่ อให้เหมาะสมกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการสื่ อสาร
รวมถึงการเลือกรู ปแบบวิธีการสร้างภาพประกอบและรู ปแบบของเนื้ อหาของภาพประกอบให้ถูกต้อง จะช่วย
เสริ มให้การออกแบบพาณิ ชยศิลป์ เกิดผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบงานโฆษณา
ควรเลือกวิธีการสร้างภาพประกอบประเภทภาพถ่าย เพื่อให้เกิดเป็ นรู ปแบบเหมือนจริ ง ในการสร้างความเชื่อมัน่
ในสิ นค้าและบริ การ เพราะธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ หากไม่ได้เห็นสิ นค้าจริ งด้วยตา แรงดึงดูดใจในการซื้ อ
สิ นค้าและอานาจในการตัดสิ นใจซื้อก็จะน้อยลงตามไปด้วย
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ติ๊กต็อก สื่ อบันเทิงขวัญใจเจเนอเรชัน Z
TIKTOK : ENTERTAINMENT MEDIA FOR GENERATION Z
นับทอง ทองใบ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Nubthong.th@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความเรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ น าเสนอ รู ป แบบ วิ ธีการสื่ อ สารของแอปพลิ เ คชัน ติ๊ ก ต็อ ก ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนเจเนอเรชัน Z ซึ่ งพบว่าติ๊กต็อกมีลกั ษณะเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ผสมหลายสื่ อ
เข้าด้วยกัน จุดเด่นคือมีรูปแบบเป็ นคลิปวิดีโอขนาดสั้น ออกแบบเน้นความง่าย เพราะมีเครื่ องมือเสริ มด้านการ
ถ่ายทา และการตัดต่อสาเร็ จรู ปเอื้อให้ผใู ้ ช้งานเป็ นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้เบ็ดเสร็ จภายในแอปพลิเคชัน มีการ
นาเสนอผ่านหน้าจอด้วยภาพขนาดใหญ่ ตัวอักษรน้อย เน้นการติดแฮชแท็ก ซึ่ งการออกแบบที่เน้นความง่าย
สอดคล้องกับพฤติกรรมของคน Gen Z ที่ตอ้ งการสิ่ งที่ง่ายไว้ก่อน และทาให้ติ๊กต็อกดึงดูดผูส้ ร้างคอนเทนต์หน้า
ใหม่ได้ดี อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่ช่วยสร้างตัวตนให้คนธรรมดากลายเป็ นคนดังขึ้นมาได้ง่ายๆ นอกจากนี้ติ๊กต็อกยัง
แสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์ครี เอเตอร์ ในโลกออนไลน์ควรเน้นความจริ งใจ เปิ ดเผยให้เห็นวิถีชีวิตในด้านตลก
ขบขันเพื่อแสดงความเป็ นคนไม่สมบูรณ์แบบ ที่สามารถสร้างความบันเทิง และความสุ ข ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่คน
Gen Z แสวงหา
คาสาคัญ: ติ๊กต็อก เจเนอเรชัน Z สื่ อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน สื่ อบันเทิง

ABSTRACT
The object of this article is to present the format of communication of TikTok Application which
complies with the Gen Z behavior. The format of TikTok is the modern media which combine many forms of
media altogether. The outstanding point is the short video-sharing content with simply design as they provide the
optional service tools for producing and editing in template form. This is very user-friendly design that users are
able to completely create contents within the App.The presentation of the large images with little wordings
through screen and hashtagging are the simply designs which get along well with Gen Z preference prioritizing
and ease. TikTok gets much attraction from the new content creators as well as to be the space for creators to
make themselves from “Nobody” to “Somebody” more easily than any other media. Moreover, Tiktok also shows
that the online content creators should be more realistic and reveal their real lifestyle in the funny way to sincerely
show the incomplete aspects of humanity but can also make entertaining and bring much joy that are the important
things which Gen Z is looking for.
Keywords: TikTok, Generation Z, Social Media, Application, Entertainment Media
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1. บทนา
ในเวลานี้ สื่อที่ครองใจคน Gen Z (Generation Z) คงต้องยกให้ TikTok แอปพลิเคชันจากประเทศจีน
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เปิ ดให้ใช้บริ การเมื่อปี พ.ศ. 2559 และแม้ในสายตาผูใ้ หญ่หลายคน TikTok
อาจเป็ นสื่ อที่ดูไร้สาระ เพราะลักษณะเนื้อหา (content) ในระยะแรกที่ช่วยให้แอปพลิเคชันจากจีนสามารถสร้ าง
กระแสโด่งดังในชัว่ ข้ามคืนมักเป็ นคลิปวิดีโอลิปซิงค์ (Lip-synced) การขยับปากให้เข้ากับเพลง และการเต้นตาม
นักร้องดังที่เน้นแต่เพียงการสร้างเสี ยงหัวเราะ จนหลายคนตีตราว่า Tiktok เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับ “ตลาดล่าง”
บ้าง “สก๊อย” บ้าง เพราะมีเนื้อหาวนเวียนอยูแ่ ค่การโชว์ทกั ษะร้อง เต้น เล่นดนตรี เท่านั้น (“ปรากฏการณ์ TikTok
จากแอปที่คนหาว่าสก๊อย สู่แพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องเล่นยาม “กักตัว”, 2563)
แต่ปัจจุบนั อัตราการเติบโตของ TikTok ทัว่ โลกกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยมียอดผูใ้ ช้งานครบ 100
ล้านคน ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี ในขณะที่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ต้องใช้เวลา 4 ปี 6 เดือน และทวิตเตอร์ (Twitter )
ใช้เวลาถึง 5 ปี 5 เดือนจึงจะได้ยอดผูใ้ ช้งานหลักร้อยล้าน โดย We Are Social บริ ษทั ผูร้ วบรวมข้อมูลการใช้งาน
ของสื่ อดิจิทลั ทัว่ โลก เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระบุว่าสถิติผใู ้ ช้งานแอปพลิเคชัน Tiktok จาก 155 ประเทศ มีจานวน
มากถึงราว 800 ล้านราย เป็ นแอปพลิเคชันที่มีผูด้ าวน์มาใช้งานสู งที่สุดเป็ นอันดับ 1 โดยกลุ่มอายุที่ใช้ Tiktok
มากที่สุดคือช่วง 18-24 ปี หรื อช่วง Gen Z ถึงร้อยละ 60 โดยส่ วนใหญ่ใช้เวลากับแอปเฉลี่ยราว 52 นาทีใน 1 วัน
(Beaden, 2020)
ความนิยมของแอปพลิเคชัน Tiktok เกิดจากสาเหตุอะไร คือคาถามสาคัญของบทความชิ้นนี้ ที่ตอ้ งการ
สารวจ Tiktok ในมุมมองที่มากกว่าแค่แพลตฟอร์มความบันเทิงไร้สาระ แต่เพื่อขยายความเข้าใจสื่ อแพลตฟอร์ ม
ใหม่น้ ีว่ามีรูปแบบ วิธีนาเสนอที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว และมีพลังเข้าถึงคนในยุคปัจจุบนั อย่างไร เพราะสื่ อใหม่ที่
เกิดขึ้นในสังคมย่อมเป็ นภาพแทนในการส่ องสะท้อนความคิด ค่านิยม วัฒนธรรมกระแสใหม่ ซึ่ งช่วยให้ผผู ้ ลิต
ย่อมได้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์สื่อให้สอดคล้องกับคนรุ่ นใหม่ได้ โดยยึดกรอบแนวคิดสื่ อแบบวัฒนธรรม
ศึกษาร่ วมสมัย (Contemporary Cultural Studies) สายเบอร์มิงแฮม (The Birmingham school) ที่ให้ความสนใจใน
การศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่ น แนวคิดการศึกษาสื่ อบันเทิง รวมทั้งลักษณะเฉพาะตัวของคน Gen Z
ในการวิเคราะห์

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษารู ปแบบ วิธีการสื่ อสารของแอปพลิเคชัน TikTok
(2) เพื่อวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของแอปพลิเคชัน TikTok ที่สอดคล้องกับคนเจเนอเรชัน Z

3. TikTok : รู ปแบบ และวิธีการสื่ อสาร
3.1 TikTok: สื่ อไฮบริดจ์ ข้ามแพลตฟอร์ ม
TikTok ประกอบด้วยรู ปแบบการสื่ อสารที่มีท้งั ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงเพลง ดนตรี ประกอบ และข้อความ
โดยแม้ TikTok จะมีลกั ษณะตามรู ปแบบของสื่ อใหม่ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554: 99-103) ที่หยิบยกเอาจุดเด่น
ของสื่ อสังคมออนไลน์หลายประเภทเข้าด้วยกัน คือมีความเป็ น Social Networking หรื อ เครื อข่ายทางสังคมใน
อินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลเพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เหมือนเช่น
เฟซบุ๊ก หรื อ อินสตาแกรม แต่ TikTok ก็ไม่ได้เน้นเนื้ อหาประเภทชี วิตประจาวัน (Lifestyle) ของผูใ้ ช้งานเป็ น
หลัก เพราะมีรูปแบบวิดีโอที่มุ่งเน้นเนื้อหาหลายรู ปแบบ เหมือนเช่นยูทูบ (Youtube) อีกทั้งยังมีความเหมือนสื่ อ
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ที่ครองใจคนรุ่ นใหม่แบบเกม (Gaming) ที่ผใู ้ ช้งานสามารถสนุ กกับการท้าทาย จากการแข่งขันหรื อการชาเลนจ์
(Challenges) รู ปแบบต่างๆ ได้ และขณะเดียวกันก็ยงั มีลกั ษณะของสื่ อดั้งเดิมเช่น มิวสิ กวิดีโอ ที่เน้นเพลงช่วยเล่า
เรื่ อง รวมทั้งยังมี ความเป็ นรายการโทรทัศน์ ประเภทการแสดงทักษะเฉพาะตัวรู ปแบบต่างๆ (Talent Show)
รวมเข้าไว้ดว้ ยกันในสื่ อเดียว
ด้วยความแตกต่างเฉพาะตัวของ TikTok ที่มีท้ งั ข้อความ ภาพ และเสี ยงและเนื้อหาไม่ซ้ าสื่ อบันเทิงที่
กล่าวมาจึงอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นสื่ อ บันเทิงที่ผสมผสานข้ามสายพันธุ์กบั สื่ ออื่นๆ และทาหน้าที่ท้ งั แบ่งปั นข้อมูล
ควบคู่กบั การสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ โดยเป็ นสื่ อที่ช่วยสร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) ของผูใ้ ช้งาน
เหมือนเช่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม แต่ขณะเดียวกันก็ยงั ช่วยประกาศผลงาน (Creative Network) ให้แก่ผใู ้ ช้งานไป
พร้อมกันเหมือนเช่นยูทูบ ซึ่ งลักษณะของสื่ อผสมที่ปรับแต่งข้ามสายพันธุ์ก็เป็ นลักษณะของสื่ อใหม่ที่พยายาม
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีสื่อสารเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิต และช่วงชิงพื้นที่ในการนาเสนอเนื้อหาสารให้เข้าถึงคนรุ่ นใหม่
มากขึ้น
3.2 ความยาวจากัด แต่ เนื้อหาเปิ ดกว้าง
จุดแตกต่างของ TikTok ซึ่ งฉี กไปจากกรอบของสื่ อภาพเคลื่อนไหวประเภทวิดีโอ ที่มกั เน้นอิสระของ
ผูใ้ ช้งานในการสร้างคอนเทนต์ โดยไม่จากัดความยาวเช่น Youtube หรื อ Netflix คือ TikTok เลือกจะจากัดความยาว
ของการโพสต์วิดีโอให้เป็ นคลิปสั้นๆ เพียง 15 วินาที หรื อ 60 วินาที ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่ทา้ ทายคอนเทนต์ครี เอเตอร์
(Content Creator) ในการสร้างผลงานให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ตอ้ งกระตุน้ ให้คนมีส่วนร่ วม (Engagement)
อย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 1-2 วินาทีแรก (พลสัน นกน่ วม, 2558: 59) ดังนั้นลักษณะคอนเทนต์ที่
ได้รับความนิยมใน TikTok จึงมักเป็ นการร้องเพลง การเต้น การแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ เช่นเล่นตลก
แสดงมายากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความสนุกสนาน ด้วยท่าทาง ความเคลื่อนไหวของร่ างกาย และโดยเฉพาะเรื่ อง
ตลกแบบล้อเลียน เพราะตามแนวคิดเรื่ องการสร้างอารมณ์ขนั ระดับขั้นของตลกแบบล้อเลียนเป็ นสิ่ งที่เข้าถึงคน
ได้ง่าย เพราะผูช้ มไม่ตอ้ งอาศัยทั้งพื้นความรู ้และระยะเวลาในการทาความเข้าใจ ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการสร้างสรรค์
วิดีโอต้นแบบจากคนดัง (Influencer) โดยการอัดคลิปโต้ตอบมักได้รับความนิ ยมเพราะได้ฐานการรับชมจาก
Influencer ต้นแบบอยูแ่ ล้ว
3.3 แฮชแท็กสร้ างกระแส
นอกจากการรู ปแบบการสื่ อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวแล้ว การสื่ อสารด้วยตัวอักษร และข้อความขนาด
สั้น ก็มีส่วนช่วยสร้างความสนใจได้ไม่แพ้กนั เพราะการโพสต์วิดีโอทุกครั้ง สามารถพิมพ์ขอ้ ความสั้นๆ ลงไป
ผ่านการติ ด แฮชแท็ก (# Hashtag) ซึ่ ง เหมื อ นกับการกาหนดคาสาคัญ เพื่ อเน้น ย้ า ข้อความต่ า งๆ ในโพสต์ให้
เหมาะสม ด้วยการใช้คาฮิตที่อยู่ในกระแสเพื่อช่วยให้เกิดการค้นหาคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นในโลกออนไลน์ แม้การ
ติ ด แฮชแท็ก ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ เพราะต่ างเป็ นเทคนิ ค ที่ สื่อ รู ป แบบอื่ น ๆ อย่างทวิ ต เตอร์ และอิ น สตาแกรมให้
ความสาคัญ อย่างมากมาก่ อนแล้ว แต่การติ ดแฮชแท็กใน TikTok นั้นน่ าสนใจตรงที่สามารถพัฒนามาเป็ น
เครื่ องมือการตลาดที่ช่วยโปรโมทคอนเทนต์และอย่างได้ผล เกิดกิจกรรมแฮชแท็ก ชาเลนจ์ต่างๆ ที่กระตุน้ ให้คน
ทั้งสร้างและติดตามคอนเทนต์ เปรี ยบเหมือนการจัดชุดของคอนเทนต์ให้เป็ นหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่ งช่วยให้เกิด
ความต่อเนื่องของการรับสาร จนเป็ นสาเหตุให้คอนเทนต์ใน TikTok สามารถยึดครองกระแสความสนใจของคน
ได้ยาวนานมากขึ้น เหมือนเช่นในช่วงกักตัวของคนทั้งโลกจากไวรัสโคโรนา TikTok ได้สร้างกิจกรรมชาเลนจ์
ด้วยแฮชแท็ก ต่างๆ เช่ น #เมษาAtHome หรื อ #ขยับต้านโรค รวมทั้งการติ ดแฮชแท็ก #TikTokUni เพื่อล้าง
ภาพลักษณ์แอปพลิเคชันระดับล่างด้วยการเชิญชวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือในแวดวงต่างๆ มาสร้างคอนเทนต์ทาง
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การศึ กษาจนทาให้ #TikTokUni กลายเป็ นแฮชแท็กยอดฮิ ตมี ยอดผูเ้ ข้าชมรวมกว่า 1.7 พันล้านครั้ ง (“ส่ อง 5
แฮชแท็กฮิต TikTok ครึ่ งแรกปี 2020”, 2563) ดังนั้นแม้ TikTok จะเป็ นสื่ อแพลตฟอร์ มใหม่ที่ดูเหมือนเปิ ดกว้าง
ทางความคิดแก่คนรุ่ นใหม่ แต่แท้จริ งแล้ว วิธีการติดแฮชแท็กของ TikTok ที่พยายามจัดหมวดหมู่ เนื้ อหาคอน
เทนต์ก็ไม่ต่างอะไรจากความพยายามสร้างวาระความสาคัญของสาร (Agenda Setting) จากโลกแห่ งธุ รกิจสื่ อ
บันเทิงที่หวังจะสร้างความเข้มข้นของเนื้ อหาสารเพื่อช่วงชิ งพื้นที่ในการควบคุมการเปิ ดรับสารของผูใ้ ช้สื่อที่
เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนัน่ เอง (Dearing & Roger ,1996: 8-12)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการติดแฮชแท็กเพื่อสร้างกระแสของคอนเทนต์ครี เอเตอร์ใน Tiktok
(“เล่นแอป 'TikTok' ยังไงให้แจ้งเกิดเป็ นไอดอลคนใหม่บนโลกโซเชียล”, 2563)
ที่มา: จาก https://www.trueplookpanya.com/blog/content/79807

4. TikToK : จากมุมของ Gen Z
จากรู ปแบบ และลักษณะเนื้ อหาของ TikTok ที่ กล่าวมานี้ หากมองในมิ ติของผูร้ ั บสาร จะเห็ นได้ว่า
TikTok สอดคล้องกับความคิด และพฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z หลายประการ จากรายงานเจ
เนอเรชันซี เอเชียแปซิฟิก (“Generation Z: APAC”, 2020) โดยวันเดอร์แมน ธอมสัน อินเทลลิเจนซ์ (Wunderman
Thompson Intelligence) ที่ได้ศึกษากลุ่ม Gen Z 4,500 คน ในช่วงอายุ 13 – 23 ปี จาก 9 ประเทศของเอเชีย รวมทั้ง
กลุ่มตัวอย่างในไทยจานวน 500 คน เพื่อค้นหาพฤติกรรม ความคิด และแรงขับเคลื่อนของคน Gen Z และรายงาน
ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรื อ TCDC ที่ได้รวบรวมแนวทางการออกแบบในงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ตาม
แนวโน้มโลกและตามกลุ่มช่ วงอายุในปี 2564 (“เจาะเทรนด์โลก 2021: Reform this Moment”, 2563) พบว่ามี
หลายประเด็นที่ Tiktok มีลกั ษณะสอดคล้องกับคน Gen Z ดังนี้
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1. ง่ายไว้ก่อน
กลุ่มผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ท่วมท้นไปด้วยความรู ้สึกเหนื่อยกายใจ ที่เกิดจากความเร่ งรี บ ชีวิตเต็มไปด้วย
ความกดดัน ลักษณะอาการแบบนี้เรี ยกว่า The Compressionalist คือผูท้ ี่มีความต้องการ “อะไรก็ได้ ขอให้ชีวิตง่าย
ขึ้น” ดังนั้นวิธีคิดแบบ น้อยได้มาก (Less-is-More) หรื อ ทาให้ง่ายไว้ก่อน (Make it Easy) จึงเป็ นแนวโน้มใน
การออกแบบสื่ อสมัยใหม่ที่ตอ้ งออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย (Friendly User) ซึ่ ง TikTok เองก็สะท้อนความคิดแบบ
ง่ายไว้ก่อนหลายประการ
1.1 การสร้างเครื่ องมือสาเร็ จรู ปเพื่อการสร้างสรรค์วิดีโอ โดย TikTok เพิ่มเครื่ องมือในการถ่ายทา
การตัดต่อคลิปวิดีโอ รวมไปถึงการใช้เอฟเฟกต์ การใส่ฟิลเตอร์ สติกเกอร์ รวมทั้งคลังเพลงดังที่มีลกั ษณะสาเร็จรู ป
(Template) แต่หลากหลายให้ผใู ้ ช้งานได้สนุกกับการเลือกทดลอง ลงมือทาได้เบ็ดเสร็ จโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาออก
จากแอปพลิเคชันเพื่อไปถ่ายทาหรื อตัดต่อ โดยใช้โปรแกรมจากแอปพลิเคชัน หรื อซอฟต์แวร์ อื่นๆ ก่อนจะนา
ผลงานมาอัปโหลดอีกครั้งเหมือนเช่นยูทูบ รวมทั้งยังมีคลังเพลงให้เลือกจานวนมาก โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องผิด
ลิขสิ ทธิ์เหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆ ความไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนจากการมีเครื่ องมือมารองรับที่ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ งมอง
หาไกลตัวไปจากแอปพลิเคชันนี่เองจึงเป็ นการออกแบบที่ช่วยให้คนเข้าถึง TikTok ได้ง่ายตามไปด้วย
1.2 การออกแบบหน้าจอเนื้ อหาหลักที่ปรากฏแก่ผูใ้ ช้งาน (Interface) เน้นภาพขนาดใหญ่ แสดง
คอนเทนต์แนวตั้งขนาดเต็มจอ มีขอ้ ความ (Caption) และแฮชแท็กไว้ส่วนท้าย มีตวั ชี้ วดั ไม่กี่ตวั ไว้ดา้ นข้าง คือ
ไลก์ (Like) คอมเมนต์ (Comment) และ แชร์ (Share) โดยไม่แจ้งยอดผูเ้ ข้าชม (View) ผูต้ ิดตาม (Follower) และ
ผูเ้ ป็ นสมาชิก (Subscribe) เหมือนแพลตฟอร์มอื่น
การออกแบบของ TikTok ที่ลดความสาคัญของตัวชี้วดั ทางออนไลน์ต่างๆ (Social Proof) ส่งผลให้
เมื่อคนไม่ค่อยเห็นปุ่ มเหล่านี้ การตามกดรับเป็ นสมาชิกหรื อคอมเมนต์นอ้ ยลง ผูส้ ร้างคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยม
ใน TikTok จึงไม่จาเป็ นต้องมีฐานเป็ นคนดัง ที่มีผตู ้ ิดตามมาแล้ว และย่อมเป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้วิดีโอที่ได้รับความ
นิยมอย่างแท้จริ งมีโอกาสแจ้งเกิดมากขึ้น ซึ่งก็ส่งผลให้คนธรรมดาที่ไม่ได้เป็ นคนดัง หรื อคนที่ไม่เคยคิดลงมือทา
คลิปวิดีโอมาก่อน เกิดมีกาลังใจในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ของตัวเองมากกว่าสื่ อออนไลน์รูปแบบอื่น ผ่านการ
สร้างแฮชแท็กชาเลนจ์ของตัวเองหรื อร่ วมชาเลนจ์ดงั ที่กาลังเป็ นกระแส เพื่อบ่งบอกถึงไลฟ์ สไตล์ในรู ปแบบของ
ตัวเอง ซึ่ งหากสร้างสรรค์คลิปได้โดนใจผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ก็อาจจะกลายเป็ นครี เอเตอร์ที่โดดเด่น เรี ยกได้ว่าใครๆ
ก็สามารถโด่งดังได้ (Somebody) แบบข้ามคืนแม้ไม่มีผตู ้ ิดตามเลยก็ตาม
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก “For You” ในแอปพลิเคชัน Tiktok แสดงความเรี ยบง่าย เน้นภาพใหญ่ ตัวอักษรน้อย
(“ความนิยมของ TikTok กับจุดจบของคอนเทนต์เรี ยกยอด Like”, 2563)
ที่มา: https://www.marketingoops.com/exclusive/tiktok-and-the-end-of-vanity-metric
ความง่ายที่เอื้อต่อการลงมือสร้างสรรค์เนื้อหานี่เองจึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ช่วยให้ผใู ้ ช้ TikTok อยาก
เปลี่ยนสถานะจากเพียงแค่ผชู ้ ม ผูใ้ ช้ และผูแ้ ชร์ คลิปวิดีโอแบบสื่ ออื่นๆ (เช่นยูทูบ) มาเป็ นผูส้ ร้างคอนเทนต์เสี ยเอง
ซึ่ งก็เป็ นลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตซ้ า ดัดแปลง หรื อต่อยอดตัวสื่ อนั้นๆ ผ่านการตีความ
ใหม่ๆ โดยผูร้ ับสารมีสถานะเป็ นผูส้ ่ งสารภายในตัวคนเดียวกัน (User-Generate Content หรื อ UGC) (Kaplan &
Haenlein, 2010: 59-68) TikTok จึงเป็ นสื่ อที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานอย่างแพร่ หลาย จนดึงดูด
คอนเทนต์ครี เอเตอร์ทวั่ โลกจนเพาะสร้างเป็ นชุมชนขนาดใหญ่อนั รวดเร็ ว
2. คิดแล้วลงมือทาเลย ไม่รีรอความผิดพลาด
Gen Z เมื่อคิดแล้วจะลงมือทาตามความคิดทันที เรี ยกว่าเรี ยนรู ้ไปพร้อมลงมือทา (Learning by doing)
และมีความมุ่งมัน่ ใฝ่ ฝันจะประสบความสาเร็ จ (Passion to Success) ไม่กลัวความล้มเหลว และกล้าลองผิดลองถูก
ซึ่ งต่างจาก Gen Y ที่ยงั ให้เวลากับการรวบรวมข้อมูล (Curating) และนามาประยุกต์ แต่ Gen Z ชอบที่จะสร้างสิ่ ง
ใหม่ (Creating) ขึ้นมาเลย ดังนั้นจึงเกิดคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่เกิดจากความกล้าลงมือทาของคนเจน Z อยู่เสมอโดย
ที่บางอย่างที่หากทาเองคนเดียวอาจสาเร็ จช้า หรื อไม่สามารถทาเองคนเดียวได้ก็จะชักชวนคนอื่นๆ มาช่วยกัน
(Collaboration) ดังนั้นรู ปแบบของการติ ดแฮชแท็กท้าทาย (Challenge) การเชื้ อเชิ ญให้คนอยากท าตาม หรื อ
ฟังก์ชนั การชวนผูใ้ ช้งานอื่นๆ มาทาเนื้อหาคู่กนั (Duet) จึงเป็ นหัวใจสาคัญอีกประการที่ช่วยให้มีผผู ้ ลิตคอนเทนต์
หมุนเวียนออกมาจานวนมาก คลิปใน TikTok จึงดึงดูดความสนใจได้ไม่ยาก เพราะมีความสดใหม่ จากการผลัด
กันเป็ นผูก้ ล้าลองผิดลองถูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
3. คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา : Real is the new perfect
ในยุคออนไลน์ที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ และทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้เอง Gen Z ผูเ้ กิดมาพร้อม
ความเคยชิ นกับเทคโนโลยี จึ งไม่หลงเชื่ อใครง่ายๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เพราะพวกเขารู ้ ดีว่า ทุกสิ่ งที่
ปรากฏผ่านโลกออนไลน์น้ นั ล้วนผ่านการคิดและตกแต่งมาอย่างดี แล้ว ดังนั้น Influencer จึงไม่ได้มีพลังโน้ม
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น้าวใจคน Gen Z เท่ากับ คนธรรมดา (Real People) ที่ ไม่สมบูรณ์ แบบ เพราะความไม่สมบูรณ์ แบบนั่นเองคือ
ความสมบู ร ณ์ แ บบที่ ดู จ ริ ง ใจ และน่ าเชื่ อ ถื อ สาหรั บ Gen Z TikTok จึ ง เป็ นแพลตฟอร์ ม ที่ ท าให้ ค นธรรมดา
กลายเป็ นคนไม่ธรรมดาที่สาคัญ และมีคนเริ่ มติดตามขึ้นมาได้ กระทัง่ คนดังอย่างดาราก็ยงั เลือกจะใช้ TikTok
มาเปิ ดเผยตัวตนอีกด้านที่ลดทอนการปรุ งแต่ง หรื อสวมบทบาทในโลกการแสดง เพื่อให้กลายเป็ นคนดังติดดินที่มี
รอยรั่ว และอารมณ์ขนั (ต่างจาก Instagram ที่เน้นภาพสวยมากกว่าขา) เพื่อให้คน Gen Z ยอมรับและเข้าถึงได้
ง่ายขึ้นนัน่ เอง

5. TikTok : จากมุมบทบาทหน้ าที่ของสื่ อบันเทิง
ทัศนะของคน Gen Z มองว่าความร่ ารวยไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุด เพราะนิ ยามความสาเร็ จของ Gen Z คือ
ความต้องการมีความสุ ข มากเท่าๆ กับความต้องการประสบความสาเร็ จ โดยจากผลสารวจ เจเนอเรชันซี เอเชีย
แปซิ ฟิก (“Generation Z: APAC”, 2020) พบว่า Gen Z ในประเทศไทยให้คุณค่ากับการแสวงหาความสุ ขในชี วิต
มากถึ งร้ อยละ 36 ในขณะที่ ต้องการความร่ ารวยเพียงร้ อยละ 14 เท่านั้น ซึ่ งหากมอง TikTok ในฐานะของสื่ อ
บันเทิงที่มีบทบาทหน้าที่ช่วยเป็ นหลุมหลบภัยทางจิตใจ (Escapism) เป็ นกลไกที่ช่วยทาให้คนหลบหนีจากภาวะ
แปลกแยกของสังคม และหน้าที่ ในการทดแทนอารมณ์ ที่ขาดหายไปจากพื้นที่ ของชี วิตประจาวันที่ ราบเรี ยบ
ซ้ าซาก จากระบอบทุนนิยม จะเห็นได้ว่า TikTok ได้เติมเต็มหน้าที่เข้างต้น และสร้าง “ความสุ ข” จากการใช้สื่อ
ซึ่งหากอิงจากแนวคิดการวิเคราะห์สื่อบันเทิงของ กาญจนา แก้วเทพ (2545: 54-78) และ สมสุ ข หินวิมานและคณะ
(2558: 528-529) จะพบความสุ ขที่ได้รับจากการเล่น TikTok ดังนี้
1. สุ ขใจที่ได้เป็ นตัวเอง
ในขณะที่สื่อบันเทิง แบบภาพเคลื่อนไหวส่ วนใหญ่ช่วยให้เกิดความสุ ขใจจากการได้เป็ นผูเ้ ฝ้าดู ผูช้ ม
และสุ ขใจที่ได้จินตนาการ ทาหน้าที่ในการขายฝัน เติมเต็มจินตนาการของผูช้ ม เหมือนเช่นการดู มิวสิ กวิดีโอ
ละคร หรื อภาพยนตร์ แล้วเอาตัวเองเข้าไปแทนภาพตัวเอก ความสุ ขใจที่ได้เฝ้าฝันเป็ นตัวเอกในโลกสมมติของใคร
สักคนที่ไม่อาจเป็ นจริ งได้ในโลกแห่งความจริ งแบบในอดีตนั้นได้แปรเปลี่ยนไปเป็ น ผูช้ มที่ลุกขึ้นมา “ขอเป็ นตัว
เอกเสี ยเอง” เพราะคน Gen Z มีลกั ษณะของผูร้ ับสารแบบเป็ นผูก้ ระทา (Active Audience) มากกว่าเป็ นผูต้ ้ งั รับ
(Passive Audience) ความสุ ขของผูช้ มที่กลายมาเป็ นผูส้ ร้างคอนเทนต์ใน TikTok เสี ยงเองจึงเป็ นความสุ ขที่ได้จาก
การมีพลังในการควบคุมคอนเทนต์ ดว้ ยตัวเอง และยังเป็ นความสุ ขที่ได้รับจากความพอใจในความเป็ นตัวเอง
(Social Satisfaction) ได้เติมความเป็ นตัวเอง และได้รับรู ้สถานภาพของตนเองในสังคมใหม่อย่าง TikTok
2. สุ ขที่ได้สร้างสรรค์และต่อต้าน
แนวคิดเรื่ องผูใ้ ช้สื่อบันเทิงเพื่อแสวงหาความสุ ขตามกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ๆ เช่นสานักเบอร์ มิงแฮม
(กาญจนา แก้วเทพ, 2545: 68) มองว่าสื่ อใหม่ๆ ที่วยั รุ่ นแสวงหาและเลือกใช้ มักเป็ นสื่ อที่ต่อต้านการครอบงาของ
สังคม การใช้ TikTok ของวัยรุ่ นเองก็เช่ นกัน พวกเขามองว่าแม้คนต่างเจเนอเรชันอาจคิดว่า TikTok เป็ นเวที
แสดงออกที่ ไร้สาระ แต่นั่นกลับเป็ นเรื่ องดีสาหรับ Gen Z เพราะ TikTok ได้กลายเป็ นพื้นที่เฉพาะกลุ่มส่ วนตัว
เป็ นชุมชนสาหรับคนรุ่ นใหม่ที่สามารถแสดงพลังอานาจด้วยการเป็ นตัวตนอีกด้านที่แสดงออกไม่ได้ในสังคมจริ ง
ด้ว ยการสร้ า งสรรค์ค วามตลก ความเพี้ ย น แหกคอก หลุ ด โลกออกจากกรอบของสั ง คม ที่ ถู ก ขี ด ไว้ท้ ังจาก
ครู อาจารย์ที่โรงเรี ยน หรื อผูป้ กครองที่บา้ น การสร้ างชุ มชนเฉพาะกลุ่มเช่ นนี้ จึงเป็ นแนวทางการเติ บโตของ
วัฒนธรรมย่อย ๆ ของสื่ อใหม่ในปัจจุบนั
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3. สุ ขที่ได้เลียนแบบ
จากบทความการออกแบบและการนาเสนอเนื้อหาเพื่อกลุ่มเจเนอเรชันวาย (มานินทร์ เจริ ญลาภ, 2560)
พบว่า Gen Y ให้ความสาคัญกับ คอนเทนต์ที่ให้ความคิดสร้ างสรรค์ แต่ขณะเดียวกันคน Gen Z กลับยอมรับ
การเลียนแบบ ใน TikTok เราจะเห็นการสร้างคอนเทนต์เลียนแบบของนักร้องดัง การเต้นตามศิลปิ นหรื อไอดอล
ขวัญใจให้เหมือนที่สุดอยูบ่ ่อยครั้ง แถมคลิปเหล่านั้นกลับโด่งดังเสี ยยิ่งกว่าคลิปต้นฉบับเสี ยอีก การเลียนแบบให้
เหมื อ นต้น ฉบับ ใน TikTok ได้กลายมาเป็ นศิ ล ปะ และความสร้ างสรรค์ป ระการหนึ่ ง เพราะท้ายที่ สุด แล้ว
การเลี ยนแบบแม้จะมุ่งเน้น การทาท่าทางให้เหมื อนต้นฉบับ แต่ ก็ยงั มี ความแตกต่างของรู ปร่ าง หน้ าตา และ
รู ปลักษณ์ภายนอกของผูเ้ ลียนแบบ อาจมองได้ว่าใน TikTok การเลียนแบบ (Copy) ที่เติมความตลก (Comedy)
เข้าไป เป็ นสิ่ งสร้างสรรค์ (Creative) ที่ได้รับการยอมรับ (Copy + Comedy = Creative) ซึ่ งก็น่าสนใจว่าปั จจุบนั
แนวโน้มของคนรุ่ นใหม่ แม้จะยอมรับเรื่ องความเป็ นตัวเอง เคารพความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) แต่ก็
ย้อนแย้งในแง่การยอมรับเอาวัฒนธรรมการล้อเลียน เหมือนเช่น มีม (Meme) รู ปแบบของ ความคิดทางวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในรู ปสัญลักษณ์เช่นภาพนิ่ง หรื อคลิปวิดีโอตัดแต่งตลกที่แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ วในโลกออนไลน์
ซึ่ งผูถ้ ูกล้อเลียนในมีมหลายคนกลับยอมรับกับการถูกล้อเลียน แถมยังชื่นชอบเพราะเป็ นคนดัง ได้มีตวั ตนในโลก
ออนไลน์เสี ยด้วยซ้ า

6. สรุป
ความนิ ยมของ TikTok ในวันนี้ เกิดจากรู ปแบบ วิธีการสื่ อสารที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความคิด และ
ความเชื่อของคน Gen Z ซึ่ งแม้จะไม่ใช่กลุ่มสาคัญที่มีกาลังซื้ อสาหรับนักการตลาด แต่ในฐานะนักนิเทศศาสตร์
คนรุ่ นใหม่เหล่านี้กลับเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของวัยรุ่ น ที่มีพลังมากพอจะบ่งบอก หรื อชี้นา
ความเป็ นไปของสั ง คมได้เ ป็ นอย่ า งดี ซึ่ งจากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบ วิ ธี ก ารสื่ อ สารใน TikTok นั้น พบว่ า
มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวและบ่งบอกแนวโน้มการสร้างสื่ อและคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับคนเจเนอเรชัน Z ได้ดงั นี้
1. สื่ อบันเทิง และความตลกขบขัน เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสร้างคอนเทนต์ให้ถูกใจวัยรุ่ นในปัจจุบนั
เพราะเรื่ องตลกไม่ใช่เรื่ องไร้สาระ แต่เป็ นสิ่ งมีคุณค่า เพราะการสร้างเสี ยงหัวเราะเป็ นการสร้างความสุ ข
อย่างหนึ่ง ซึ่งความสุ ขก็เป็ นสิ่ งที่คนเจน Z แสวงหา และให้ความสาคัญมากกว่าความร่ ารวย
2. เรี ยบง่ายไว้ก่อน จึงตอบโจทย์คนรุ่ นใหม่
TikTok แสดงให้เห็นว่าการออกแบบเนื้อหา (Content) ให้เข้าใจง่ายเป็ นสิ่ งสาคัญ ยิ่งง่าย ยิ่งเกิดการผลิต
ซ้ า และทาตามแบบ เหมือนเช่นการเต้น หรื อการร้องเพลง นอกจากนี้ การออกแบบรู ปแบบ (Form)
การใช้งานให้เป็ นวิดีโอแนวตั้ง เน้นภาพขนาดใหญ่ ลดจอแสดงผลที่เป็ นข้อความโดยไม่จาเป็ น การมีเครื่ องมือ
ถ่ายทา และเอฟเฟ็ กต์เสริ มการตัดต่อภาพและเสี ยงจานวนมากให้เลือก ที่สาคัญคือการกาหนดความยาวของคลิป
วิดีโอที่สร้างสรรค์ในเวลาจากัดเพียง 15 หรื อ 60 วินาที ทั้งหมดนี้ยอ่ มเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนที่คนุ้ ชินกับการ
ดูวิดีโอในยูทูบรู ้สึกว่าการทาคลิปใน TikTok เป็ นเรื่ องง่าย ไม่ตอ้ งพิถีพิถนั มากนัก และผลักดันให้เกิดผูก้ ล้าจะโดด
ลงมาเป็ นนักสร้างคอนเทนต์หน้าใหม่เสี ยเอง
ซึ่ งรู ปแบบการใช้งานและการออกแบบคอนเทนต์ให้บนั เทิงและง่ายไว้ก่อนของ TikTok ที่ กล่าวมา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555: 82-84) ที่ศึกษาการสื่ อสารตราสิ นค้าบุคคลผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนดังข้ามคืน ที่ได้รับการยอมรับจานวน 5 คน และพบว่าคนดังในโลกออนไลน์เหล่านั้นล้วนมี
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จุดร่ วมในการนาเสนอเนื้อหาสารที่เหมือนกันคือการสร้างความบันเทิง และการสร้างสารที่ส้ ัน เข้าใจง่ายเช่นกัน
ซึ่งความง่ายนี่เองย่อมส่งผลต่อแนวทางการสร้างตัวตนของคอนเทนครี เอเตอร์ ในยุคนี้
3. ความจริ งใจแบบดิบๆ หรื อความเรี ยล (Real) คือสิ่ งสาคัญ
การเผยให้เห็นวิถีความเป็ นอยู่ในชี วิตประจาวันที่ไม่จาเป็ นต้องจัดฉาก หรื อไม่ตอ้ งการความสมบูรณ์
แบบให้มากจนเกินไปของคอนเทนต์ครี เอเตอร์ ที่เล่าเรื่ องราวใน Tiktok กลายเป็ นสิ่ งดึงดูดแฟนๆ มากขึ้น เพราะ
การเป็ นคนธรรมดาที่สามารถดังได้ในชัว่ ข้ามคืนใน TikTok ย่อมแสดงให้เห็นว่า สถานะความเป็ นศิลปิ นคนดัง
แบบไอดอลในอุดมคติ กับ แฟนคลับที่มีความสุ ขกับการได้เฝ้าฝัน หรื อจินตนาการคนดังที่เอื้อมไม่ถึงนั้นลด
น้อยลง โดยสถานะของไอดอลได้ขยับเข้าใกล้คนธรรมดามากขึ้น เพราะผูเ้ สพคอนเทนต์เองสามารถสลับบทบาท
ไปเป็ นผูส้ ร้างคอนเทนต์ได้ง่ายดายและมีโอกาสดังได้ไม่แพ้ศิลปิ น ซึ่งหมายความว่าคนธรรมดาๆ ก็สามารถเลื่อน
สถานะไปเป็ นคนมีชื่อเสี ยงได้ในโลกของ TikTok
จากรู ปแบบ และวิธีการสื่ อสารของ TikTok ข้างต้น คงช่วยทาให้เห็นถึง ลักษณะของสื่ อบันเทิงที่ได้รับ
ความนิ ยมในกลุ่ม Gen Z ซึ่ งน่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิต ในการสร้างสรรค์สื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผูร้ ับสาร
แต่ขณะเดียวกันสาหรับวงวิชาการแล้ว ยังมีสื่อบันเทิงรู ปแบบอื่นๆ อีกมากที่รอคอยให้ทาความรู ้จกั ศึกษากันใน
อีกหลายแง่มุม เพื่อช่วยกันค้นหาภาพสะท้อนของความคิด และวัฒนธรรมย่อย ที่แตกต่างกันของคนหลากหลาย
เจเนอเรชัน ไม่เฉพาะแต่เพียง Gen Z เท่านั้น

7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนักวิชาการ
การหาคาตอบเรื่ องความนิยมของ TikTok นอกเหนือจากการศึกษาแง่มุมของรู ปแบบสื่ อที่สอดคล้องกับ
ผูร้ ับสาร Gen Z แล้ว ควรมีการวิเคราะห์ลกั ษณะ และประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏใน TikTok รวมทั้งจัดหมวดหมู่
ประเภทเนื้อหาที่ได้รับความนิยม ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวม รู ปแบบและกลวิธีการสื่ อสารของ TikTok มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผูผ้ ลิตและนักการตลาด
ปั จ จัย สาคัญ อี กประการหนึ่ ง ที่ ท าให้ TikTok ได้รั บ ความนิ ย ม คื อ กลยุท ธ์ ด้านการตลาด ซึ่ ง หากมี
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวจะช่วยหาคาตอบเรื่ องความนิยมใน TikTok ได้รอบด้านขึ้น

8. เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]. (2545). สื่ อบันเทิง: อำนำจแห่ งควำมไร้ สำระ. กรุ งเทพฯ: ออล อเบ้าท์
พริ้ นท์.
“ควำมนิยมของ TikTok กับจุดจบของคอนเทนต์ เรี ยกยอด Like”. (2563). สื บค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563, จาก
https://www.marketingoops.com/exclusive/tiktok-and-the-end-of-vanity-metric/
“เจำะเทรนด์ โลก 2021: Reform this Moment”. (2563). สื บค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563, จาก
https://web.tcdc.or.th/th/Publication/Detail/Trend-2021-Reform-this-Moment
“ปรำกฏกำรณ์ TikTok จำกแอปที่คนหำว่ ำสก๊ อย สู่แพลตฟอร์ มที่ทุกคนต้ องเล่ นยำม “กักตัว”. (2563). สื บค้นเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2563, จาก https://positioningmag.com/1271606
พลสัน นกน่วม. (บรรณาธิการ). (2558). Content Creator 101 ก้ ำวแรกสู่กำรเป็ นคนทำคอนเทนต์ สร้ ำงสรรค์ .
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์.
1067

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. (2554). “สื่ อสังคมออนไลน์: สื่ อแห่งอนาคต”. วำรสำรนักบริ หำร, 31(4) : 99-103.
มานินทร์ เจริ ญลาภ. (2560). “การออกแบบและการนาเสนอเนื้อหาเพื่อกลุ่มเจเนอเรชันวาย”. กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ครั้ งที่ 12 ประจำปี 2560 : 1443-1452.
ยุทธิพงศ์ แซ่จิว. (2555). “กำรสื่ อสำรตรำสิ นค้ ำบุคคลผ่ ำนเครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ ของคนดังข้ ำมคืน”.
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
“เล่ นแอป 'TikTok' ยังไงให้ แจ้ งเกิดเป็ นไอดอลคนใหม่บนโลกโซเชียล”. (2563). สื บค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563,
จาก https://www.trueplookpanya.com/blog/content/79807
สมสุ ข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ]. (2558). ธุรกิจสื่ อสำรมวลชน. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
“ส่ อง 5 แฮชแท็กฮิ ต TikTok ครึ่ งแรกปี 2020”. (2563). สื บค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563, จาก
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000073490
Beaden, A. (2020). “TIKTOK 101: EVERYTHING YOU NEED TO KNOW” สื บค้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563,
จาก https://wearesocial.com/blog/2020/06/tiktok-101-everything-you-need-to-know
Dearing, J., & Rogers, E. (1996). Agenda-Setting. California: Sage.
“Generation Z :APAC”. (2019). สื บค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563, จาก
https://intelligence.wundermanthompson.com/trend-reports/generation-z-apac/
Kaplan, A.M. & Haenlein, H. (2010). “User of the world, unite! The Challenges and opportunities of Social
Media”. Business Horizons, 53 (January-February 2010): 59-68.

1068

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

การศึกษาการจัดกิจกรรมละคร “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ในรูปแบบออนไลน์
EDUCATION ORGANIZING A PLAY NAMED “GETTING TO KNOW ME,
GETTING TO KNOW YOU" ON AN ONLINE PLATFORM
บุณฑริกา มั่งคั่ง
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: boontarika.ma@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความเรื่ องการศึกษาการจัดกิจกรรมละคร “รู ้จกั ฉัน รู ้จกั เธอ” ในรู ปแบบออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนการการจัด กิจกรรมละคร ‘ รู ้จกั ฉัน รู ้จกั เธอ ’ผ่านรู ปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผลที่
ผูศ้ ึกษาต้องการจะให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับก็คือต้องการให้พวกเขาได้รู้จกั ตนเองมากขึ้น และกล้าที่จะเปิ ดใจเล่า
เรื่ องของตนเองให้เพื่อนใหม่ได้รู้จกั อีกด้วย แต่ดว้ ยเป็ นการจัดกิจกรรมผ่านการออนไลน์ จึงเป็ นการยากที่จะทาให้
ผูเ้ ข้าร่ วมเปิ ดใจ ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึ งต้องปรั บ เปลี่ ยนการเรี ยนการสอนและวางแผนใหม่ท้ งั หมด เพื่อให้การจัด
กิจกรรมครั้งนี้ไม่น่าเบื่อ และสัมฤทธิ์ ผลตามที่ได้วางไว้ ผูศ้ ึกษาจึงได้เลือกให้มีทีมงานเข้ามาช่วยในการทางาน
ครั้งนี้ กระบวนการที่ผศู ้ ึกษาได้จากการทางานครั้งนี้ คือถ้าเราวางแผนการทางานได้เป็ นอย่างดี จากปั ญหาที่ถูก
กาหนดไว้ต้ งั แต่แรก ก็จะทาให้การดาเนิ นงานในวันจริ งเกิดปั ญหาขึ้นน้อยมาก และการทางานก็เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
หลังจากจบจากกิ จกรรมนี้ ผลการตอบรับของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รู้จกั ตนเองมากขึ้น ได้รู้จักเพื่อน
บางคนเพิ่ม แต่ไม่สามารถจาเพื่อนได้ครบหมดทุกคน ซึ่ งก็เป็ นไปตามที่ผศู ้ ึกษาได้วางไว้ ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้ว่าเรา
ต้องรู ้จกั เปิ ดใจตนเองก่อนในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนไปเป็ นแบบออนไลน์ อีกทั้งการวางแผน
การสื่ อสาร และการมีทีมงานที่ดีก็จะทาให้งานสาเร็ จได้ง่ายขึ้น และเมื่อถึงเวลาของดาเนินกิจกรรม การยกตัวอย่าง
จากครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งมีความชัดเจนก็จะทาให้เด็กเข้าใจ ไว้ใจและกล้าที่จะเปิ ดเผยตัวเองเช่นกัน อีกทั้งความใส่ ใจ
ของตัวผูส้ อนและทีมงานที่ตอ้ งมีเพิ่มมากขึ้นก็ทาให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สาเร็ จไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผศู ้ ึกษา
ได้วางไว้
คาสาคัญ: การเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์, กิจกรรมละคร

ABSTRACT
Education organizing a play named "Getting to know me, Getting to know you" on an online platform.
The objective is to study the organization process of a play "Getting to know me, Getting to know you" through
an online platform. In this activity, the educator's aim for attendees was to gain a better understanding of
themselves. In addition, to be brave enough to share their very own story with their new friends. However, using
the online platform made it hard for the attendees to open up. Hence, the educator must change the teaching
technique and create new teaching plans so the activity won't be boring and achieve the desired goal.
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The educator needed help from assistants. The learning experience for an educator is if the educator
planed well in advance, operation on an opening day rarely encountered any problem. To illustrate, the step by
step preparation and the discussion of finding the solution to the problem that might occur on an opening
day. Thus, on an opening day, the operation went, swimmingly. Nevertheless, attentiveness, observation, and
levity are very important as well.
After the activity ended, the majority of the attendees did gain a better understanding of
themselves. They get to know some friends but they cannot remember everyone. This is went hand in hand with
what the educator had already anticipated. The educator has learned that the educator must first open herself up
to the ever-changing of teaching through an online platform. Plans, communication, and great teamwork made
the activity easier to achieve. Moreover, during the activity sharing clear examples from the educator helped them
to understand, to trust, and to open up about themselves. Furthermore, the added attentiveness of educator and
assistants contribute to the success of the objective as set by the educator
Keywords: Online class, Drama Activity

1. บทนา
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะการแสดงใน
ภาคฤดูร้อนเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริ งให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในทุกๆ ปี ซึ่ งโดยปกติแล้ว การจัด
กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นที่บริ เวณสาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ และตัวผูศ้ ึกษานั้นได้รับมอบหมายให้สอน
วิชาการแสดง โดยจุดมุ่งหมายหลักจะเพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั ตัวเอง รู ้จกั เพื่อน และรู ้พ้นื ฐานด้านการแสดง
แต่ดว้ ยสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทาให้ต้ งั แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุมปรั บการเรี ยนการสอนเป็ นรู ป แบบออนไลน์ ท้ งั หมด ผูศ้ ึ กษาในฐานะครู ผูส้ อนจึ งมี ความจาเป็ นต้อง
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้แนะนา
ให้ใช้โปรแกรม Zoom ในการทาการเรี ยนการสอนครั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่สามารถบรรจุนักศึ กษาไว้
พร้อมๆกันได้เป็ นจานวนมาก อีกทั้งยังสามารถพูดคุยและเปิ ดบทเรี ยนสอนได้ไปพร้อมๆกัน แต่เนื่องด้วยวิชาการ
แสดงเป็ นวิชาที่เน้นด้านปฏิบตั ิ เป็ นหลัก ต้องอาศัยการสื่ อสารที่พบเจอกันจริ งๆ เพราะผูส้ อนต้องคอยสังเกต
ทั้งทางสายตา ท่าทาง และปฏิกิริยาตอบกลับของผูเ้ รี ยน เพื่อให้การเรี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพราะเหตุน้ ีเมื่อ
เกิดสถานการณ์ Covid19ขึ้น และทางมหาวิทยาลัยปรับเป็ นการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ น้ นั จึงถือได้ว่าเป็ น
เรื่ องยากสาหรับการสอนวิชานี้ เพราะข้อจากัดของการที่ไม่ได้พบเจอกันจริ งๆ และสามารถสื่ อสารผ่านกันได้แค่
ทางคอมพิวเตอร์หรื องานหน้าจอโทรศัพท์เท่านั้น
จึงทาให้ผศู ้ ึกษาต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรี ยนการสอนขึ้นโดยนาแบบฝึ กหัดทางด้านการแสดงที่เคย
สอนมาปรั บ ใช้ในการทากิ จกรรมครั้ งนี้ ให้ชื่อกิ จกรรมว่า “รู ้ จักฉัน รู ้ จักเธอ”โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
นักศึกษาได้รู้จกั ตนเอง จนนาไปสู่ การแนะนาตนเองให้เพื่อนๆได้รู้จกั อีกทั้งยังทาให้ตนเองได้รู้จกั เพื่อนๆทุกคน
มากขึ้นอีกด้วย
ถึงแม้ว่าผูศ้ ึกษาจะมีแบบฝึ กหัดที่สรุ ปแล้วว่าจะจัดทาในกิจกรรมครั้งนี้ แต่เนื่องด้วยจานวนนักศึกษาที่มี
มากถึ ง 60 คน และมี เวลาในการกิ จกรรมเพียง 2 ชั่วโมง จึ งทาให้ ผูศ้ ึกษาจาเป็ นต้องปรั บเปลี่ ยนและวางแผน
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กระบวนการครั้งนี้ใหม่ ให้น่าสนใจและสามารถทาให้นกั ศึกษาอยู่ต้งั แต่ตน้ จนจบกิจกรรมให้ได้ อีกทั้งยังต้องได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ผูศ้ ึ กษาวางไว้อีกด้วย ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึง ต้องการศึ กษาการจัดกิ จกรรมละครครั้ งนี้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดกิจกรรมละคร ‘ รู ้จกั ฉัน รู ้จกั เธอ ’ในรู ปแบบออนไลน์
(2) เพื่อศึกษาปัญหาและเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมละครรู ปแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
กฤษณา สิ กขมาน (2554) กล่ าวว่ า การเรี ย นการสอนออนไลน์ เป็ นรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี
การออกแบบ การเรี ยนการสอนไว้อย่างเป็ นระบบ มี การกาหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายการจัดการเรี ยน
การสอนไว้อย่างชัดเจน จัดการเรี ยน การสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรี ยนการรู ้และจิตวิทยา
การศึกษา การถ่ายทอดความรู ้ การนาเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และถ่ายทอดกลยุทธ์การสอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งในปั จจุบนั เน้นไปที่การใช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ ต
จึงทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและเรี ยนรู ้โดยไม่จากัดสถานที่และเวลา เนื้ อหาบทเรี ยนของอีเลิร์นนิ่ งจะอยู่ใน
รู ปแบบสื่ อ ผสมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Multimedia) ซึ่ งออกแบบไว้ใ นลัก ษณะ ซอฟต์ แ วร์ ร ายวิ ช า
(Courseware) ประกอบด้วยสื่ อผสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และที่สาคัญ คือ ผูเ้ รี ยน สามารถ
โต้ตอบกับบทเรี ยนและผูส้ อนได้ การบริ หารจัดการอีเลิร์นนิ่ งใช้ซอฟต์แวร์ ประเภทบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้
(Learning Management System : LMS) ท าหน้า ที่ ใ นการบริ ห ารจัด การอย่า งอัต โนมัติ เ กื อ บทุ ก ขั้น ตอนแทน
การปฏิบตั ิดว้ ยมือ ตั้งแต่ข้นั ตอนการลงทะเบียนเรี ยนจนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
ผูศ้ ึ กษาเล็ง เห็ น ว่ าการโต้ต อบกันได้ของการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์น้ ี เ ป็ นสิ่ ง ที่ ต อบสนอง
กิ จกรรมครั้ งนี้ ได้เป็ นอย่างดี เพราะรู ปแบบกิ จกรรมต้องการการตอบรับอย่างทันท่วงที แต่ข้องควรระวังคือ
สัญญาณอินเทอร์ เน็ตของผูเ้ รี ยน และสถานที่ที่ผเู ้ รี ยนอาศัยอยู่ซ่ ึ งอาจจะกลายเป็ นอุปสรรคของการเรี ยนการสอน
ได้
ตัวละคร
สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึง คือโครงเรื่ องจะอยู่ต่างหากจากตัวละครไม่ได้ เพราะโครงเรื่ องที่ดีควรสร้างขึ้นมา
จากการกระทาและลักษณะนิสัยของตัวละคร และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ตวั ละครก็จะไม่มีความหมายอะไร
เลยหากไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงเรื่ อง บทละครที่ดีน้ นั จึงจาเป็ นจะต้องมีท้งั โครงเรื่ องที่ดี และการวางตัวละคร
ที่เหมาะสม นพมาส แววหงส์ (เรื่ องเดิม: 11) อธิ บายว่าเราสามารถวิเคราะห์ตวั ละครได้โดยพิจารณาลักษณะของ
ตัวละครจากด้านต่างๆดังนี้
1. รู ปลักษณ์ภายนอก ซึ่งหมายถึงรู ปร่ างหน้าตา เพศ อายุ ความสู งต่าดาขาว กิริยาอาการ
2. สถานะทางสังคม ซึ่งหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันในครอบครัว และสังคม
แวดล้อม
3. จิตวิทยา ซึ่ งรวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนกาหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนาในส่ วนลึก ความชอบ
ความเกลียด
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4. คุณธรรม ซึ่งหมายถึงสานึก และความละอายต่อบาป ความยุติธรรม ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี
การวิเคราะห์ตวั ละครจะทาให้นกั แสดงได้รู้จกั ตัวละครในทุกๆแง่มุมและสามารถเป็ นแสดงตัวละคร
เหล่านั้นได้ และกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์เพื่อนเช่นกัน
ละครประยุกต์ หรื อ Applied Theatre
คาว่า “ละครประยุกต์” กลายเป็ นคาศัพท์เกิดใหม่และเริ่ มมีนกั วิชาการด้านศิลปะการละครใช้คาคานี้เพิ่ม
มากขึ้น ผูท้ ี่ ผลักดันและพยายามสร้ างค านิ ย าม คาจากัดความ และพยายามสร้ างพื้นที่ ในทางวิ ชาการสาหรั บ
Applied Theatre หรื อแปลเป็ นไทยว่าแบบตรงตัว ก็คือ “ละครประยุกต์” ผูส้ ร้างศัพท์และนิยามศั พท์คานี้ข้ ึนมา
ได้แก่ ดร.ฟิ ลิป เทเลอร์ มีการใช้คาว่า “ละครประยุกต์” เพิ่มมากขึ้น และบางครั้งคานี้ครอบคลุมลักษณะของละคร
นอกกรอบ หรื อละครที่ไม่เป็ นตามแบบฉบับ ที่จริ งแล้ว ละครประยุกต์น่าจะเป็ นเพียงวิธีการของการนาละครไป
ใช้ในกิจการ กิจกรรมที่แตกต่างไปจากละครตามแบบฉบับ และอาจเป็ นคาที่รวมพวก รวมกลุ่มกิจกรรมละครที่มี
จุดมุ่งหมายที่หลากหลาย และรู ปแบบที่แตกต่างเหล่านี้ไว้ในลิ้นชักเดียวกัน
Helen Nicholson ได้กล่าวถึงความหมายของ ละครประยุกต์ หรื อ Applied Theatre เอาไว้ว่าเป็ นคาศัพท์
จัดหมวดหมู่เรื่ องของการนาศิลปะการละครไปประยุกต์ใช้ เพื่อจุดประสงค์อื่นๆอันนอกเหนื อไปจากการให้
ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็ นคาศัพท์ที่ใหม่แต่ก็ครอบคลุมถึงวิธีการนาศิลปะการละครไปใช้นอกกรอบ
ละครตามแบบฉบับ ละครประยุกต์จึงเป็ นที่นิยมแพร่ หลายมากขึ้นเรื่ อย ๆ และมักถูกนาไปใช้เพื่อการพัฒนา
บุคคล ชุมนุมและสังคมในแต่ละด้านยกตัวอย่างเช่น การนาละครไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ผูม้ ีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมในโรงเรี ยน ละครในคุก ละครเพื่อการรณรงค์สุขภาพ ละครบาบัดด้านจิตวิทยา และละครเพื่อการศึกษา
เป็ นต้น
โดยผูเ้ ขียนได้นาหลักการการแสดง และละครประยุกต์ ดงั กล่าวเข้ามาเพื่อศึ กษาและหาแนวทางที่ จะ
เชื่อมโยงให้ศิลปะการแสดงสามารถเป็ นประโยชน์และถูกนาไปใช้ในอาชีพนี้ได้
ผูศ้ ึกษาเลือกทฤษฎี ละครประยุกต์มาใช้ในครั้ งนี้ ผูศ้ ึกษาเล็งเห็นแล้วว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เน้นที่ ตัว
ผูเ้ รี ยนต้องเล่นละครได้เป็ นหลัก แต่เน้นที่ผูเ้ รี ยนจะได้รู้จกั ตนเองมากขึ้น อีกทั้งได้รู้จกั เพื่อนใหม่ๆเพื่อการอยู่
ร่ วมกันได้ในอนาคตอีกด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของละครกับชีวิตมนุษย์
การศึกษาศิลปะการละครเกี่ยวข้องกับเยาวชนอย่างไร หนังสื อเรี ยนศิลปะการละครเบื้องต้น 1-2 ตอนที่ 1
(เรื่ องเดิม: 7-9) อธิ บายว่าการศึกษาวิชาศิลปะการละคร คือการศึกษาให้ เข้าใจชี วิตมนุษย์ ปฏิกิริยาที่มนุ ษย์มีต่อ
สภาพแวดล้อม ปั ญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนมนุ ษย์ดว้ ยกันซึ่ งนาไปสู่ ความเข้าใจ
ตนเอง และผูอ้ ื่น การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีควรเป็ นผลที่ได้รับจากวิชาศิลปะการละคร เพราะการศึกษาวิชานี้ คือ
การค้นหาความจริ ง หลักปรัชญาและแนวทางชีวิตที่เห็นได้จากการแสดงออกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในรู ปของ”
ละคร
การศึกษาวิชาศิลปะการละคร ถ้าทาได้อย่างถูกต้องก็น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากสาหรับเยาวชนซึ่ งอยู่
ในวัยที่พฒั นาความคิดอ่าน รสนิยม จิตใจ และความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ การอ่านบทละคร ถ้าจะอ่านให้
เข้าใจลึกซึ้ ง ผูอ้ ่านต้องขวนขวายหาความรู ้ ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม ภาษาและวรรณคดี
มิฉะนั้นความเข้าใจจะอยูใ่ นวงแคบ หรื ออาจอ่านละครบางเรื่ องไม่เข้าใจเลย ในขณะเดียวกันบทละครสมัยต่างๆจะ
สะท้อนแนวโน้มของความคิด ความเชื่อ และรสนิยมของสมัยนั้นๆ ซึ่ งเมื่ออ่านบทละครของสมัยใดก็ยอ่ มช่วยให้
เข้าใจปฏิกิริยาของมนุษย์ที่มีต่อสังคมและสภาพแวดล้อมของสมัยนั้น ดังนั้นผูอ้ ่านจึงสามารถหาความรู ้ทางด้าน
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ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และสังคมจากบทละครได้ ศิลปะในด้านการแสดงก็เช่นเดียวกัน ถ้าได้รับการฝึ กฝนอย่าง
ถูกวิธี ก็จะเป็ นประโยชน์แก่ เยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือนอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนรู ้จกั
การแสดงออก การพูด การวางตัวในที่ชุมชนอย่างถูกต้องแล้ว ศิลปะของการแสดงยังส่ งเสริ มความสามารถ และ
จินตนาการในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนความสนใจในมนุ ษย์ และธรรมชาติแวดล้อม ทาให้สามารถเข้าใจ และ
ปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นได้ ซึ่ งจะช่วยให้เยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี สตานิสลาฟสกี (Stanislavsky) ผูเ้ ขียน
ตาราว่าด้วยการแสดงที่สาคัญกล่าวว่า ครู ที่ดีที่สุดของการแสดงก็คือชี วิตและธรรมชาติของมนุษย์ ในการฝึ กหัด
นักแสดงของเขา สตานิสลาฟสกีไม่ยอมให้ผใู ้ ดเลียนแบบนักแสดงอื่นไม่ว่าจะเก่งกาจแค่ไหน เขาใช้วิธีสอนให้
นักเรี ยนการแสดงรู ้จกั สังเกตธรรมชาติของมนุ ษย์ในความเป็ นจริ ง และนาเอาความรู ้ที่ได้รับมาใช้ในการแสดง
แทนที่ จะตกแต่งกิ ริยา ตี สีหน้า ยกมื อยกไม้ตามแบบฉบับละครเก่ า ฉะนั้น เมื่ อนักแสดงต้องการแสดงบทใด
ก็จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงนิสัย อารมณ์ จิตใจ รสนิยม และปฏิกิริยาตอบโต้ของตัวละครที่มีต่อ
เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่บทละครกาหนดให้ การ”ตีบทแตก” หรื อเข้าใจบทที่จะแสดงอย่างดีว่าตนเป็ นใคร
มีความต้องการอะไรบ้าง มีนิสัยอย่างไร การศึกษาระดับใด รสนิยมอย่างไร มีความสัมพันธ์กบั ตัวละครอื่นๆทั้งที่
ปรากฏและไม่ปรากฏตัวบทเวทีอย่างไรบ้างนั้น ก็คือความสามารถที่จะสวมวิญญาณของตัวละครในเรื่ องสามารถ”
เอาใจเขามาใส่ใจเรา”ได้ ซึ่งนอกจากจะนาไปสู่การแสดงที่สมจริ ง และเป็ นธรรมชาติแล้ว ยังฝึ กให้นกั แสดงคนนั้น
เกิดอุปนิสัยที่พยายามเข้าใจผูอ้ ื่น ค้นหาเหตุผลของการกระทา และไม่ตดั สิ น หรื อประณามใครอย่างรวดเร็ วโดยใช้
ตนเองเป็ นบรรทัดฐาน ลักษณะนิสัยเช่นนี้จะช่วยทาให้เยาวชนเป็ นผูม้ ีใจกว้าง เห็นใจผูอ้ ื่น มีเหตุมีผล และมีความ
สนใจที่จะแสวงหาความจริ งเกี่ยวกับมนุษย์และชีวิต ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต และการคบหาสมาคม
กับผูอ้ ื่นเป็ นอัน
เนื่องจากกิจกรรมครั้งนี้เน้นหลักไปที่การรู ้จกั ตนเองและผูอ้ ื่น ดังนั้นแนวคิดนี้จึงตอบโจทย์ของการทา
กิ จกรรมนี้ เพราะจะทาให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การวางตัว การสื่ อสาร การแนะนาตัว การเปิ ดใจ และรวมถึ งการการอยู่
ร่ วมกันกับผูอ้ ื่นอีกด้วย

4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิ จกรรมละคร ‘ รู ้ จักฉัน รู ้ จักเธอ ’ เป็ นกิ จกรรมที่ จัดขึ้นเมื่ อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สาหรั บ
นักศึกษาชั้นปี ที่1 สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน ผ่านโปแกรมออนไลน์ที่
มีชื่อว่า Zoom โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็ นทั้งหมด 3 ช่วง ดังต่อไปนี้
1. ช่วงการเตรี ยมจัดกิจกรรม (Pre Production)
2. ช่วงการจัดกิจกรรม (Production)
3. ช่วงหลังจัดกิจกรรม (Post Production)
1) ช่ วงการเตรียมจัดกิจกรรม (Pre Production)
คาว่าละครสิ่ งหนึ่ งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวละคร เพราะตัวละครถื อว่าเป็ นตัวขับเคลื่อนที่ทาให้ละคร
เกิดขึ้น ดังนั้นจึงทาให้เกิดทฤษฎีวิเคราะห์ตวั ละคร และทฤษฎีน้ ีก็ทาให้นกั แสดงต้องฝึ กวิเคราะห์ตวั ละคร ได้ทา
ความรู ้จกั กับตัวละคร เพราะตัวละครก็ถือ ได้ว่าเป็ นมนุ ษย์คนหนึ่ง และนี่ เองที่ทาให้นักแสดงโดยส่ วนใหญ่ได้
มองเห็นแล้วได้รู้จกั ตัวเอง และผูอ้ ื่นมากขึ้น ดัง่ คาที่ว่า “ดูละครย้อนดูตวั ”หรื อ “ชีวิตคนยิ่งกว่าละคร” ดังนั้นการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ผศู ้ ึกษาจึงไม่ได้หวังผลในเรื่ องของการแสดง แต่หวังผลให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่1 ได้รู้จกั ตนเองและ
รู ้จกั เพื่อนๆในแง่มุมที่มากกว่าแค่ชื่อนามสกุล และชื่ อเล่น แต่เป็ นในแง่มุมที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นในเวลาที่ ถูก
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กาหนดไว้ ผูศ้ ึกษาจึงนาทฤษฎีละครประยุกต์เข้ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้แทน โดยแบบฝึ กหัดที่ผศู ้ ึกษา
ได้กาหนดไว้ต้งั แต่ตน้ นั้นมีชื่อว่า “กระดาษบอกตัวเอง” ซึ่งวิธีการเล่นกิจกรรมมีดงั นี้
1.ให้นกั ศึกษาเตรี ยมกระดาษ A4 ของตัวเองคนละ 1 แผ่น
2. ให้นกั ศึกษาทาอะไรกับกระดาษ A4 ของตัวเองก็ได้ ที่สามารถบ่งบอกตัวตนของเราเองได้มาก
ที่สุด เช่น ถ้ารู ้สึกว่าตอนนี้ชีวิตตัวเองไม่มีความสุ ขเลย โดนทาร้ายตลอดเวลา ก็อาจจะขยากระดาษของตัวเองให้
เป็ นก้อนกลมๆได้ (โดยขั้นตอนนี้ครู ผสู ้ อนจะอธิบายและทาให้ดูเป็ นตัวอย่างก่อน)
3. ให้นกั ศึกษาอธิบายตัวตนของตนเองผ่านการจัดการกระดาษของตัวเองให้เพื่อนๆ และครู ผสู ้ อนฟัง
ซึ่ งแบบฝึ กหัดนี้จะเป็ นแบบฝึ กหัดที่ไม่ซับซ้อนมาก เพราะใช้กระดาษมาเทียบเคียงทาให้ผเู ้ รี ยนได้
ระบายเรื่ องของตนเองออกมาลงที่ กระดาษ และยังสามารถให้ผูเ้ รี ยนกล้าบอกตัวตนหรื อเรื่ องราวของตัวเอง
บางอย่างกับเพื่อนๆมากกว่าการแนะนาตัวปกติ
เมื่ อผูศ้ ึ กษาได้คดั เลือกแบบฝึ กหัดในครั้ งนี้ แล้ว ขั้นตอนต่อไปผูศ้ ึกษามองเห็น ว่าการที่ผูเ้ รี ยนมี
จานวนถึง 60 คน ถ้าผูศ้ ึกษาดาเนินกิจกรรมครั้งนี้เพียงคนเดียว คงไม่สามารถควบคุมผูเ้ รี ยนได้อย่างทัว่ ถึง เพราะ
เป็ นการสอนในรู ปแบบออนไลน์ ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้คดั เลื อกที มงานเพื่อเข้ามาช่ วยผูศ้ ึ กษาจานวน 5 คน ซึ่ ง
ทีมงานที่ผศู ้ ึกษาได้เลือกมาก็คือรุ่ นพี่ ช้ นั ปี ที่4 และชั้นปี ที่3 นัน่ เอง สาเหตุที่ผศู ้ ึกษาเลือกรุ่ นพี่มาเป็ นทีมงานนั้น ก็
เนื่องจากว่ารุ่ นพี่ท้ งั หมดเคยผ่านการทาแบบฝึ กหัดนี้มาแล้ว และเมื่อเป็ นรุ่ นพี่รุ่นน้องกันแล้ว ก็จะทาให้นกั ศึกษา
ชั้น ปี ที่ 1 ไม่ ไ ด้รู้ จัก เพี ย งแค่ เ พื่ อ นของตนเองเท่า นั้น แต่ กลับ ได้รู้ จักกับ รุ่ น พี่ ข องตนเพิ่ ม ขึ้ นอี ก ด้ว ย และเมื่ อ
มหาวิทยาลัยเปิ ดการเรี ยนการสอนตามปกติก็จะทาให้รุ่นน้องสนิทกับรุ่ นพี่ได้เร็ วมากยิง่ ขึ้น เมื่อผูศ้ ึกษาได้คดั เลือก
รุ่ นพี่เรี ยบร้อยแล้ว จึ งได้นัดประชุ มงานเพื่ออธิ บายวัตถุประสงค์ของกิ จกรรม สิ่ งที่ น้องๆจะได้รับจากการทา
กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ทีมงานเข้าใจร่ วมกันและตรงกันจะได้ทางานไปในทิศทางเดียวกันได้ ดังนั้นปัญหาที่ผศู ้ ึกษา
รู ้สึกเป็ นกังวลก่อนหน้านี้ จึงได้ถูกนามาพูดคุยปรึ กษากันในกลุ่มการทางานเพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และนักศึกษาชั้นปี่ ที่1ได้รับผลในสิ่ งที่ผศู ้ ึกษาต้องการ ซึ่งปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทากิจกรรมครั้งนี้มีดงั นี้
1. มีความกังวลว่านักศึกษาจะไม่ขา้ ใจแบบฝี กหัดที่ให้ทา เพราะทาผ่านออนไลน์
2. มีความกังวลว่านักศึกษาจะไม่ให้ความร่ วมมือและไม่เปิ ดใจเล่าเรื่ องของตนให้คนอื่นทราบ
3. นักศึกษาจะรู ้สึกเบื่อหน่ายเพราะกว่ากิจกรรมจะจบต้องใช้เวลานาน
4. ด้วยความที่ตอ้ งทากิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งถือว่าเป็ นนักศึกษาใหม่ที่ท้ งั อาจารย์และรุ่ น
พีเ่ องก็ยงั ไม่รู้จกั จึงกลัวว่าจะจานักศึกษาได้ไม่ครบ และไม่สามารดูแลได้อย่างทัว่ ถึง
และเมื่อได้ไล่เรี ยงปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตอนทากิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว จึงปรึ กษากันว่าจะแก้ไข
ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง โดยการประชุมเตรี ยมงานนี้ได้ใช่เวลาประชุมทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน จนได้ขอ้ สรุ ปใน
การแก้ปัญหาดังนี้
1. ใช้วิธีให้อาจารย์และรุ่ นพี่ทาตัวอย่างให้ดูก่อน เพื่อให้นักศึกษาทาความเข้าใจก่อนเริ่ มทาของ
ตัวเอง และคอยสอบถามใส่ใจอีกครั้งว่านักศึกษาเข้าใจหรื อไม่
2. ให้อาจารย์และรุ่ นพี่เปิ ดใจเล่าของตัวเองก่อนทั้งเรื่ องความทุกข์และเรื่ องความสุ ข และเมื่อถึง
เวลาของนักศึกษาเล่าก็ให้อาจารย์และรุ่ นพี่คอยสนับสนุนและให้กาลังใจ
3. ให้อาจารย์และรุ่ นพี่คอยช่วยกันสังเกตตลอดว่ามีนอ้ งคนไหนเริ่ มไม่ให้ความสนใจ และคอยปลุก
เร้า กระตุน้ สร้างความสนุกสนานอยูต่ ลอด
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4. เนื่องด้วยรุ่ นพี่มีจานวน 5 คน จึงเลือกที่จะแบ่งกลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่1 ออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 12
คน และให้รุ่นพี่เป็ นคนดูแลรุ่ นน้องในกลุ่มของตนเอง โดยใช้วิธีให้เปิ ดกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ และดึงน้องของ
ตนเองเข้าไปในกลุ่มก่อนวันที่มีการกิจกรรม ต่อจากนั้นให้เข้าไปทาความรู ้จกั กับน้องของตัวเองไว้ก่อน เช่นให้
น้องทุกคนแนะนาตนเองเพื่อให้พี่และเพื่อนๆในกลุ่มได้รู้จกั กัน ทาให้รุ่นน้องรู ้สึกไว้ใจรุ่ นพี่มากขึ้น และทาให้รุ่น
พี่ได้รู้จกั และจาชื่อรุ่ นน้องได้ก่อนการจัดกิจกรรมอีกด้วย ที่สาคัญเมื่อรุ่ นพี่ได้แทรกซึ มเข้ากลุ่มแล้ว ก็จะสามารถ
ตรวจสอบจานวนได้ว่ามีรุ่นน้องกี่คนที่ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเวลาของการจัดกิจกรรมมีแค่ 2
ชม.ดังนั้นมีความจาเป็ นที่จะต้องคานวณเวลาให้ช่วงของการอธิ บายตัวตนของรุ่ นน้องทีละคนต้องอยู่ในเวลาที่ได้
วางไว้
หลังจากวางแผนแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว ทางผูศ้ ึกษาเองมีความรู ้สึกว่าแค่แบบฝึ กหัดเดียว
อาจจะเพียงพอแล้วสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะจริ งๆแล้วเด็กวัยรุ่ นยุคใหม่ยุคดิจิทลั นี้ให้ความสาคัญกับการ
ค้นหาตนเองเป็ นอย่างมาก ผูศ้ ึกษาจึงต้องการต่อยอดกิจกรรมนี้เพิ่มเผื่อให้เป็ นต้นทางที่ช่วยให้นกั ศึกษาได้รู้จกั
ตนเองเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็ นยุคของโซเชียลมิเดีย เยาวชนส่ วนใหญ่เลือกที่จะโพสต์เรื่ องของ
ตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ ผูศ้ ึกษาก็เป็ นอีกคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบที่จะลงรู ปภาพของตนเองในเฟสบุ๊ก พร้อมด้วย
แคปชันสนุกสนานต่างๆ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับผูศ้ ึกษาเลยคือการเขียน # ทุกครั้งในการลงรู ปหรื อเนื้อหาต่างๆ
ของตนเองลงในเฟสบุ๊ก โดยผูศ้ ึกษามี # ประจาของตนเองคือ #เป็ นครู หรื อเป็ นตลก โดย # นี้ ผูศ้ ึกษาค้นพบจาก
ตัวเองว่าเป็ นคนที่ประกอบวิชาชีพครู แต่เป็ นครู ที่ไม่ชอบความตึงเครี ยดจนเกินไป ส่ วนใหญ่จะสอดแทรกมุขตลก
ไปพร้อมกับการสอนหนังสื อ จึงได้คิด # นี้ ข้ ึนมาเป็ นของตนเอง และใช้ # นี้ มาแล้วเป็ นเวลา 3 ปี ด้วยกัน และ
หลังจากที่ผูศ้ ึกษาได้ใช้ # นี้ ผลตอบรับคือมักจะมีคนรู ้จกั เข้ามาทักทายหยอกล้อกับ #ประโยคที่ผศู ้ ึกษาใช้ หรื อ
มักจะตั้งคาถามกับผูศ้ ึกษาบ่อยครั้งว่าตกลงเป็ นครู หรื อเป็ นตลก จนทาให้ผศู ้ ึกษารู ้สึกว่าการใช้ # นี้ก็สามารถทาให้
เราเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่จดจาของบุคคลอื่นได้ อีกทั้งยังทาให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั เราได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
และนี่เองจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผศู ้ ึกษาคิดว่าจะนามาเพิ่มเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรม ต่อจากกิจกรรมพับ
กระดาษบอกตัวเอง เพราะเมื่อผูเ้ รี ยนได้เล่าและรู ้จกั ตนเองผ่านกระดาษแล้ว ก็คงต้องการที่จะบอกตัวตนของ
ตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้รู้จกั ตนเองผ่านโลกโซเชียลนัน่ เอง ซึ่งเมื่อผูศ้ ึกษาได้ปรึ กษาทีมงานถึงการทากิจกรรมนี้ ทุก
คนก็เห็นด้วย เพราะเป็ นกิจกรรมที่สามารถทาต่อเนื่องจากกิจกรรมแรกได้ อีกทั้งยังสามารถเป็ นผลงานของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนได้อีกด้วย แต่ดว้ ยเวลาที่มีจากัดแค่ 2 ชม. จึงทาให้กิจกรรม # นี้ไม่สามารถทาได้เลยในวันเดียวกัน ทุกคน
จึงปรึ กษากันและลงความเห็นว่าให้นอ้ งนากลับไปทาเป็ นการบ้าน โดยให้มีวนั และเวลาในการโพสต์ที่พร้อมกัน
วิธีการคือก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมจะให้น้องๆไปเตรี ยมรู ป ภาพของตนเองไว้ จะเป็ นรู ปที่บ่งบอกความเป็ นตนเอง
มากที่สุด หรื อจะเลือกรู ปที่ตนเองรู ้สึกมัน่ ใจที่จะโพสต์ลงก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของน้องๆ ซึ่ ง ตัวผูศ้ ึกษาจะมี
ตัวอย่าการโพสต์ของตัวเองอยูแ่ ล้ว จึงได้ให้การบ้านรุ่ นพี่ไปหารู ปภาพของตัวเอง พร้อม # ที่บอกความเป็ นตัวเอง
มากที่สุดเช่นกัน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้นอ้ งๆอีกทางหนึ่งด้วย
เมื่ อสรุ ปงานเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ทีมงานทุกคนจึงแยกย้ ายเข้ ากลุ่มงานของตนเองและมอบหมาย
งานให้ น้ อ งๆ คื อ 1.ให้ เ ตรี ย มกระดาษA4คนละ 1 แผ่น 2.ให้ เ ตรี ย มรู ปที่ รู้ สึ ก ว่ า มั่น ใจที่ สุด หลัง จากนั้น ก็ทา
การตรวจสอบจานวนว่าน้องจะเข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมดกี่คน แล้วจึงมีการประชุมเตรี ยมงานครั้งสุ ดท้ายก่อนเริ่ ม
กิจกรรมจริ ง การประชุมครั้งสุ ดท้ายเกิดขึ้นเพื่อนเตรี ยมความพร้อมของทุกส่ วน และตรวจสอบจานวนนักศึกษา
ที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมจริ งๆ
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อีกทั้งยังมีการวางแผนในการเรี ยงลาดับการแนะนาตนเองของน้องอีกด้วย ว่าจะเรี ยงลาดับกันอย่างไรเพื่อไม่ให้
เกิดบรรยากาศที่เงียบหรื อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้น ดังนั้นจึงตกลงกันที่ เรี ยงลาดับโดยเริ่ มจากคนที่1 ของทุกๆกลุ่ม
ไล่ตามลาดับไปเรื่ อยๆจนครบก่อน จึงค่อยเริ่ มที่คนที่สองจากกลุ่มแรก และไล่คนที่สองของทุกกลุ่มเหมือนครั้ง
แรก และคอยให้รุ่นพี่คอยสังเกตน้องในกลุ่มที่ของตัวเองที่นงั่ ฟังว่ายังอยู่ร่วมกับกิจกรรมหรื อไม่ และเรี ยงลาดับ
ไปเช่นนี้จนกว่าจะถึงคนสุ ดท้าย เมื่อวางแผนตกลงกันจนได้สรุ ปงานเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงแยกย้ายเพื่อพบกันใน
วันจริ ง โดยนัดหมายเจอกันก่อนหนึ่งชัว่ โมงในโปรแกรม Zoom เพื่อเตรี ยมความพร้อมและรายงานสถานการณ์
ล่าสุ ดก่อนกิจกรรมจะเกิดขึ้น และทาการนัดน้องๆทุกคนก่อนเวลาครึ่ งชัว่ โมงเช่นกัน เพื่อเผื่อเวลาในกรณี ที่บาง
คนมีปัญหาในการเชื่อต่อกับโปรแกรมหรื ออินเทอร์ เน็ต จะได้ทาให้กิจกรรมไม่ล่าช้าออกไป โดยตัวผูศ้ ึกษาและ
ทีมงานได้เปิ ดกลุ่มไลน์ทีมงานไว้เพื่อใช้ในการสื่ อสารกันในวันจริ ง ในกรณี ที่เกิดปั ญหาขึ้นหน้างาน และต้อง
แก้ไขสถานการณ์ให้ทนั เวลา
2) ช่ วงการจัดกิจกรรม (Production)
กิจกรรม “รู ้จกั ฉัน รู ้จกั เธอ” ถูกกาหนดให้จดั ขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. และถึงแม้ว่าทางผูศ้ ึกษาจะ
เผื่อเวลาในการนัดนักศึกษาไว้ก่อนครึ่ งชัว่ โมงแล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วยเป็ นการจัดกิจกรรมที่จดั ขึ้นผ่านโปรแกรม
Zoom ที่ นักศึ กษาทุกคนต้องใช้อินเทอร์ เน็ต ในการเชื่ อ มต่ อ โดยก่ อ นหน้า นี้ ทางสาขาสื่ อ สารการแสดงได้มี
การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาชั้นปี ที่1 ผ่านโปรแกรมนี้ไปบ้างแล้ว เลยทาให้นกั ศึกษาส่ วนใหญ่สามารถใช้
โปรแกรมนี้ ได้โ ดยที่ ไ ม่ ต้อ งสอนก่ อ นล่ ว งหน้ า ดัง นั้น ปั ญ หาจึ ง ไม่ ใ ช่ ที่ นักศึ กษาไม่ รู้ จักโปรแกรมหรื อ ใช้
โปรแกรมไม่เป็ น แต่จะเป็ นปัญหาที่การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากกว่า
ดังนั้นปั ญหาแรกที่เกิดขึ้นในครั้ งนี้ ก็ยงั เป็ นการที่ต้องรอผูเ้ รี ยนทุกคนเข้ามาในโปรแกรมซึ่ งใช้เวลา
พอสมควรในการรวมผูเ้ รี ยนให้ครบ ซึ่งวิธีแก้ไขอย่างทันท่วงทีคือให้รุ่นพี่ประจากลุ่มไต่ถามน้องในกลุ่มผ่านไลน์
ของกลุ่มตนเองว่าที่ยงั ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมคือ เกิดปั ญหาอะไรขึ้น และจะสามารถเข้าร่ วมได้หรื อไม่ โดยมีน้อง
จานวน 3-4 คน ที่ยงั ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ นัน่ หมายถึงว่าจะได้เริ่ มกิจกรรมเวลาจึงถูกเลื่อนออกไปเล็กน้อย คือ
เวลา16.15น. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผูเ้ รี ยนเข้าครบแล้วทุกคน เพราะการเชื่อมต่อของบางคนก็ยงั ไม่สาเร็ จ อีกทั้ง
ยังมีผเุ ้ รี ยนอีกจานวน 3 คน ที่ติดธุระและขอเข้าร่ วมกิจกรรมสาย ผูศ้ ึกษาจึงใช้วิธีการให้รุ่นพี่อธิบายกิจกรรมไว้ใน
กลุ่มไลน์ของตนเองก่ อนน้องเข้าร่ วมกิ จกรรมในโปรแกรมเพราะเมื่ อเข้าร่ วมกิ จกรรมแล้วจะได้เข้าใจ และ
สามารถทากิจกรรมและอยู่ร่วมในกิจกรรมนี้ได้เลย เมื่อกิจกรรมเริ่ มขึ้น สิ่ งที่สาคัญที่สุดเมื่อผูศ้ ึกษาเห็นเวลาที่ถูก
เลื่อนออกมานั้น จึงต้องสอบถามทุกคนในทันทีว่าถ้ากิจกรรมจะเลิกช้ากว่าที่กาหนดไว้ จะมีคนไหนไม่สามารถ
ร่ วมกิจกรรมได้จนจบหรื อไม่ ซึ่ งผลตอบรับก็เป็ น ที่พึงพอใจเพราะมีเพียงนักศึกษาเพียง 2 คนที่ตอ้ งขอออกก่อน
เพราะต้องไปทางาน จึงไม่ได้เป็ นปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ปัญหาในขณะนั้น
ผูศ้ ึ กษาเริ่ มต้นด้วยการแนะนาตนเอง และที มงานอีกครั้ งกับนักศึ กษาทั้งหมดเพื่อเป็ นจุ ดเริ่ มต้นให้
นักศึกษาเปิ ดใจมากขึ้น รู ้สึกคุน้ เคยมากขึ้น หลังจากนั้นผูศ้ ึกษาจึงอธิบายกิจกรรมกระดาษบอกตัวเองให้ทุกคนฟัง
เพื่อทาความเข้าใจร่ วมกัน และเมื่อทุกคนเข้าใจแล้ว จึงให้เวลาทุกคนในการพับกระดาษ 5 นาที เพราะเราล่าช้ามา
มากแล้วและเราคานวณเวลาไว้แล้วว่า 1 คนต้องไม่เกิน 2 นาที ต่อจากนั้นผูศ้ ึกษาจึงเริ่ มกิจกรรมนี้ที่ตวั ผูศ้ ึกษาเอง
เพื่อทาให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมรู ้สึกเปิ ดและไว้ใจผูศ้ ึกษาในฐานะอาจารย์ที่ควบคุมกิจกรรมในวันนี้ท้งั หมด สิ่ งที่ผศู ้ ึกษา
พับและสื่ อสารถึงตัวเองให้ทุกคนฟั งนั้นเป็ นทั้งเรื่ องสุ ขและเรื่ องทุกข์ของตัวเอง เช่นช่วงนี้ครู รู้สึกว่าชี วิตตัวเอง
วุ่นวายและเศร้ามาก รู ้สึกทาอะไรไปก็ไม่มีใครรัก เลย ดังนั้นรู ปทรงกระดาษที่ออกมาจึงมีลกั ษณะยับยู่ยี่แบบนี้
เพราะการที่ผูศ้ ึ กษาเปิ ดตัวแบบนี้ กบั ทุกคนเพื่อให้ทุกคนรู ้สึกว่าตัวเค้าเองก็ควรจะจริ งใจและค้นหาตัวเองผ่าน
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กระดาษนี้ และกล้าที่จะเล่าเรื่ องของตนเองให้เพื่อนๆ รุ่ นพี่ และอาจารย์ได้ฟัง เพราะสิ่ งหนึ่งที่สาคัญของการละคร
คือถ้าเรารู ้ จักตนเอง เราก็จะสามารถรู ้ จักผูอ้ ื่น เสมื อนได้รู้จักตัวละคร และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น ได้อย่างมี
ความสุ ข
หลังจากที่ผศู ้ ึกษาได้เล่าเรื่ องของตนเองผ่านกระดาษให้ทุกคนได้รับฟังแล้ว นั้น คนต่อไปที่ได้วางแผน
ไว้น้ นั คือรุ่ นพี่อีก 2 คนที่จะเล่าเรื่ องของตนเองเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือให้น้องๆ เริ่ มเปิ ดใจมากขึ้นและค่อยๆ
กล้าเปิ ดตัวเองมากขึ้นเรื่ อยๆ แต่เราจะเริ่ มต้นให้รุ่นพี่ได้เล่าแค่ 2 คนก่อน แล้วเดี๋ยวช่วงกลางๆ จะเพิม่ พี่ๆอีก 2 คน
เข้าไปเพื่อให้บรรยากาศไม่น่าเบื่อ หรื อช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น และพี่คนสุ ดท้ายให้เป็ นคน
ปิ ดท้ายการเล่านี้เพื่อที่เราจะได้ควบคุมกิจกรรมนี้ได้อย่างสวยงาม และเมื่อรุ่ นพี่ได้เล่าครบทั้ง 2 คนแล้วนั้น ก็ถึง
เวลาของน้องคนแรกที่จะต้องเล่าและเรี ยงตามคิวไปเรื่ อยๆ ซึ่ งการเล่าเรื่ องของคนแรกถือว่ามีความสาคัญมาก
เพราะถ้าคนแรกกล้าเล่า กล้าเปิ ดใจและกล้าเปิ ดเผยตนเองให้เพื่อนๆนั้น ก็จะทาให้เป็ นการเริ่ มต้นที่ดีที่คนต่อๆไป
จะกล้าสื่ อสารเรื่ องของตัวเองกับเพื่อนๆ เช่นกัน และเมื่อคนแรกเล่าจบนั้นถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีมาก เพราะคน
แรกกล้าเล่าเรื่ องของตนเองในเชิงลึกเลย นัน่ ก็คือเล่าว่าตนเองเป็ นคนที่ทาอะไรก็ไม่เคยดี และช่วงนี้ก็เศร้ามากๆ
เพราะไม่ประสบความสาเร็ จอะไรซักอย่าง แต่เพื่อไม่ให้บรรยากาศเศร้าจนเกินไป เมื่อนักศึกษาเปิ ดใจเล่าเรี ยบร้อย
ก็เป็ นหน้าที่ของผูศ้ ึกษาที่จะต้องปิ ดจบของแต่ละคนและชักชวนให้เพื่อนๆ ทุกคนคล้อยตามไปกับคนที่เล่า เช่นถ้า
เพื่อนเล่าว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เศร้าหรื อน้อยใจหรื อไม่มีความสุ ข ผูศ้ ึกษาก็จะให้กาลังใจและให้เพื่อนช่วยกันมอบ
กาลังใจกันอีกทางด้วย หลังจากนั้นผูศ้ ึกษาก็ตอ้ งเชื่อมต่อคนต่อไปอย่างรวดเร็ ว โดยที่ไม่ทาให้คนที่เล่าก่อนหน้านี้
รู ้สึกว่าตัวเองถูกละทิง้ เพราะต้องแข่งกับเวลาที่มีจากัด และการที่มีทีมงานมาช่วยนั้นถือว่าเป็ นการดีมาก เพราะจะ
คอยรับส่งบทสนทนาการสื่ อสารต่างๆ กับผูศ้ ึกษาได้เป็ นอย่างดี และเมื่อทีมงานสามารถจาชื่อเล่นของน้องในกลุ่ม
ตัวเองได้ดว้ ย จึงเกิดการกระตุน้ เรี ยกน้องๆ อย่างสม่าเสมอ ยิ่งทาให้บรรยากาศยังคงอยูใ่ นระดับที่ดึงให้ทุกคนอยู่
ในกิจกรรมได้ ความใส่ ใจและการสังเกตผูร้ ่ วมกิจกรรมเป็ นสิ่ งที่ ผูศ้ ึกษามองเห็น ว่ามีความสาคัญมากสาหรั บ
กิจกรรมนี้ เพราะถ้าขาดไปก็จะทาให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมหลุดไปจากกิจกรรมได้เลย ดังนั้นระหว่างที่ผศู ้ ึกษาดาเนิน
กิจกรรมอยู่น้ นั ก็ยงั คงต้องคอยสังเกตผูร้ ่ วมกิจกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงไปได้ แต่ในอีก
ทางหนึ่งทางผูร้ ่ วมกิจกรรมเองก็ดูสนุกและให้ความสนใจกับกิจกรรมครั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าเป็ นครั้งแรกที่พวก
เขามีโอกาสได้พูดคุยและทาความรู ้จกั จริ งๆ ก่อนที่จะใช้ชีวิตร่ วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยอีก 4 ปี กิจกรรมนี้เลยเป็ น
ที่สนใจสาหรับเด็กๆนัน่ เอง เมื่อเป็ นเช่นนี้การดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้จึงดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นทุกคนกล้าที่จะ
เล่าเรื่ องของตัวเองออกมาบ้างไม่มาก็น้อย จึงทาให้ภาพโดยรวมไม่ มีปัญหาใหญ่อะไรที่ทาให้ผิดแผนตามที่ได้
เตรี ยมการไว้ และเมื่อเล่าจนครบแล้ว ผูศ้ ึกษาจึงให้การบ้านในการโพสต์รูปพร้อม # ของตนเอง ในครั้งแรกที่ได้
ยินผูศ้ ึกษาประกาศนั้นก็มีเสี ยงของความวิตกกังวลบ้าง แต่เมื่อผูศ้ ึกษาและทีมงานยืนยันจะว่าช่วยทุกคนอย่างเต็มที่
ทุกคนก็เลยตอบตกลงโดยไม่มีอาการต่อต้านใดๆอีก และกิจกรรมนี้ก็เสร็ จสิ้นในเวลา 18.30 น.
3) ช่ วงหลังจัดกิจกรรม (Post-Production)
หลังจากที่นกั ศึกษาได้รับการบ้านแล้ว ในกลุ่มไลน์ของรุ่ นพี่ก็มีการตอบรับที่ดี มีนอ้ งคอยสอบถาม หรื อ
ให้รุ่นพี่ช่วยเลือกว่าจะตั้ง # ประจาตัวของตนเองอย่างไรดี ทาให้รุ่นพี่ก็รู้สึกดีกบั รุ่ นน้องที่ให้ความสนใจ ก็เป็ นการ
สานสัมพันธ์อีกทางระหว่างรุ่ นพี่กบั รุ่ นน้องอีกด้วย โดยทางทีมงานได้จดั เวลาให้นอ้ งๆ ได้โพสต์ในวันและเวลา
เดียวกันเพราะให้เกิดผลบนโลกโซเชียลนัน่ เอง โดยให้โพสต์ภาพตัวเองพร้อม#ที่บอกตัวเอง และทุกคนต้องใส่ #
รู ้จกั ฉันรู ้จกั เธอ ด้วย

1077

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

นอกจากนั้นผูศ้ ึ กษามี คาถามให้ทีมงานได้ไ ปถามน้อ งๆถึ งสิ่ งที่ ไ ด้รั บในกิ จกรรมครั้ ง นี้ เพราะเป็ น
กิจกรรมในรู ปแบบออนไลน์ ผลตอบรับที่ได้โดยโดยรวมมีดงั นี้ 1. ทาให้ตวั เองได้รู้จกั ตนเองมากขึ้น 2.ได้รู้จกั
เพื่อนบางคนมากขึ้นแต่จาไม่ได้ทุกคน 3. จาได้เฉพาะเพื่อนบางคนที่มีความโดดเด่นออกมา 4.ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ 5. เป็ นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปและเข้าใจได้ง่าย 6. บางคนมีหลุดจากกิจกรรมบ้างแต่รุ่นพี่ก็เรี ยกมา
และสามารถร่ วมกิจกรรมต่อได้
ส่ วนทางด้านทีมงานนั้นก็ถือว่าได้ฝึกประสบการณ์การเป็ นผูช้ ่วยสอน และได้ทาความรู ้จกั กับน้องๆ
มากขึ้นอีกด้วย

5. สรุป
การจัดกิจกรรมทางการแสดงนั้น โดยปกติถา้ จะทาให้สัมฤทธิ์ผลก็ควรจะเป็ นการเรี ยนการสอนที่ได้พบ
เจอตัวตนกันจริ งๆ แต่ดว้ ยสถานการณ์ของโรคระบาดนั้น จึงทาให้เกิดเงื่อนไขของการสอนทางออนไลน์ข้ นึ สิ่ งที่
ผูศ้ ึกษาได้กบั ตัวเองในขั้นต้นนั้น คือการต้องเปิ ดใจกล้าที่ปรับเปลี่ยนระบบการเรี ยนการสอนที่ตนเองเคยได้ทามา
และมองให้มนั เป็ นความท้าทายที่ได้ทดลองอะไรใหม่ ๆ และเมื่อปรับใจตนเองได้น้ นั ก็จะมองเห็นโอกาสและ
หนทางในการทากิจกรรมอย่างมากมาย ซึ่ งโดยสรุ ปของกิจกรรมนี้ผศู ้ ึกษามีมุมมองว่าการจัดกิจกรรมออนไลน์น้ ี
การวางแผนและการสื่ อสารกันสาคัญมาก ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารกับทีมงานหรื อการสื่ อสารกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ก็ตาม และการอธิ บายวิธีการของกิจกรรมต้องชัดเจนและต้องเป็ นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ การวางแผนเตรี ยมงาน
ที่ดีและได้ทีมงานที่รู้ใจก็จะทาให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่ นได้ง่าย และเนื่องด้วยกิจกรรมนี้พูดถึงเรื่ องส่วนตัวและ
จิตใจของบุคคล ผูศ้ ึกษาจึงต้องใส่ใจและสังเกตเป็ นสองเท่ากว่าการเจอกันตัวต่อตัวในห้องเรี ยน เพราะเป็ นเรื่ องที่
ละเอียดอ่อนทาให้ไม่สามารถละสายตาจากกิจกรรมนี้ได้เลย
สิ่ งที่สาคัญที่สุดผูศ้ ึกษาคิดว่าความจริ งใจที่เราต้องการจะให้กิจกรรมนี้เกิดผลที่ดีกบั ตัวผูเ้ ข้าร่ วม และถ้า
เราส่ งต่อความจริ งใจนี้ถึงเขา แม้จะผ่านจากจอคอมพิวเตอร์ แต่ถา้ เขาสัมผัสได้เราจะได้รับความจริ งใจและความ
ไว้ใจกลับมาถึงเราและส่ งต่อถึงเพื่อนๆทุกคน ซึ่ งนี่ ถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และกิจกรรม
ทางการแสดงก็สามารถจัดทาขึ้นในรู ปแบบออนไลน์ได้

6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าสิ่ งที่จะเป็ นแนวทางในครั้งต่อๆไปได้คือ
1. ควรทาความรู ้ จักและเรี ยนรู ้ การใช้โปรแกรมออนไลน์ ต้องรู ้ ข้อจากัดของการใช้โปรแกรมเพื่ อ
การวางแผนในการทางานให้ได้ประสิ ทธิภาพ
2. ถึ ง แม้ว่ากิ จ กรรมจะเน้น ปฏิ บัติเ ป็ นหลัก แต่ การเรี ย นการสอนออนไลน์ ก็ไ ม่ ไ ด้เป็ นอุปสรรคจน
ไม่สามารถทาได้เลย ผูส้ อนควรลงมือทาให้เห็นชัดเจนก่อนก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามได้
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การศึกษาสมรรถนะและเกณฑ์ การปฏิบัติงานเพื่อสร้ างโมเดล
กรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
THE STUDY OF COMPETENCIES AND PERFORMANCE CRITERIA
FOR CREATING BROADCASTERS PROFESSIONAL
QUALIFICATION FRAMEWORK
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี งามขจรกุลกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: wannee.ng@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและกาหนดสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบตั ิงานอาชีพผูป้ ระกาศ
ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ และเพื่อสร้างโมเดลสาหรับกรอบมาตรฐานวิชาชี พ ตามสมรรถนะ
และเกณฑ์การปฏิบตั ิงานผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน
(Mixed Method Research) แบบเชิงปริ มาณและแบบเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 34 คน
ที่เป็ นตัวแทนของหน่วยงานจัดอบรมผูป้ ระกาศฯ บุคลากรผูท้ าหน้าที่ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าเนินรายการ นักวิชาการ
นักวิชาชีพในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ และนาคาตอบที่ได้ไปดาเนินการวิจยั เชิงปริ มาณโดยสร้า ง
เครื่ องมื อแบบประเมิ นระดับความสาคัญสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิ บัติงาน (Competency and Performance
Criteria) ผูป้ ระกาศฯ เพื่อการสร้างโมเดลสาหรับเป็ นกรอบมาตรฐานวิชาชีพการเป็ นผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์
ผลการสนทนากลุ่ ม พบว่ าส่ วนใหญ่ ใ ห้ ความสาคัญ เรื่ อ งคุณธรรม จริ ย ธรรม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรู ้และทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่ อสาร การอ่าน
ออกเสี ยงและอักขรวิธีที่ถูกต้อง ส่ วนของทัศนคติของผูป้ ระกาศนั้นต้องมีความเป็ นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์
สังคม และการรู ้เท่าทันสื่ อในฐานะคนที่ทางานสื่ อสารมวลชน
ส่ วนผลวิจยั เกี่ยวกับระดับความสาคัญของสมรรถนะและเกณฑ์ปฏิบตั ิงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมที่มีค่า
คะแนนสู ง 3 อันดับ ได้แก่
1. ความสาคัญของสมรรถนะและเกณฑ์ปฏิบตั ิงานด้านความรู ้ ด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ความสาคัญของสมรรถนะและเกณฑ์ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
3. ความสาคัญของสมรรถนะและเกณฑ์ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับด้านทัศนคติในการทางานอาชีพผูป้ ระกาศ
คาสาคัญ: โมเดล, ผูป้ ระกาศฯ, สมรรถนะ, กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
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ABSTRACT
The objectives of this research are to study and identify the competencies and performance criteria for
anchors working in broadcasts and to construct a model for a framework for professional standards in accordance
with the identified capacity and criteria. The research employs mixed research methodology, using both
quantitative and qualitative methods. The qualitative methods focus on data collection through focus group
interviews with a sample population of 34 people that were chosen through purposive sampling. The sample
population represents agencies involved in the training of broadcasters, hosts, moderators, academics, and other
professionals involved in broadcasts. The data was then processed quantitatively by building a tool to evaluate
the importance of competencies and performance criteria for broadcaster, which will then be used to create a
model for a framework for professional standards in accordance with the identified capacity and criteria.
The focus group interviews found that the majority attached primary importance to morality, ethics,
creativity, and social responsibility. Secondary to these were knowledge, language skills, communication skills,
clear and correct pronunciation. As for the outlook of anchors, the qualities that are sought after are: neutrality,
positive thinking, social creativity, and media expertise, as a professional working in the broadcasting.
As for the results regarding the importance of the competencies and performance criteria, the average
scores had the following order of importance:
1. Importance of competencies and performance criteria regarding knowledge, morality, ethics, and
social responsibility.
2. Importance of competencies and performance criteria regarding linguistic and communication skills.
3. Importance of competencies and performance criteria in outlook as a professional broadcasters.
Keywords: Model, Broadcaster, Competencies, Professional Qualification Framework

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การสื่ อสารในยุคดิจิทลั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้ นเชิง การยึดติดกับทฤษฎีหรื อแนวคิดการสื่ อสาร
แบบเดิม ที่มีองค์ประกอบเริ่ มจากผูส้ ่งสารหรื อแหล่งสาร ส่งข่าวสาร ผ่านสื่ อไปถึงผูร้ ับสาร และรอฟังผลสะท้อน
กลับ มาคงไม่ จ ริ ง อี กแล้ว เนื่ อ งจากผูร้ ั บ สารในโลกยุค Digital Disruption ล้วนมี พ ฤติ กรรมการเสพสื่ อ และ
การสื่ อสารตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกิดแพลตฟอร์ มใหม่ ๆของสื่ อดิจิทลั ที่เข้าถึงผูร้ ับ
สารทุกวัยได้ง่ายและรวดเร็ ว สามารถทลายกาแพงทาลายล้างการผูกขาดของสื่ อ พื้นที่สื่อแบบเดิมๆ โดยยุคนี้
ทุกคนสามารถเป็ นสื่ อได้ ผลิตเนื้อหา (Content) ลงบนพื้นที่สื่อออนไลน์ แบบฟรี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สื่ อ ดังที่มีการกล่าวว่า โลกของการสื่ อสารยุคดิจิทลั ใครๆก็เป็ นสื่ อได้ แต่การสื่ อสารไม่ใช่เรื่ องของการนาเสนอที่
น่ าสนใจดึงความนิ ยม (Rating) หรื อการสร้างยอด Like Share เพียงเท่านั้น อีกทั้งปั จจุบนั ผูท้ ี่ทาหน้าที่นาเสนอ
ข่าวสารไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูป้ ระกาศข่าวหรื อสื่ อมวลชนเท่านั้น เป็ นยุคที่สื่อมีลกั ษณะ Personal Broadcast ใครๆ
ก็เป็ นผูป้ ระกาศ หรื อพิธีกรได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเป็ น
เหตุก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบต่อสื่ อในด้านมาตรฐานวิชาชีพ การพูด อ่าน ออกเสี ยงภาษาไทย และ
การใช้ภ าษาที่ ถู ก ต้อ งตามอัก ขรวิ ธี ที่ ป รากฏเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งของจริ ย ธรรม
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จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการกาหนด
มาตรฐานการทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็ นกรอบแนวปฏิบตั ิการเข้า
สู่วิชาชีพการเป็ นผูป้ ระกาศฯ ที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคม
ดังนั้น เรื่ องของมาตรฐานความเป็ นสื่ อมื ออาชี พยังคงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะ
วิชาชี พที่ ส่งผลต่อประเทศ สังคมส่ วนรวม คือ อาชี พผูป้ ระกาศ เป็ นกลุ่มสาขาวิชาชี พที่ควรได้รับการรับรอง
มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชี พ นอกจากการได้รับบัตรผูป้ ระกาศ ซึ่ งก็ยงั เป็ นคาถามในใจผูป้ ระกาศทั้งหลายว่า
บัตรผูป้ ระกาศที่ ได้รับมานั้นมี ศกั ดิ์ และสิ ทธิ เหมื อนอย่างวิ ช าชี พแพทย์ สถาปนิ ก พยาบาล ครู นักบัญชี ที่ มี
การรับรองโดยสภาวิชาชีพอย่างไรบ้าง
จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและบทบาทหน้าที่ของผูป้ ระกาศ แต่ยงั ขาดการสร้าง
กรอบมาตรฐานวิชาชี พให้ผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ เป็ นอาชี พที่มีการรับรองตาม
คุณวุฒิวิชาชี พ เพื่อเป็ นกรอบแนวปฏิ บตั ิ การเข้าสู่ วิชาชี พการเป็ นผูป้ ระกาศอย่างมี ศกั ยภาพและคุณภาพตาม
มาตรฐานทางวิ ชาชี พ เป็ นการแสดงถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บัติง านได้ม าตรฐานระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ มี เ กณฑ์ก ารไต่ ระดับตามมาตรฐานอาชี พเพื่อ เส้ นทางความก้า วหน้า ในวิช าชี พ มี ค วามมั่นใจใน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพราะเห็นคุณค่าของการทางาน รักในอาชี พ ในงานที่ทา
สร้างเกียรติภูมิ และภาคภูมิใจในวิชาชี พ ความมีศกั ดิ์และสิ ทธิ ของผูท้ ี่ทางานอาชี พผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์ นอกเหนือจากการมีบตั รผูป้ ระกาศฯ อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาและกาหนดสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบตั ิงานอาชี พ ผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์
(2) เพื่อสร้างโมเดลสาหรับเป็ นกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็ นผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มโลกด้านสื่ อสารมวลชน ทาให้เห็นการสื่ อสารที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ก่ อ เกิ ด สื่ อ ใหม่ (New Media) คื อ สื่ อ ดิ จิ ทัล ที่ มี
ความหลากหลายของสื่ อในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิ สัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ สื่ อกับผูใ้ ช้มีปฏิสัมพันธ์กัน
(Interactivity) เป็ นการสื่ อ สารจากหน่ ว ยเดี ย ว บุ ค คลเดี ย ว กระจายสารไปสู่ ก ลุ่ ม หมู่ ม าก (One-to-Many)
แต่ สื่ อ ใหม่ น้ ัน ผูส้ ่ ง สารไม่ จ าเป็ นต้อ งเป็ นผูส้ ื่ อ สารระดับ มื อ อาชี พ ที่ มี อ านาจ และสิ ท ธิ ใ นการส่ ง สารแบบ
นักสื่ อสารมวลชน แต่เป็ นบุคคลธรรมดาทัว่ ไปเท่านั้น หรื อสื่ อสารกระจายสารจากกลุ่มคนไปยังกลุ่มอื่น (Manyto-Many) ที่เรี ยกว่าระบบเครื อข่าย (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2556: 67-71)
จากแนวคิดดังกล่าวทาให้ยิ่งมองเห็นสถานการณ์ที่ตรงกับความจริ งที่ว่า ใครๆก็เป็ นสื่ อได้ กล่าวคือ
การเกิดปรากฏการณ์ที่ผรู ้ ับสารทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาได้ (User-generated content- UGC) ซึ่ งการที่ผรู ้ ับสาร
สามารถเปลี่ ยนสถานะมาเป็ นผูส้ ่ งสารได้น้ ัน อาจจะก่ อให้เกิ ดปั ญหาอื่นๆตาม เช่ น การขาดบรรณาธิ การซึ่ ง
ทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ฝ้าประตู (Gate-keeper) ที่ คอยตกแต่งต้นฉบับ ปรั บภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจแก้ไขคาผิด
1082

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รวมทั้งกลัน่ กรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา จึ งส่ งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการทาหน้าที่ใน
บทบาทของสื่ อ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556: 41) ดังนั้น จึงต้องกลับมาให้ความสาคัญการทาหน้าที่ของบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผูป้ ระกาศ” ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่ งก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้สื่อดิจิทลั
ในการทาหน้าที่ดว้ ยเช่นกัน
แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการเขียนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การจัดทามาตรฐานอาชีพโดยใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) เป็ นการวิเคราะห์อาชี พ
จากการระดมสมองของบุคลากรในกลุ่มอาชีพ เพื่อกาหนดขอบเขตหน้าที่และเนื้องาน (Work content) โดยเริ่ มต้น
สร้างแผนภาพการจัดทามาตรฐานอาชีพโดยใช้หน้าที่งาน (Functional Map) (พรภัทรา ฉิมพลอย, 2561: 33)

แผนภาพที่ 1 การจัดทามาตรฐานอาชีพโดยใช้หน้าที่งาน (Functional Map)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏงานวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุและโทรทัศน์
ของสุ ปราณี ศิริสวัสดิ์ชยั (2562: 181) และงานวิจยั เรื่ องดัชนีช้ ีวดั ความเป็ นวิชาชีพของผูป้ ระกาศไทย ของสุ ปราณี
ศิริสวัสดิ์ชยั ชเนตตี ทินนาม และ ต่อตระกูล อุบลวัตร (2559: 12) ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ดัชนีช้ ีวดั ความเป็ นวิชาชีพ
ของผูป้ ระกาศไทย แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน 43 ดัชนีช้ ีวดั พบว่าดัชนีช้ ีวดั ความเป็ นวิชาชีพของผูป้ ระกาศไทยที่มีระดับ
ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิในระดับสู งมาก และมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 5 ดัชนี ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 2 ดัชนี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน และ
2) สามารถออกเสี ยงควบกล้ าได้ ส่ วนค่าเฉลี่ ยสู งที่ รองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 3 ดัชนี คือ
1) สามารถออกเสี ยงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 2) สามารถอ่าน ตีความ และจับประเด็นสาคัญของเรื่ องที่นาเสนอได้
อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น และ 3) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีไหวพริ บดี กล้าตัดสิ นใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
จากการศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ องนี้ สามารถนามาใช้เป็ น
กรอบความคิดในการวิจยั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแนวคาถามในการสนทนากลุ่ม การจัดกลุ่มสมรรถนะ
ของผูป้ ระกาศเพื่อใช้ในการกาหนดตัวชี้ วดั ที่สาคัญของอาชี พผูป้ ระกาศและจากการศึกษาเรื่ องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และแนวทางการกาหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เพื่อใช้ในการเขียนและการกาหนดแนว
การดาเนิ นการเพื่อ สร้างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชี พผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์
รวมทั้งนามาสร้างสมรรถนะและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์ซ่ ึ งนามาใช้กาหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยอีกด้วย โดยสรุ ปสามารถจัดอาชีพของผูป้ ระกาศ
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ตามกลุ่มสาขาวิชาชี พเป็ น 3 อาชี พ ดังนี้ 1. อาชี พผูป้ ระกาศข่าวหลัก (News anchor) 2. อาชี พผูน้ าเสนอข่าว
(News presenter/ News reader) และ 3. อาชีพผูร้ ายงานข่าว (News reporter)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความรู้ด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์
ความสามารถและทักษะการใช้ ภาษาและ
การสื่ อสาร

สมรรถนะและ
เกณฑ์ การ
ปฏิบัติงาน
ผู้ประกาศ

ทัศนคติและความรับผิดชอบต่ อสังคม

โมเดลกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูป้ ระกาศใน
กิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Interview) และการวิ จัย เชิ ง
ปริ ม าณ เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สมรรถนะของผู ้ป ระกาศ และเกณฑ์ แ นวทางการประเมิ น ระดับ
ความสาคัญของสมรรถนะอาชีพผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ นักวิชาการ
นักวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง และสื่ อวิทยุโทรทัศน์ นักวิชาการ
นักวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ หน่วยงานจัดอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯที่ลงนามความ
ร่ วมมื อกับสานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(กสทช.) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 34 คนเพื่อเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม
เกี่ยวกับสมรรถนะของผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ และการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา
(Quota sampling) ในกลุ่มอาชี พผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง และสื่ อวิทยุโทรทัศน์ นักวิชาการ นักวิชาชี พ
ด้านกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ หน่ วยงานจัดอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯ จานวน 250 คนเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นต่อสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
1. กาหนดประเด็นคาถามสมรรถนะของผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ใน
การสนทนากลุ่ม จานวน 6 คาถามหลัก
2. น าค าตอบและประเด็ น ที่ ไ ด้รั บ จากการสนทนากลุ่ ม มารวบรวมเป็ นสมรรถนะและเกณฑ์
การปฏิบตั ิงาน (Competency and Performance Criteria)
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3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน (Competency and
Performance Criteria) ชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ แบบ Likert scale เพื่ อ ให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามแต่ละคนให้น้ าหนักความสาคัญของแต่ละสมรรถนะและให้ขอ้ เสนอแนะ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ย วกับ สมรรถนะและเกณฑ์การปฏิ บัติง าน (Competency and Performance
Criteria)
ผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ใช้การจัดสนทนากลุ่ม ((Focus Group Interview)
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในสายงานอาชีพผูป้ ระกาศ เพื่อกาหนดขอบเขตหน้าที่และ
เนื้ องานในการได้มาซึ่ งการสร้างแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) โดยจัดแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
รายชื่ อ ของหน่ วยงานจัด อบรม นักวิ ช าการ นักวิ ชาชี พ ด้านกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์ โ ดยมี
ผูด้ าเนิ นการสนทนากลุ่ม และผูบ้ ันทึ กจากฟั งและการสังเกตการณ์ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่ งมี ประเด็นคาถามในการ
สนทนากลุ่ม จานวน 6 คาถาม โดยใช้เวลาประมาณ 90 นาที ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณโดยอาศัยแบบสอบถาม
ใช้การแจกให้กลุ่มตัวอย่างตามหน่วยงานจัดอบรมผูป้ ระกาศฯ สถาบันการศึกษา และองค์กรสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิ งคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความหมายเนื้ อหาที่ ได้รับจากกลุ่มสนทนา
เกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตหน้าที่และเนื้ องานในการได้มาซึ่ งการสร้างแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map)
ส่ วนความคิดเห็นที่เป็ นเชิ งปริ มาณใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มาวิเคราะห์ และนาผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดมาสร้างเป็ นแผนภาพหน้าที่งานและร่ างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูป้ ระกาศฯ

5. ผลการวิจัย
ผลวิจัยจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)
ผลวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่ผรู ้ ่ วมสนทนากลุ่มให้ความสาคัญเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์
เรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรู ้และทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่ อสาร
การอ่านออกเสี ยงและอักขรวิธีที่ถูกต้อง รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับคาราชาศัพท์ ความรอบรู ้เกี่ยวกับพิธีการต่างๆ
สามารถการสรุ ปจับใจความจากที่ฟังได้ ประมวลนาเสนอได้ ความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน การพัฒนาตัวเอง เรี ยนรู ้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู ้ความสามารถการค้นคว้าหาข้อมูล ความรู ้รอบตัว
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั การเขียนข่ าว การสื่ อข่าว กฎหมาย การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ นเฉพาะหน้า บุคลิกภาพ
มารยาทในสังคม วัฒนธรรมไทย ส่ วนของทัศนคติของผูป้ ระกาศนั้นต้องมีความเป็ นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์
สังคม และการรู ้เท่าทันสื่ อในฐานะคนที่ทางานสื่ อสารมวลชน
จากผลการวิจยั ทั้งการวิจยั เชิงคุณภาพและวิจยั เชิงปริ มาณนามาใช้เพื่อการสร้างโมเดลกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ดังแผนภาพ

1085

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563
ความมุ่งหมายหลัก

บทบาทหลัก

หน้ าที่หลัก

Key Purpose

Key Role

Key Function

บุคลากรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เป็ นมืออาชีพด้วย
ความรู้ ทักษะการเป็ น
ผู้ประกาศ ยึดมั่น
คุณธรรมและ
จิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีพลวัต
ทันโลกยุคดิจิทัล

ปฏิบัติงานด้ าน
ผู้ประกาศข่ าวใน
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

Functional Analysis
หน่ วยสมรรถนะ

สมรรถนะย่อย

Unit of Competence

Elements of Competence

ศึกษาข้อมูลแหล่งข่าว

จัดวาระข่าว

วิเคราะห์
แหล่งข่าว

คัดกรองข้อมูลข่าว

นาเสนอ

รู้เท่าทัน
แหล่งข่าว

เลือกประเด็นข่าว

รายงานข่ าว

กาหนดวาระ
การรายงานข่าว

ประเมินผลการ
รายงานข่าว

ประเมิน
แหล่งข่าว

Functional Map
รายละเอียดเฉพาะของหน่วยสมรรถนะ Module Specification
เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน

ขอบเขต

หลักฐานความรู้
ที่ต้องการ

หลักฐานทักษะที่
ต้องการ

แนวทางการ
ประเมินสาหรับ
ผู้ประเมิน

แผนภาพที่ 3 FUNCTIONAL MAP AND FUNCTIONAL ANALYSIS

ความมุ่งหมายหลัก
Key Purpose
คาอธิบาย
บุคลากรผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์เป็ นมือ
อาชีพด้วยความรู้ ทักษะการเป็ นผู ้
ประกาศ ยึดมัน่ คุณธรรมและ
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
มีพลวัตทันโลกยุคดิจิทลั

บทบาทหลัก
Key Roles
รหัส
01

คาอธิบาย
ปฏิบตั ิงานด้าน
ผูป้ ระกาศข่าวในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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หน้ าที่หลัก
Key Function
รหัส
011

คาอธิบาย
จัดวาระข่าว

012

นาเสนอรายงานข่าว

013

ประเมินผลการรายงานข่าว
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คาอธิบาย : ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็ นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
หน้ าที่หลัก
Key Function

หน่ วยสมรรถนะ
Unit of Competence

รหัส

คาอธิบาย

รหัส

011

จัดวาระข่าว

01101

ศึกษาข้อมูลแหล่งข่าว

01102

คัดกรองข้อมูลข่าว

01103

เลือกประเด็นข่าว

01104

กาหนดวาระการรายงานข่าว

01201

บริ หารจัดการรายงานข่าว

012

นาเสนอ
รายงานข่าว

คาอธิบาย

01202

ถ่ายทอดข่าวสาร

01203

จัดการภาวะวิกฤต

หน่ วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส

คาอธิบาย

0110101
0110102
0110103
0110104
0110201
0110202
0110203
0110204
0110301
0110302
0110303
0110401
0110402
0110403
0110404
0120101

ค้นหาแหล่งข่าว
วิเคราะห์แหล่งข่าว
ประเมินแหล่งข่าว
รู้เท่าทันแหล่งข่าว
รวบรวมข้อมูลข่าว
ตรวจสอบข้อมูลข่าว
ประเมินข้อมูลข่าว
ประเมินความเสี่ยง
กาหนดประเด็นข่าว
คัดสรรประเด็นข่าว
เปรี ยบเทียบประเด็นข่าว
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์ผลกระทบ
จัดเรี ยงความสาคัญ
กาหนดลาดับการรายงานอ่านข่าว
จัดการทรัพยากรในการรายงานข่าว (คน
เวลา งบประมาณ)
จัดการสถานการณ์
จัดการบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก
จัดการความรู้ดา้ นข่าวและผูป้ ระกาศ
อ่านข่าวตามบท
เขียนข่าวตามหลัก
สัมภาษณ์บุคคลในข่าวหรื อแขกรับเชิญ
วิเคราะห์ อภิปรายหัวข้อข่าว
จับประเด็นและเชื่อมโยงนาเสนอข่าว
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
รายงานข่าว
วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหา
ประเมินระดับความรุ นแรงของ
สถานการณ์/ปัญหา
กาหนดกลยุทธ์และกลวิธีจดั การ
ดาเนินการตามแผน
ประเมินผลหลังจัดการภาวะวิกฤต
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การจัดการภาวะวิกฤต

0120102
0120103
0120104
0120201
0120202
0120203
0120204
0120205
0120206
0120301
0120302
0120303
0120304
0120305
0120306
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หน้ าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย

หน่ วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย

013

01301

กาหนดโจทย์และขอบเขต
การประเมินผล

01302

ออกแบบการประเมินผล

01303

ดาเนินตามกระบวนการ
ประเมินผล

01304

นาเสนอผลและแนวทางใน
อนาคต

ประเมินผล
การรายงาน
ข่าว

รหัส
0130101
0130102
0130103
0130201
0130202
0130203
0130204
0130205
0130301
0130302
0130303
0130401
0130402
0130403
0130404

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

หน่ วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
คาอธิบาย
กาหนดประเด็นประเมินผล
กาหนดวัตถุประสงค์การประเมินผล
ขอบเขตของการประเมินผล
กาหนดแบบวิจยั
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
สร้างและทดสอบเครื่ องมือ
ประเมินผล
เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
อภิปรายผล
สรุ ปผลประเมิน
เสนอแนวทางในอนาคต
เผยแพร่ ผลประเมิน

6. อภิปรายผล
ผลวิจัยด้านสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิ บัติงานอาชี พ ผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การ
โทรทัศน์ มีดัชนี ช้ ี วดั ที่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ คือ เรื่ องความรู ้ และทักษะการใช้ภาษา ทักษะการสื่ อสาร
การอ่านออกเสี ยงและอักขรวิธีที่ถูกต้อง รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับคาราชาศัพท์ ความรอบรู ้เกี่ยวกับพิธีการต่างๆ
สามารถการสรุ ปจับใจความจากที่ฟังได้ ประมวลนาเสนอได้ ความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนที่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จาเป็ นในการเป็ นผูป้ ระกาศของจิร าภรณ์ สุ ว รรณ
วาจกกสิ กิ จ และงานวิจยั ของสุ ปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย เรื่ องสมรรถนะของผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ และ
งานวิ จัย เรื่ อ งดัช นี ช้ ี ว ดั ความเป็ นวิ ช าชี พ ของผูป้ ระกาศไทย ของสุ ป ราณี ศิ ริ สวัสดิ์ ชัย ชเนตตี ทิ น นาม และ
ต่อตระกูล อุบลวัตร (2559: 12) รวมถึงการให้ความสาคัญเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การพัฒนาตัวเอง เรี ยนรู ้ตลอดเวลา ทั้งความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การเขียนข่าว การสื่ อข่าว กฎหมาย
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทการอยูด่ ว้ ยกันในสังคม มารยาทวัฒนธรรม
ไทย ส่ วนของทัศนคติของผูป้ ระกาศนั้นต้องมีความเป็ นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์สังคม และการรู ้เท่าทันสื่ อใน
ฐานะคนที่ทางานสื่ อสารมวลชน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ควรนาแนวดาเนินการจากโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็ นผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ ในงานวิจัยนี้ พฒั นาต่อยอดสู่ การปฏิบตั ิ โดยสร้างความร่ วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ
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(องค์การมหาชน) เพื่อสามารถนาไปใช้ได้จริ งในการกาหนดคุณวุฒิและค่าตอบแทนใน 8 ระดับตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูป้ ระกาศให้เห็นรู ปธรรมอย่างกว้างขวาง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การวิจยั เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ
พิธีกร ผูด้ าเนินรายการ นักวิเคราะห์ข่าว นักเล่าข่าว ดีเจ เป็ นต้น
(2) การวิจยั เกี่ยวกับดัชนีช้ ีวดั สมรรถนะของบุคลากรในกิจการสื่ อสารออนไลน์
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องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย
THE COMPOSITION OF COMMERCIAL THEATER IN THAILAND
ดร.สุ ชาญวุฒิ กิง่ แก้ ว
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Suchanwud.ki@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มุ่งศึ กษาองค์ประกอบของละครเวที เชิ งพาณิ ชย์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ใน
ประเด็น โครงเรื่ อง, ตัวละคร, แก่ นเรื่ อง, บทสนทนา, เพลงและดนตรี , ภาพ โดยศึ กษาบริ ษทั ผลิ ตละครเวที
เชิงพาณิ ชย์ไทย จานวน 6 บริ ษทั แบ่งเป็ นทีมบริ หาร 6 คน, ทีมผลิต 31 คน และผูช้ ม 70 คน
พบว่า 4 ใน 6 บริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ โครงเรื่ อง ร้อยละ 66.67 เป็ นละครประเภท ละครชีวิต
(Drama) นาเสนอเรื่ องราวชี วิตของคนไทยในอดีต พบว่า ตัวละครของเรื่ องที่ได้รับความนิยมสู งของทุกบริ ษทั
เป็ นตัวละครหลายมิ ติและเป็ นตัวละครแบบพลวัต พบว่า แก่ นเรื่ องของละครที่ ได้รับความนิ ยมสู งที่ สุดของ
ทุกบริ ษทั นาเสนอสัจธรรมของสรรพสิ่ งที่ ไม่เที่ ยงแท้ พบว่า บทสนทนา ต้องเข้าใจง่าย คาศัพท์ไม่ซับซ้อน
เน้นการสื่ อสารตรงประเด็น เพลงและดนตรี ประกอบละคร ทาหน้าที่ ดาเนิ นเรื่ อง ภาพ บนเวที ต้องสมจริ ง
ทว่าฉากของทุกบริ ษทั เน้นสร้างความตื่นตาตื่นใจแต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามบริ บทของบทละคร
คาสาคัญ: ละครเวทีเชิงพาณิ ชย์, องค์ประกอบของละคร

ABSTRACT
The composition of commercial theater, namely plot, character, thought, dialogue, song & music, and
spectacle. With regard to the plot, four out of six of the companies (66.67%) produced historic dramas of
Thailand’s past. It was found that the most popular characters were of a well - rounded type and Dynamic
Character. In addition, in all companies, the essence of the plays that were most popular introduced the truth
notion that all things are not certain. It was suggested that the plays carried simple dialogues and vocabulary,
focusing on direct communication straight to the point, while music was used to tell the story. It was suggested
that stage scenes must be made as real as possible; however, all companies focused on excitement with the
symbolic meaning based on the context of the script.
Keywords: Commercial Theater, The composition of commercial theater
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การแสดงละครผูก พัน กับ คนไทยมายาวนาน ตั้ง แต่ ส มัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาตอนปลาย ครั้ นรั ชกาลที่ 4
ถึงรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลจากตะวันตก ไม่เว้นแม้แต่การแสดงละคร การละครในประเทศไทยจึง
ได้รับการสนับสนุ นจากพระมหากษัตริ ยไ์ ทยอย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ เกิด “ละครเวที” ขึ้นหลังจากการปฏิ วตั ิ
อุตสาหกรรม เกิดการประดิษฐ์เครื่ องมือสื่ อสารชนิดใหม่ ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์และสื่ อภาพยนตร์ ดังนั้น สื่ อละครจึง
ถูกแบ่งตามช่องทางการสื่ อสารหรื อช่องทางการนาเสนอมี การเรี ยกละครที่ถ่ายทอดผ่านเครื่ องรับโทรทัศน์ว่า
“ละครโทรทัศน์” เรี ยกละครที่นาเสนอในโรงภาพยนตร์ ว่า “ภาพยนตร์ ” และเรี ยกละครที่แสดงสดบนเวที ว่า
“ละครเวที” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มหรสพรู ปแบบอื่นๆ ไม่สามารถจัดแสดงได้ เมื่อศาลาเฉลิมกรุ งเปิ ดทา
การ การแสดงรู ปแบบละครเวทีจึงถูกนามาแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุ งมีผลทาให้การแสดงละครเวทีได้รับความนิยม
จากสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง (ฐนธัช กองทอง, 2560, น. 2)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเริ่ มมีการเปิ ดภาควิชาที่ศึกษาศิ ลปะการละครขึ้น
โดยเริ่ มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คณะอักษรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อทั้งสองสถาบันหลักเริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการละคร สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ งก็เริ่ มเปิ ด
หลักสู ตรเช่นกัน จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นผลทาให้ละครเวทีแพร่ หลายในหมู่นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ละครเวทีจึงเป็ นเครื่ องมือในการเสนอความคิด เพื่อกระตุน้ ให้ผูช้ มตระหนักถึงปั ญหาสังคมที่เกิดขึ้นของเหล่า
ปัญญาชน
หลัง จากที่ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ที่ ศึ ก ษาในศาสตร์ ศิ ล ปะการละคร จบการศึ ก ษาจากสถาบัน ต่ า งๆ เกิ ด
ปรากฏการณ์การรวมตัวกันเป็ นคณะละครและบริ ษทั ผลิตละคร เพื่อสร้างงานละครเวทีในรู ปแบบเชิงธุรกิจ ทาให้
อาชี พทาละครกลับมาอีกครั้ง เศรษฐ์สิริ นิ รันดร ได้กล่าวเกี่ยวกับประเด็นการทาละครอาชี พ ไว้ว่า “ในยุคนั้น
ถึงแม้ละครเวทีเป็ นงานศิลปะที่มีรายจ่ายสู ง แต่ก็ยงั มีความเป็ นไปได้ รู ปแบบละครอาชีพจึงกลับมาอีกครั้ง มีการ
จ่ายค่าตัวนักแสดงมากบ้างน้อยบ้าง ตามกาไรที่ได้รับ มีการนาระบบสปอนเซอร์ เข้ามาสู่ วงการ และทาให้ผทู ้ า
ละครเวทีได้คน้ พบลักษณะเรื่ องราวและรู ปแบบการนาเสนอที่ถูกใจผูช้ มและเพื่อให้ศิลปะการละคร กลายเป็ น
วัฒนธรรมร่ วมสมัยของผูช้ ม รวมทั้งเกิดกลุ่มละครต่างๆ ขึ้นมากมาย” (เศรษฐ์สิริ นิรันดร, 2562, น. 18)
และเมื่อผูว้ ิจยั พิจารณาละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ใน
ประเทศไทย มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพียง 6 บริ ษทั เมื่อเทียบกับละครเวทีที่ไม่แสวงหาผลกาไรที่มีการจัดตั้ง
กว่า 30 คณะ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนแย้งกับการจัดแสดงละครเวทีในประเทศไทยที่มีมากขึ้น นอกจากนี้ ละคร
เวทีมีพฒั นาการในสร้างสรรค์ รู ปแบบและวิธีการนาเสนอที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มในบริ บท
สังคมไทยได้ดีข้ นึ แสดงให้เห็นว่า การจัดตั้งและบริ หารงานในรู ปแบบบริ ษทั ถือเป็ นปรากฏการณ์สาคัญในวงการ
ละครเวทีไทย ดังนั้น งานวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยจึ งต้องการศึกษาองค์ประกอบละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ไทย อันจะเป็ น
คุณประโยชน์และเป็ นแนวทางในการพัฒนาละครเวทีไทยเชิงพาณิ ชย์ในบริ บทสังคมไทยต่อไป.

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบละครเวทีไทยเชิงพาณิ ชย์
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ บริ ษทั ที่ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ใน
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 6 บริ ษ ัท ได้แ ก่ บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด , บริ ษ ัท โต๊ ะ กลม โทรทัศ น์ จ ากัด , บริ ษทั
เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด , บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอที ฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน), บริ ษทั คอมมาดี้ ไลน์ จากัด
และ บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด
ประชากร ประกอบด้วย 1.ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ 6 คน, คณะทางานผูส้ ร้างสรรค์ละคร
เวที ข องแต่ ล ะบริ ษ ัท ได้แ ก่ ผูก้ ากับ , ผูเ้ ขี ย นบท, ผูอ้ อกแบบฉากและอุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก, ผูอ้ อกแบบไฟ,
ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้า จานวน 31 คน และ ผูช้ มด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้
ความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะของผู ้ช มที่ มี ต่ อ ละครเวที
เชิงพาณิ ชย์ไทย จานวน 70 คน ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกผลงานละครเวทีที่มีผชู ้ มสู งที่สุดจานวน 1 เรื่ อง และ ผลงานละคร
เวทีที่มีผชู ้ มน้อยที่สุดจานวน 1 เรื่ อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จานวน 12 เรื่ อง
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการของคณะละครเวทีไทยเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวความคิดทางการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 นิยามศัพท์ เฉพาะ
องค์ประกอบละคร หมายถึง ภาพรวมในการผลิตละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ ที่ประกอบด้วย 1. โครงเรื่ อง
(Plot) 2.ตัวละคร(Character) 3.แก่นเรื่ อง (Thought) 4.บทสนทนา (Dialogue) 5.เพลงและดนตรี (Song & Music)
และ 6.ภาพ (Spectacle)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กร่ วมกับการศึ กษาจากเอกสาร
ประเภทต่างๆ โดยแบ่งวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก โดยแบบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา 2 ท่าน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นละครเวที 1 ท่าน
2. แบบสอบถาม แบบ Rating Scale (แบบประมาณค่า)

5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เป็ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยใช้คาถามปลายเปิ ดแบบมี โครงสร้ าง
เครื่ องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ แบบสอบถาม แบบ Rating Scale (แบบประมาณค่า) โดยกาหนด
ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด

6. ผลการวิจัย
1. โครงเรื่ อ ง (Plot) พบว่ า โครงเรื่ อ งของเรื่ อ งที่ ไ ด้รั บความนิ ย มมากที่ สุดของแต่ล ะบริ ษทั มี ค วาม
หลากหลาย พบว่า 2 ใน 6 บริ ษทั (บริ ษทั คอมมาดี้ ไลน์ จากัด และ บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด(มหาชน)
คิดเป็ น ร้ อยละ 33.32) โครงเรื่ องคล้ายกัน กล่าวคือ โครงเรื่ องกาหนดให้เกิ ดเหตุการณ์ พิเศษทาให้ตัว ละคร
ย้อนกลับไปในอดีต ตัวละครได้พบเหตุการณ์ ไม่คาดคิดจากการย้อนอดี ต จนได้เรี ยนรู ้จากเหตุการณ์ที่ได้พบ
เมื่อกลับมาในช่วงเวลาปัจจุบนั ตัวละครเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ นึ อาทิ โรมิโอกับอีเรี ยม อุบตั ิเหตุ
รัก ขณะที่อีก 2 ใน 6 บริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ (บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และบริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.32) โครงเรื่ อ งกาหนดให้ ชีวิต ของตัวละครพลิ กผัน เข้าไปอยู่ใ นพระราชวัง ตัวละครพบ
เหตุ การณ์ ที่ ท าให้ไ ด้เรี ย นรู ้ การดาเนิ นชี วิต แต่ แ ล้วต้อ งออกมาใช้ชีวิต นอกพระราชวังเพราะต้องแต่ง งานมี
ครอบครัว ตัวละครต้องประสบปัญหาครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสังคมจนกระทัง่ ตัวละคร
เสี ยชีวิต อาทิ ละครเรื่ อง สี่ แผ่นดิน เดอะ มิวสิ คลั นอกจากนี้พบว่า 1 บริ ษทั (บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด คิดเป็ นร้อย
ละ 16.66) โครงเรื่ องเกี่ยวกับความรักของหนุ่ มสาว ที่มีความต่างกันทางฐานะแม่สามีกีดกัน กลัน่ แกล้งจนฝ่ าย
หญิงตาย สุ ดท้ายความรักของหนุ่มสาวไม่สมหวัง คล้ายกับอีก 1 บริ ษทั (บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด
คิดเป็ นร้อยละ 16.66) เป็ นโครงเรื่ องเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาว ต่างฐานะจึงทาให้ครอบครัวกีดกัน แต่สุดท้าย
ความรั ก ของหนุ่ ม สาวลงเอยกัน ด้ว ยดี จากโครงเรื่ อ งทั้ง 6 โครงเรื่ อ ง ผู ้วิจัย พบว่ า 4 ใน 6 โครงเรื่ อ ง ได้แ ก่
สี่ แผ่นดิ น เดอะมิ วสิ คลั , โหมโรง เดอะมิ วสิ คลั , แม่นาค เดอะมิ วสิ คลั , รอยดุ ริยางค์ เดอะมิ วสคัล เป็ นละคร
ประเภท ละครชีวิต (Drama) และนาเสนอเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต สะท้อน
ให้เห็ นว่า คนไทยอาจต้องการหลี กหนี ชีวิตที่ จาเจ ต้องการโหยหาภาพความสุ ขในอดี ต หรื อ อยากเห็ น ภาพ
ศิ ลปวัฒนธรรมที่ ไม่ สามารถเห็ นได้ในชี วิ ตประจ าวัน ซึ่ งความสุ ขเหล่า นั้นผูช้ มอาจพบได้จ ากชมละครเวที
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เนื้อเรื่ องที่เกี่ยวกับอดีต หรื อเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็ นที่น่าสังเกตว่า สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบนั มีสภาวะความตึงเครี ยด แต่ผชู ้ มไทยยังนิยมเสพละครที่มีเนื้อหาเข้มข้น เฉกเช่น ละครชีวิต (Drama)
ในขณะที่ อี ก 2 เรื่ อ ง ได้แ ก่ โรมิ โ อกับอี เรี ย ม อุ บัติ เ หตุ รัก และ หนึ่ ง ในดวงใจ เดอะมิ วสิ คลั เป็ นละครตลก
(Comedy) ซึ่ งน่ าจะสามารถสร้ างอรรถรสให้เกิ ด กับผูช้ มคนไทยได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยงั พบว่า โครงเรื่ องมี
ลักษณะเป็ นเหตุ เป็ นผล เข้าใจได้ และสามารถเชื่อโยงระหว่างเรื่ องกับผูช้ มได้ โครงเรื่ องในช่วงเริ่ มต้น ตัวละคร
หลักของทุกเรื่ องจะมีความขัดแย้งกับบุคคลในครอบครัว เช่น ศร ในเรื่ องรอยดุริยางค์ เดอะมิวสิ คลั ที่มีความ
ขัดแย้งกับพ่อของตนเอง, โรมิโอ ในเรื่ องโรมิโอกับอีกเรี ยม อุบตั ิเหตุรัก มีความขัดแย้งกับพ่อและแม่ , แม่นาค
เดอะมิวสิ คลั มีความขัดแย้งกับแม่ของสามี เป็ นต้น จนนาทาให้ชีวิตของตัวละคร พลิกผันได้พบกับเหตุการณ์
ที่ตนเองต้องเผชิญหน้าและต้องตัดสิ นใจ ที่สาคัญ โครงเรื่ องเน้นการการเปิ ดตัวละครช่วงแรกที่น่าสนใจ ในส่ วน
ปมปั ญหาของทุกเรื่ องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย จุดวิกฤต สามารถสร้างความรู ้สึกตื่นเต้น และเหตุการณ์คลี่คลาย
ที่ผชู ้ มเข้าใจง่าย บทสรุ ปหรื อจุดจบของเรื่ องจบแบบมีความสุ ข และไม่ทิ้งประเด็นต่อเนื่องให้กบั ผูช้ ม
พบว่า โครงเรื่ องของเรื่ องที่ได้รับความนิยมน้อยของทุกบริ ษทั มีความแตกต่างกัน อาทิ ละครเรื่ อง เพลง
รักสามฤดู เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังของทหารไทยกับผูห้ ญิงเกาหลี , ละครเรื่ อง ว้าวุ่น เป็ นเรื่ องราว
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของกลุ่มนิ สิต สถาปั ตย์ จุฬา และ ละครเรื่ อง สุ ดสาคร เดอะ นิ ว แอดแวนเจอร์
เป็ นเรื่ องราวของเด็กชายที่ตอ้ งการกอบกูโ้ ลก พบว่า โครงเรื่ องส่วนใหญ่ ไม่สามารถสร้างความเชื่อให้เกิดกับผูช้ ม
และไม่สามารถทาให้ผชู ้ มเชื่อมโยงกับเรื่ องได้ ปมปั ญหาของทุกเรื่ องไม่ชดั เจน คลุมเครื อ จุดวิกฤตของเรื่ องส่วน
ใหญ่ตื่นเต้นแต่จุดคลี่คลายมักทาให้ผูช้ มไม่เข้าใจที่มาที่ไป หรื อ ไม่สมเหตุสมผล ทุกเรื่ องจบแบบมี ความสุ ข
แต่ทิ้งประเด็นต่อเนื่องให้กบั ผูช้ ม อาทิ ในตอนจบของวัยอะเฟร่ ด ทิ้งประเด็นให้ผชู ้ มคิดต่อว่า ทาอย่างไรคนใน
สังคมที่มีความแตกต่างกันจึงสามารถอยู่กนั ได้อย่างมีความสุ ข , เรื่ องเพลงรักสามฤดู ทิ้งประเด็นให้ผชู ้ มคิดต่อว่า
ทาอย่างไรความเหลื่อมล้ าในสังคมจึงหมดไป นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า โครงเรื่ องทุกเรื่ องถูกแต่งขึ้นใหม่ สะท้อน
ให้เห็นว่า ผูช้ มไทยอาจไม่เชื่อมัน่ ในโครงเรื่ องที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเรื่ องที่เป็ นที่รู้จกั หรื อ เคยผลิต
ในสื่ อต่างๆ มาก่อน นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายของละครแต่ละเรื่ องเน้นเฉพาะกลุ่ม อาทิ ละครเรื่ อง ว้าวุ่น เน้นผูช้ ม
ที่เป็ นนิสิต จุฬา, ละคร เรื่ อง สุ ดสาคร เน้น กลุ่มเด็ก เป็ นผลทาให้เกิดการจากัดผูช้ มในวงแคบ จึงมีผลทาให้ละคร
ไม่ประสบความสาเร็ จ
2. ตัวละคร (Character) พบว่า 4 ใน 6 บทละครของบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ที่ได้รับความนิยมสูง
ที่สุด (บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด , บริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด, บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั คอมมาดี้ ไลน์ คิดเป็ น ร้อยละ 66.66) ตัวละครหลักเป็ นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่ น
รู ปร่ างดี หน้าตาดี มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศร ในเรื่ องโหมโรง มีความสามารถเรื่ องการตีระนาด ตัวละครมี
ความคิดเป็ นของตนเอง มีความมุ่งมัน่ สู ง และมีความขัดแย้งกับครอบครัว สุ ดท้าย สามารถเอาชนะกับอุปสรรค
และได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนสามารถปรับปรุ งตัวให้ดียิ่งขึ้นได้ ในขณะที่อีก 2 บริ ษทั (บริ ษทั ซีเนริ โอ
จากัด และ บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด คิดเป็ น ร้ อยละ 33.33) เป็ นตัวละครเพศหญิง มี ความงามพร้อม ทั้งรู ปร่ าง
หน้ า ตา และฐานะ แต่ ต้อ งอยู่ ภ ายใต้อ านาจของคนที่ มี ส ถานะสู ง กว่ า เช่ น แม่ ส ามี และ พี่ ส าวต่ า งมารดา
หากวิเคราะห์ถึงความปรารถนาสู งสุ ดในชี วิตตัวละคร พบว่า 4 ใน 6 บทละครเวที ของบริ ษทั ผลิ ตละครเวที
เชิงพาณิ ชย์ที่ได้รับความนิยมสู งที่สุด (บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด , บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด, บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล
มี เ ดี ย จ ากัด และบริ ษ ัท คอมมาดี้ ไลน์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.66) ความปรารถนาสู ง สุ ดของตัวละคร คื อ การมี
ครอบครัวที่สมบูรณ์ ในขณะที่อีก 2 บริ ษทั (บริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด และ บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
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จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 33.33) พบว่า ความปรารถนาสู งสุ ดของตัวละครหลัก คือ การเป็ นที่ยอมรับจาก
คนในสังคม ได้แก่ ตัวละคร ศร จากเรื่ อง โหมโรง เดอะมิวสิ คลั และ ไมค์ จากเรื่ อง รอยดุริยางค์ เดอะ มิวสิ คลั
ทว่า หากวิเคราะห์ตวั ละครต้านที่คอยขัดขวางความปรารถนาสู งสุ ดของตัวละคร พบว่า 4 ใน 6 บทละครของ
บริ ษทั ผลิ ตละครเวที เชิ งพาณิ ชย์ที่ได้รับความนิ ยมสู งที่สุด (บริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด , บริ ษทั อินเด็กซ์
ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด, บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเ ดีย จากัด และบริ ษทั คอมมาดี้ ไลน์ คิดเป็ น ร้อยละ 66.66)
เป็ นเพศชาย มีความสัมพันธ์เป็ นบุคคลในครอบครั วของตัวละคร เช่น พ่อและปู่ เป็ นต้น ต่างจากอีก 2 บริ ษทั
(บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และ บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ 33.33) ตัวละครต้าน เป็ นตัวละครเพศหญิง
สรุ ปได้ว่า บทละคร 4 ใน 6 เรื่ อง ตัวละครหลักและตัวละครต้าน เป็ นเพศชาย อีก 2 เรื่ อง ตัวละครหลักและ
ตัวละครต้าน เป็ นเพศหญิง และยังพบอีกว่า ตัวละครหลักหรื อตัวละครเอกของเรื่ อง ลักษณะนิสัยของตัวละครมี
ความซั บ ซ้ อ น เหมื อ นคนจริ งๆ มี ท้ ัง ส่ ว นดี แ ละส่ ว นเสี ย ปะปนกัน (Well- Rounded Character) ตัว ละครมี
พัฒนาการทั้งนิสัย ทัศคติ แนวคิด เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ นึ หลังจากตัวละครได้ผา่ นสถานการณ์ในเรื่ อง (Dynamic
Character) นอกจากนี้ พบว่า ตัวละครหลักส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อยู่ในช่วงวัยรุ่ น ฐานะดี มีความมัน่ ใจในตัวเอง
มีความละอายในการกระทาผิดหรื อทาชัว่
พบว่า ตัวละครในบทละครที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดของทุกบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ (คิดเป็ น
ร้ อยละ 100) เป็ นตัวละคร เพศชาย ส่ วนอายุของตัวละคร พบว่า 4 ใน 6 ของบทละคร(บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ,
บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด, บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด และบริ ษทั คอมมาดี้ ไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 66.66)
เป็ นตัวละครวัยรุ่ น ที่มีนิสัย มุทะลุ มัน่ ใจในตัวเอง ใจร้อน และอีก 2 เรื่ อง (บริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด และ
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 33.33) เป็ นตัวละครวัยเด็ก และ เป็ นตัวละคร
วัยกลางคน หากวิเคราะห์ถึงความปรารถนาสู งสุ ดของชีวิตตัวละคร พบว่า 3 ใน 6 ตัวละครปรารถนามีครอบครัวที่
สมบูรณ์แบบ ได้แก่, บี จากเรื่ อง เพลงรักสามฤดู , ก่อ จากเรื่ อง รองเท้าของพ่อ, โจ๋ ย จากเรื่ องวัยอะเฟร่ ด และ
บี จากเรื่ อง เพลงรั กสามฤดู ในขณะที่ อีก 3 บริ ษทั ปรากฏความปรารถนาสู งสุ ดของตัวละครที่ต่างไป พบว่า
3 ใน 6 บทละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ที่ได้รับความนิ ยมน้อย ตัวละครต้าน เป็ นคนในครอบครัว อาทิ พ่อของกอล์ฟ
จากเรื่ อง Boxing Boys ต่างจากอีก 3 เรื่ อง ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวละครหลัก หากวิเคราะห์ลกั ษณะนิสัยของตัว
ละครหลัก ทั้ง 6 เรื่ อ ง พบว่ า ตัวละครหลักหรื อ ตัวละครเอกของเรื่ อ ง ลักษณะนิ สัย ของตัวละครส่ ว นใหญ่
ไม่ซับซ้อน มีบุคลิกชัดเจนเพียงด้านเดียว (Type Character) ส่ วนใหญ่ตวั ละครไม่ค่อยมี พฒั นาการทั้งนิสัย ทัศคติ
แนวคิด หลังจากตัวละครได้ผา่ นสถานการณ์ในเรื่ อง (Static Character) นอกจากนี้ พบว่า ตัวละครหลักส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ฐานะปานกลาง มีความมัน่ ใจในตัวเองสู งมาก ส่วนใหญ่ ไม่เชื่อเรื่ องความดี ความชัว่
ผูว้ ิจัยยังพบอีกว่า ตัว ละครหลักของทุกเรื่ องส่ วนใหญ่ ถูกสร้ างให้มีเพียงความขัดแย้งระหว่างตัวละคร ทาให้
ตัวละครขาดมิติ อาจเป็ นเพราะทุกบริ ษทั เน้นสร้างตัวละครเพื่อความบันเทิงเท่านั้น จนไม่คานึงถึงความสมเหตุ
สมผลของตัวละคร
3. แก่นเรื่ อง (Thought) พบว่าทุกบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ แก่นเรื่ องของละครที่ได้รับความนิยม
สู งที่สุด นาเสนอสัจธรรม ความไม่จีรัง ยัง่ ยืน ไม่เที่ยงแท้ ของสรรพสิ่ ง ไม่เว้นแม้แต่ความรัก ดังนั้น ทุกคนควร
ยอมรับและเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลง และดาเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุ ข สะท้อนให้เห็ นว่า ความคิดหรื อสาระ
ดังกล่าว ตรงกับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา เรื่ อง ไตรลักษณ์ คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เมื่อถูกนาเสนอ
เป็ นแก่ นของละคร อาจทาให้ผูช้ มไทยที่ส่วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ หรื อ ผูน้ ับถื อศาสนาอื่น แต่เข้าใจหลัก
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ธรรมชาติดงั กล่าว เข้าใจและซาบซึ้ งในสาระที่ละครต้องการสื่ อสาร ได้ดีกว่าการนาเสนอความคิดหรื อสารสาระ
ในประเด็นอื่น ที่อาจไกลตัวจากผูช้ มไทย
พบว่า 3 ใน 6 บทละครเวทีของบริ ษทั ผลิ ตละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ที่ได้รับความนิ ยมน้อยที่สุด (บริ ษทั
ดรี มบอกซ์ จากัด, บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด คิดเป็ น
ร้อยละ 50) พบว่า แก่นเรื่ องของละครเวที คือ การเปิ ดใจและยอมรับความแตกต่าง จะทาให้ชีวิต มีสุข ในขณะที่
2 ใน 6 ของบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ (บริ ษทั คอมเมดี้ ไลน์ จากัด และบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ
33.33) พบว่า แก่นเรื่ องของละครเวที คือ พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ พลังที่เกิดขึ้นจากหัวใจของตัวเอง อีก 1 บริ ษทั
ผลิตละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ (บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด คิดเป็ น ร้อยละ 16.66) พบว่า แก่นเรื่ องของ
ละครเวที คือ ความรักและมิตรภาพในมหาวิทยาลัยเป็ นสิ่ งมีค่า จงเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุด ซึ่ งประเด็นดังกล่าว
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นง่ายๆ เกี่ยวกับความเชื่ อของมนุ ษย์ อาจเป็ นเพราะผูเ้ ขียนบท เชื่ อว่ า การนาเสนอ
ความคิดหรื อประเด็นง่ายๆ อาจทาทาให้ผชู ้ มเข้าใจง่ายกว่าการนาเสนอประเด็นที่ยากและต้องตีความหรื อไกลตัว
แต่การนาเสนอประเด็นที่ง่ายเกินไป อาจไม่ตอบสนองกับผูช้ มไทย ที่พิจารณาความคุม้ ค่าของการชมละครเวทีเชิง
พาณิ ชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของละคร
4. บทสนทนา (Dialogue) พบว่า ทุกบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ (คิดเป็ น ร้อยละ 100) บทสนทนา
ของละครเวทีเรื่ องที่ได้รับความนิยมสู งที่สุด ลักษณะของบทสนทนามีความเข้าใจง่าย คาศัพท์ไม่ซบั ซ้อน เน้นการ
สื่ อสารตรงประเด็น เพื่อให้ผูช้ มเข้าใจในเนื้อเรื่ อง แม้ว่าในบางเรื่ องเป็ นละครย้อนยุค แต่ผูเ้ ขียนบทต้องการให้
ผู ้ช มทุ ก วัย สามารถเข้า ใจได้ จึ ง เลื อ กค าศัพ ท์ ที่ ง่ า ย นอกจากนี้ ละครบางเรื่ อ ง อาทิ ละครเรื่ อ ง สี่ แ ผ่ น ดิ น
เดอะ มิวสิ คลั ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงคาราชาศัพท์ได้ แต่ผเู ้ ขียนบทเลือกคาที่ผชู ้ มคุน้ เคย
ปรากฏการณ์การเลือกคาหรื อบทสนทนาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน ในบทละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ อาจเป็ นเพราะผูเ้ ขียน
บทและบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ให้ความสาคัญกับการสื่ อสาร หากละครเวทีไม่สามารถสื่ อสารหรื อทาให้
ผูช้ มเข้าใจในเนื้อเรื่ องหรื อบทสนทนาได้ ละครเวทีจะไม่สามารถทาหน้าที่สื่อสารแก่นของเรื่ อง ที่ผผู ้ ลิตต้องการ
สื่ อถึงผูช้ มได้เลย
พบว่า 5 ใน 6 บริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ (บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน), บริ ษทั
เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด ,บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด และบริ ษทั คอมเมดี้ ไลน์ จากัด และบริ ษทั โต๊ะกลม
โทรทัศน์ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ 88.88) บทสนทนาในละครเวทีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด มีลกั ษณะเป็ นคาเฉพาะ
กลุ่ม เช่ น เฉพาะกลุ่มเด็ก ,เฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น เป็ นต้น บางคาศัพท์หรื อบางประโยคแสดงถึ งบริ บทของยุคสมัย
ช่ วงเวลาในละคร อาทิ ละครเรื่ องว้าวุ่น ของบริ ษัทเจเอสแอล โกลบอล มี เดี ย จากัด ที่ มีการใช้คาศัพท์ หรื อ
มุกตลก ของวัยรุ่ นยุคเก่า ผูช้ มอาจไม่เข้าใจบางคาศัพท์หรื อบางประโยคที่ตวั ละครพูด เป็ นผลให้ผูช้ มไม่ได้รับ
อรรถรสของละครตามเป้ า ประสงค์ ในขณะที่ อี ก 1 บริ ษ ัท (บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.66)
บทสนทนาของละครเวที เ รื่ อ งที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มน้อ ย พบว่ า บทสนทนามี ก ารใช้ค าน้ อ ย เน้ น การกระท า
เพื่อสื่ อสารความต้องการของตัวละคร ทว่าเป็ นผลทาให้ผชู ้ มไม่เข้าใจการกระทาหรื อความต้องการของตัวละคร
เป็ นผลให้ผูช้ มไม่เข้าใจในสารหรื อแก่นของเรื่ องที่บริ ษทั ต้องการสื่ อสาร อาจส่ งผลทาให้ละครเวทีไม่ประสบ
ความสาเร็ จ
5. เพลงและดนตรี (Song and Music) พบว่า ทุกบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิ ตละครเวที เชิ งพาณิ ชย์ (คิดเป็ น
ร้อยละ 100) พบว่า เรื่ องที่ได้รับความนิยมสู งที่สุดนาเสนอในเป็ นรู ปแบบละครเพลง ดังนั้น เพลงที่นามาใช้ใน
ละครเวที ต้องทาหน้าที่ ดาเนินเรื่ อง เล่าเรื่ อง เสริ มอารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละคร ทิศทางเดียวกัน ดนตรี ต้องมี
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หน้าที่เชื่อมอารมณ์ ความรู ้สึก และเสริ มสถานการณ์ของเรื่ อง ให้เกิดขึ้นระหว่างผูช้ มกับละครเวที นอกจากนี้ยงั
พบว่า เพลงที่นามาใช้ในละครมีความแตกต่างกันตามลักษณะการนาเสนอ เช่น บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย
จากัด ไม่ถูกเขียนขึ้นใหม่ หากแต่บริ ษทั จะทาการเลื อกเพลง สุ นทราภรณ์ มาใช้ในการสร้ างสรรค์ละครเวที
ในขณะที่ เพลงในละครเวทีของบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด
ถูกสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการเขียนบทละคร ต่างจาก บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดและบริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์ จากัด
ที่เพลงถูกสร้างสรรค์หลังจากบทละครเสร็ จ แม้ว่าวิธีการสร้างสรรค์ที่ต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายสาคัญของเพลงใน
ละครเวทียงั คงมุ่งเพื่อสร้างสุ นทรี ยะและอรรถรสให้เกิดกับผูช้ มคนไทย อาจเป็ นเพราะผูช้ มไทยนิ ยมการเสพ
มหรสพที่มีดนตรี และเพลงประกอบมาตั้งแต่ครั้งอดีต
พบว่า 5 ใน 6 บริ ษทั ผลิ ตละครเวที เชิ งพาณิ ชย์ (บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอที ฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน),
บริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มี เดี ย จากัด ,บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด ,บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และบริ ษทั โต๊ะกลม
โทรทัศน์ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ 88.88) ไม่พบเพลงที่มีเนื้อร้อง เพราะละครเวทีเรื่ องที่ได้รับความนิยมน้อยของ
ทุกบริ ษทั นาเสนอในรู ปแบบละครพูด แต่อีก 1 บริ ษทั (บริ ษทั คอมเมดี้ ไลน์ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 16.66) ละครที่
ได้รับความนิยมน้อยที่สุดของบริ ษทั แม้เป็ นละครพูดแต่เป็ นละครพูดที่มีเพลงประกอบ ดังนั้น จึงมีเพลงที่มีเนื้อ
ร้องประกอบในละครเวที พบว่า เพลงไม่ถูกเขียนขึ้นใหม่แต่เป็ นการคัดเลือกเพลงยอดนิยมตามยุคสมัย ดังนั้น
เพลงจึงทาหน้าที่สร้างอารมณ์ความรู ้สึกและเชื่อมระหว่างละครกับผูช้ ม ทว่า ทุกบริ ษทั ใช้ดนตรี ในการประกอบ
ละครเวที โดยดนตรี ในละครเวทีจะทาหน้าที่ สร้างอารมณ์ ความรู ้สึก และเสริ มสถานการณ์ของเรื่ องให้เกิดความ
เข้มข้นตามที่ ผูก้ ากับต้องการ จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า เพลงและดนตรี อาจเป็ นอีกปั จจัยใน
การพิจารณาซื้ อบัตรชมละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ของผูช้ มไทย เพราะผูช้ มไทยมีรสนิยมที่ชื่นชอบการชมมหรสพที่มี
ดนตรี ประกอบ
6. ภาพ (Spectacle) พบว่า 5 ใน 6 บริ ษทั ผลิ ตละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ (บริ ษ ัทอินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
จากัด (มหาชน), บริ ษทั โต๊ะกลมโทรทัศน์ จากัด ,บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด , ษริ ษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จากัด
และ บริ ษทั คอมมาดี้ไลน์ จากัด คิดเป็ น ร้ อยละ 88.88) พบว่า ละครที่ ได้รับความนิ ยมสู งที่ สุด นาเสนอภาพที่
สมจริ ง แม้ว่าฉากเน้นความอลังการ เพื่อ สร้ างความตื่ นตาตื่ นใจ แต่ฉากทาหน้าที่ บอกสถานที่ ช่ วงเวลา และ
ความหมาย เชิ งสัญลักษณ์ ตามบริ บทของบทละคร เช่ นเดี ยวกับ การออกแบบไฟ ที่ เกิ ดจากการตี ความของ
บทละคร มีการศึกษาข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็ นระบบ เน้นการใช้เทคนิคพิเศษในการนาเสนอเพื่อให้เกิดความสมจริ ง
และความราบรื่ นของการเปลี่ยนฉาก รวมถึงไฟที่ตอ้ งทาหน้าที่เสริ มและส่ งความรู ้สึก หรื อแม้แต่ขบั เค้นอารมณ์
ตามสถานการณ์ในละคร ทิศทางเดี ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า ที่ตอ้ งเกิดจากการตีความอย่างเป็ นระบบและต้อง
ถูกต้องตามยุคสมัยหรื อประวัติศาสตร์ในละคร ต้องสมจริ ง เหมาะสมกับยุค ฐานะ และบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ที่สาคัญเสื้ อผ้าต้องสวยงาม ต่างจากอีก 1 บริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ (บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ
16.66) ที่การออกแบบฉากไม่เน้นความยิ่งใหญ่ อลังการ แต่กลับเน้นการสื่ อความหมายตามบทละคร เพื่อให้เกิด
อารมณ์ร่วม และตามความรู ้สึกของละคร มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายให้เหมาะสมกับแต่ละฉาก ส่ วนการ
ออกแบบไฟ เน้นการออกแบบเพื่อเสริ มเน้นอารณ์ และบอกช่วงเวลา มีการใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสร้างความน่ากลัว
ในบางสถานการณ์ ในขณะที่การออกแบบเสื้ อผ้า เน้นสมจริ ง ตามยุค เหมาะกับฐานะและบุคลิกของตัวละครเป็ น
สาคัญ จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว พบว่า งานการออกแบบของละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ไทย ผูอ้ อกแบบมีการศึกษา
หาข้อมูลอย่างเป็ นระบบเพื่อความถูกต้องทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และยุคสมัย หากแต่การออกแบบมุ่งเน้นการสร้าง
ฉากที่อลังการ การใช้เทคนิคไฟหลากหลาย เสื้ อผ้าที่งดงาม เพื่อสร้างภาพความตื่นตา ตื่นใจ อันอาจทาให้เกิดภาพ
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จา ความประทับใจแก่ ผูช้ ม สู่ ความภักดิ์ ดี ต่อบริ ษทั ผลิ ตละครเวที เชิ งพาณิ ชย์ต่อไป นอกจากนี้ ผูช้ มไทยอาจ
คาดหวังกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามให้สมเหตุสมผลกับราคาบัตรชมละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ที่มีราคาค่อนข้างสู ง
พบว่า 4 ใน 6 ของบริ ษทั ผลิตละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ (บริ ษทั โต๊ะกลมโทรทัศน์ จากัด ,บริ ษทั เจเอสแอล
โกลบอล มีเดีย จากัด, บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด และคอมมาดี้ไลน์ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ 66.66) พบว่า ละครเรื่ องที่
ได้รับความนิ ยมน้อย นาเสนอภาพที่สมจริ ง ตามยุคและสถานการณ์ข องละคร ฉากไม่เน้นความอลังการ ไม่มี
เทคนิ ค พิ เ ศษในการเปลี่ ย นฉาก ในขณะที่ การออกแบบไฟ เน้ น สมจริ ง และสื่ อ สารอารมณ์ ข องตัวละคร
เช่ นเดี ยวกับ การออกแบบเสื้ อผ้า ที่ เน้นสมจริ ง เหมาะกับบุคลิ กตัวละคร ฐานะของตัวละครเป็ นหลัก แต่อีก
2 บริ ษทั (บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด คิดเป็ น ร้อยละ 33.33) พบว่า
ฉากไม่ยิ่งใหญ่ มีนอ้ ยชิ้น เน้นการสร้างภาพจาให้เกิดขึ้น มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจ
ของละคร เช่น การใช้ Projection Mapping และ การใช้เลเซอร์ ในการเสริ มการสร้างสรรค์งานละคร ในการออกแบบไฟ
เน้นการออกแบบให้ตื่นตาตื่นใจเพื่อเสริ มอารมณ์ของเรื่ องให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกร่ ว มกับ เสื้ อผ้าไม่สมจริ ง เน้นให้
เหมาะกับบุคลิกของตัวละคร แต่ตอ้ งสนับสนุนกับการแสดง จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว ฉากของละครเวทีเรื่ องที่
ได้รับความนิยมน้อยทุกบริ ษทั ไม่อลังการ น้อยชิ้น ไม่มีเทคนิคพิเศษ อาจส่ งผลถึงการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละคร
ของผูช้ มไทยที่มีความคาดหวังและนิ ยมงานการแสดงที่อลังการ ตื่นตา ตื่นใจ นอกจากนี้ บางบริ ษทั ใช้เทคนิค
พิเศษในการออกแบบไฟและเสื้ อผ้า เพื่อเสริ มอารมณ์ของเรื่ อง ทว่าฉากไม่น่าสนใจและไม่มีเทคนิคพิเศษ อาจไม่
เสริ มในการช่วยตัดสิ นใจซื้อบัตรชมละครของผูช้ มไทย.

7. อภิปรายผล
1. ตัวละครหลักของละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ไทย ส่วนใหญ่เป็ นตัวละครเพศชาย รู ปร่ าง หน้าตาดี อาจเพราะ
เหตุผลเชิ งการประชาสัมพันธ์ เพราะผูช้ มไทยส่ วนใหญ่นิยมนักแสดงชายมากกว่านักแสดงหญิง ปรากฏการณ์
ดังกล่าวยังตอกย้ าว่า สังคมไทยยังมีลกั ษณะเป็ นสังคมปิ ตาธิ ปไตย ที่เพศชายเป็ นใหญ่ สามารถกาหนดแนวคิด
หรื อกรอบพฤติกรรมของเพศหญิง แนวคิดดังกล่าวอาจส่ งผลทาให้การสร้างตัวละครหญิงส่ วนใหญ่ถูกสร้างให้
ได้รับในบทบาทรอง หรื อเป็ นตัวละครที่สามารถทาได้ทุกอย่างเพราะความรัก อีกทั้งตัวละครผูห้ ญิงต้องเสี ยสละ
บางอย่างในชีวิตเพื่อสามารถดาเนิ นชีวิตตามกรอบของสังคมไทย สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อาทรี วณิ ชตระกูล
ที่กล่าวว่า ตัวละครหญิงในละครเพลงไทย มักถูกสร้างให้ยึดมัน่ ในความรัก ถูกลวงให้เชื่อมัน่ ในอานุภาพความรัก
ที่ยิ่งใหญ่จนทาให้ตวั ละครสามารถทาได้ทุกอย่างเพื่อความรัก ที่สาคัญ ความรักได้รับการประกอบสร้างจากสังคม
เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อร้อยรัดผูห้ ญิ งไว้กับความเป็ นรอง ชักนาให้ตัวละครหญิงมี ชีวิตอยู่ในกรอบความถูกต้อง
เหมาะสม ตามขนบความเป็ นหญิง เพื่อสนองต่อบทบาทของความเป็ นรองของผูห้ ญิงในสังคมปิ ตาธิปไตย (อาทรี
วณิ ชตระกูล, 2555, น. 304)
2.โครงเรื่ องของละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ไทย ที่ได้รับความนิยมสู งมักนามาจากเรื่ องหรื อบทละครที่เป็ นที่
รู ้ จัก หรื อเคยผลิ ตในสื่ ออื่นมาก่ อน มี ลกั ษณะที่ เข้าใจได้ง่าย ปมปั ญหาของเรื่ องชัดเจน จุดจบเรื่ องน่ าสนใจ
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ยุทธนา บุญอาชาทอง ที่กล่าวว่า การสร้ างโครงเรื่ องของบทละครเวทีสมัยใหม่ใน
ปั จจุบัน ส่ วนใหญ่ลกั ษณะโครงเรื่ อ งต้อ งน่ าสนใจและเป็ นเหตุเป็ นผลเข้าใจได้ การเปิ ดเรื่ องต้องทาให้ รู้ จัก
ตัวละครอย่างน่าสนใจ การพัฒนาเรื่ องต้องสร้างปมปัญหาชัดเจน เพื่อนาไปสู่จุดวิกฤต จุดคลี่คลายต้องทาให้ผชู ้ ม
เข้าใจ และจบเรื่ องให้น่าสนใจ ไม่ซบั ซ้อน แต่การสร้างโครงเรื่ องของละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ไทยในลักษณะดังกล่าว
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ไม่เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ผชู ้ มคนไทย อันอาจส่ งผลกับการตัดสิ นใจของผูช้ มในอนาคตและการดารงอยู่
ของละครเวทีไทยในอนาคต (ยุทธนา บุญอาชาทอง, 2560, น. 402)
3. ลักษณะผูช้ มละครเวทีเชิ งพาณิ ชย์ มี สภาวะการถวิลหาอดีต (nostalgia) ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวอาจ
สะท้อนได้ว่าประเทศไทยมีสภาวะตึงเครี ยดด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทาให้คนไทยต้องการหลีกหนีจาก
สภาวะความวุ่นวายในปั จจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วรรณมาศ เล็กงาม ได้กล่าวเกี่ยวกับ สภาวะการถวิล
หาอดี ตในไทยไว้ว่า สภาวะถวิลหาอดี ตที่ เกิ ดขึ้นในประเทศไทย เกิ ดจากคนไทยเริ่ มตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมในอดีตซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท้ งั หมด อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่
ส่งเสริ มและผลักดันให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย (สุ วรรณมาศ เล็กงาม, 2561, น. 287)

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
นอกจากการศึกษาวิจยั ในประเด็นองค์ประกอบละครเวทีเชิงพาณิ ชย์ในประเทศไทยแล้ว ผูท้ ี่สนใจศึกษา
ด้านการละครและศิ ล ปะการแสดง อาจมุ่ ง ท าการวิ จัย ในการศึ กษาองค์ป ระกอบงานด้านบันเทิ งอื่ น ๆ อาทิ
การแสดงละคร แสง เสี ยง (Light and Sound) ในประเทศไทย และการแสดงสด (Live Show) ในประเทศไทย
เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาศิลปะการแสดงในประเทศไทยต่อไป.

9. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด, บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด, บริ ษทั โต๊ะกลม โทรทัศน์
จากัด, บริ ษทั เจเอสแอล โกลโบ มีเดีย จากัด , บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั คอม
มาดี้ ไลน์ จากัด ที่เมตตาให้สัมภาษณ์และคอยประสานงานให้ได้สัมภาษณ์ทีมงานฝ่ ายผลิต จนทาให้สามารถเก็บ
ข้อมูลได้จนสาเร็ จ
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เพื่อการต่ อต้ าน
การนาอวัยวะสัตว์มาแปรรูป
THE NEW SOCIAL MOVEMENT AGAINST AN ANIMAL ORGANS
ชีวสิ ทธิ วีระเมธีกุล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Jivasit.vi@spu.ac.th
บทคัดย่อ
แนวคิดขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสังคมเปลี่ ยนไปอย่างมาจากในอดีต ณ ปั จจุบันแนวคิดนี้ ได้มีการ
พัฒนาเพื่อรองรับกับสถานการณ์ความรุ นแรงของโลก การทารุ ณกรรมสัตว์เพื่อนาอวัยวะมาแปรรู ปเป็ นหนึ่งใน
เหตุการณ์ที่สังคมให้ความสาคัญ ส่ งผลให้เกิดการต่อต้านการใช้เครื่ องหนังจากสัตว์เ พื่อความสวยงาม หรื อการ
เสริ มบารมี ดังนั้นบทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทกลุ่มสังคมในฐานะพื้นที่สาธารณะในการขับเคลื่อน
การแปรรู ปอวัยวะต่างๆของสัตว์ อีกทั้งเพื่อศึกษาการใช้สื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใต้สังคมเครื อข่าย แนวคิด
และทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นสิ่ งที่เชื่ อมโยงกับกลุ่มคนเพื่อการต่อต้านการทุณกรรมสัตว์เพื่อ
สังเกตกระบวนการต่างๆภายในกลุ่ม อีกทั้งเชื่อว่าแนวคิดสังคมเครื อข่ายคือช่องทางการติดต่อของคนภายในกลุ่ม
คาสาคัญ:ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่, สังคมเครื อข่าย, พื้นที่สาธารณะ

ABSTRACT
The Social movement has changed from the past. Now, this concept is improving for cover the violent
situation. The abuse animals of the transformation of organs has been one of the most social concern. So, it will
be happened for against animal skin for cosmetic or prestige. Therefore, this article aims to study the role of social
groups as a new public space in driving of an animal organs . In addition, to study the media for making
relationship under networking society. A Social movement theory is related a people who involve for against an
animal cruelty to observe process with in group. It also believe that the concept of social networking is a platform
of contact among people within a group
Keywords: New Social Movement , Networking Society, Public Space

1. บทนา
คาว่า “การเปลี่ยนแปลง” มีความหมายถึง การผันเปลี่ยนจากบางอย่างสู่บางสิ่ งโดยอาจเกิดผลกระทบต่อ
กลุ่มคน องค์กร สังคม หรื อระดับประเทศซึ่ งถ้าเกิดผลกระทบมหาศาลจนรุ กรามไปสู่ ทวั่ โลกจะยกระดับจากการ
เปลี่ ย นแปลงเป็ นการปฏิ ว ตั ิ ซึ่ ง กรณี ตัว อย่า งของการเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ จ นกลายเป็ นการพลิ ก โฉมหน้า
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ประวัติศาสตร์โลกเข้าสู่รูปแบบใหมี่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2007 สตีฟ จอบส์ผกู ้ ่อตั้งบริ ษทั แอปเปิ ล
ได้เปิ ดตัวโทรศัพท์รุ่นแรกที่ไม่มีปุ่ม จากวันนั้นถึงวันนี้ ไอโฟนจากบริ ษทั แอปเปิ ลได้พิสูจน์แล้วนี่ คืออุปกรณ์
การสื่ อสารที่ เปลี่ ยนพฤติ กรรมของมนุ ษยชาติ และโลกต้องจดจากับคาว่าการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมการสื่ อสาร
ครั้งหนึ่ง
คานิยามจาก (เคลาส์ ชวาบ, 2561) ให้ความหมายการปฏิวตั ิว่าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเมื่อมีการคิดค้น
ดัดแปลง และค้นหาวิธีการใหม่ๆในการมองโลก ความหลากหลายและความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงจะต้อง
เผชิญหน้ากับผูค้ นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แทรก
ซึมอยูข่ า้ งในและยากที่จะเข้าใจ หากพิจารณาจากคานิยามข้างต้นสามารถกล่าวสรุ ปแบบสั้นๆได้ว่า “การปฏิวตั ิคือ
การทาบางอย่างให้แตกต่างจากเดิมอาจจะมีบางกลุ่มยอมรับและไม่ยอมรับ ” แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็ นความหมาย
และคานิยามที่เห็นพ้องต้องกันก็คือการส่งผลกระทบบางอย่างต่อบางกลุ่ม
กระนั้นการปฏิวตั ิน้ นั มักจะพบกับในทุกๆอุตสาหกรรม หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยแปลงตั้งแต่ใน
อดี ต กาลก็ คื อ เทคโนโลยี เช่ น การขยับ จากเครื่ องพิ ม พ์ ดี ด เครื่ องเล่ น แผ่ น เสี ย ง มาเป็ นคอมพิ ว เตอร์
และแอปพลิเคชันจนถึงปั จจุบนั หรื อการเก็บของป่ า ล่าสัตว์มาทาเป็ นเกษตร การใช้แรงงานสัตว์ การใช้แรงงาน
มนุ ษ ย์ ก็เ ปลี่ ย นมาเป็ นการใช้เ ครื่ อ งจัก รเพื่ อ ทุ่ น แรงและเพิ่ ม ผลผลิ ต ของมนุ ษ ย์ใ ห้ สู ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกัน
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ที่มีการปฏิวตั ิ อย่างต่อเนื่ องคงหนี ไม่พน้ เทคโนโลยีนานาสารพัน เช่ น การพัฒนาของ
หุ่ นยนต์ การพัฒนาช่ องทางการรั บชมภาพยนตร์ แต่บางอุตสาหกรรมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงและมนุ ษย์อาจจะ
มองข้ามหรื อไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบ “อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง”
เครื่ องหนังเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ให้ความสาคัญเนื่ องจากเป็ นเครื่ องนุ่ งห่ มแล้วยังถื อว่าเป็ นเครื่ องแต่งกาย
แฟชัน่ ประเภทหนึ่ง ทว่าพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์เปลี่ยนไปเนื่องจากเชื่อว่าเครื่ องนุ่งห่มสามารถบ่งบอก
ถึงรสนิยมได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงเกิดความเชื่อว่าการแต่งกายเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเพื่อแสดงถึงผูส้ วมใส่ หากพิจารณา
ถึงเครื่ องหนังเป็ นส่วนหนึ่งของการแต่งกายในชีวิตประจาวันจึงนาไปสู่ความต้องการทางการตลาด โดยเครื่ องแต่ง
กายต้องมีการผลิตอย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค อีกทั้งมนุ ษย์บางกลุ่มมีความเชื่ ออย่างมากในเรื่ อง
รสนิยมที่ดีตอ้ งามพร้อมกับของแท้เท่านั้น ซึ่งทาให้ตอ้ งบริ โภคเครื่ องหนังแท้ๆ
หากขยายขอบเขตครั้งนี้เครื่ องหนังของแท้ก็คือการที่โรงงานมีความจาเป็ นต้องฆ่าสัตว์เพื่อนาเครื่ องหนัง
มาเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบของเครื่ องแต่งกายทาให้ปริ มาณการทารุ ณกรรมสัตว์ก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเกิดกลุ่มขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการต่อต้านการทารุ ณกรรมสัตว์ดว้ ยการแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบต่างๆเพื่อนามาสร้างความ
สวยงามของคนบางกลุ่ม ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ ฯที่มาของบทความวิชาการครั้งนี้ว่าด้วยเรื่ องของการศึกษาบทบาทกลุ่ม
สังคมในฐานะพื้นที่สาธารณะในรู ปแบบใหม่ในการขับเคลื่อนประเด็นการแปรรู ปอวัยต่างๆของสัตว์และการใช้
สื่ อของกระบวนสังคมเครื อข่ายจากกลุ่มต่อต้านการแปรรู ปอวัยต่างๆของสัตว์
1.1 การปฎิวัติอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
ในอดีตอุตสาหกรรมเครื่ องหนังไม่ได้จดั อยูป่ ระเภทของอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าในแต่ละประเทศ
เท่าที่ควร เนื่ องจากลักษณะของการผลิ ตที่ค่อนข้างยากลาบาก และซับซ้อน โดยประกอบไปด้วย แรงงานคน
วัตถุดิบ โรงงาน โดยเฉพาะเครื่ องซักฟอกหนังที่ยงั ไม่มีการพัฒนาเหมือนในปัจจุบนั จึงทาให้การผลิตหนังเป็ นไป
ด้วยความล่าช้าและตลาดไม่ได้มีความต้องการเท่าที่ควร สิ่ งเหล่านี้มีคาตอบเพียงหนึ่งเดียว ว่าด้วยโลกของเรายัง
ไม่รู้จกั กับคาว่าเทคโนโลยี แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงจนลามไปถึงขั้นการปฏิวตั ิ
ทั้ง นี้ หลัง จากเทคโนโลยี มี ก ารพัฒ นา กระบวนการผลิ ต ต่ า งๆ มี ค วามรั ด กุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง เกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงในเรื่ องการลดต้นทุนต่างๆภายในอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตหนัง โดยเฉพาะการลดต้นทุนของ
แรงงานคน ดังนั้นจึงสามารถเรี ยกได้ว่า เกิดการปฏิวตั ิครั้งใหม่ในอุตสาหกรกรรมเครื่ องหนัง
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ า งๆต่ อ พนั ก งานเป็ นอย่ า งมากเพราะเกิ ด การทดแทนแรงงานด้ว ย
เครื่ อ งจัก รกล จากงานท ามื อ ได้ถู ก ระบบอัต โนมัติ เ ข้า แทนที่ และจากผลิ ต ได้ 50 ชิ้ น ต่ อ เดื อ น กลายเป็ น
350 ชิ้นต่อเดือน ในปั จจุบนั มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่ องหนังมีมากถึง 7,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ ง
แบ่งเป็ นประเทศมหาอานาจอย่างจีน สหรั ฐอเมริ กา รวมถึ งอินเดี ย โดยสามารถจาแนกสิ นค้าได้หลากหลาย
ประเภทได้แก่ รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า พรม และอื่นๆ
(คาร์ ล เบเนดิก เฟรย์ และ ไมเคิล ออสบอร์ น , 2556) กล่าวว่าการเกิดปฏิวิติครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมต่างๆ
จะสามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้นเป็ นทวีคูณ แต่ตรงกันข้ามการว่าจ้างงานจะลดลงอย่างมหาศาล ซึ่งจากการกล่าว
ก็ดูเหมือนเป็ นจริ ง เมื่อตัวเลขรายได้ทางอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องหนังสู งขึ้นเรื่ อยๆ แต่คนดันตกงาน ดังนั้นก็
สามารถอธิ บ ายได้ว่ า รายได้ที่ สู ง ขึ้ น แสดงว่ า ความต้อ งการทางการตลาดก็ มี ม ากเช่ น เดี ย วกัน มัน จึ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่ทางธุรกิจในยุคหลังการปฏิวตั ิครั้งที่4 (เคลาส์ ชวาบ, 2561) แต่การปฏิวตั ิที่เกิดขึ้นไม่ได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่ผลผลิตที่เกิดอย่างมหาศาลจากเครื่ องจักรกลดันส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งมีชีวิตนานาชนิดที่เรี ยกว่า “สัตว์”
การที่เครื่ องจักรกลทาการผลิตอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ องหมายความว่าการผลิตต้องจัดสรรวัตถุดิบให้ได้
เรื่ อยๆ โดยเฉพาะในปัจจุบนั ที่มนุษย์มีค่านิยมและความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับการนาอวัยวะภายนอก โดยเฉพาะหนัง
สัตว์มาใช้เป็ นวัตถุดิบเพื่อยกระดับฐานะ สร้างบุคลิกภาพ และสร้างอานาจ รวมถึงความสวยความงามให้แก่ตนเอง
เช่ น กระเป๋ าที่ ทาจากหนังจระเข้ งาช้างประดับบ้าน พรมปูพ้ืนหนังหมี ขาว พฤติ กรรมครานี้ ของคนบางกลุ่ม
บางบริ ษทั หรื อบางอุตสาหกรรมการผลิต เห็นแก่รายได้ ผลประกอบการ เอาตนเองเป็ นที่ต้งั โดยไม่ได้รู้สึกถึงผล
ที่ตามมาจากการกระทา

รูปภาพประกอบ 1 : เครื่ องจักรกลฆ่าสัตว์
แหล่งที่มา : ( Lifebuzz, 2561)
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รูปภาพประกอบ 2 : พรมปูพ้นื หนังหมีขาว
แหล่งที่มา : (Lifebuzz , 2561)

รูปภาพประกอบ 3 : กระเป๋ าแบรนด์เนมทามาจากหนังงูเห่า
แหล่งที่มา : (Blockdit , 2018)

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาบทบาทกลุ่มสังคมในฐานะพื้นที่สาธารณะในรู ปแบบใหม่ในการขับเคลื่อนประเด็นการ
แปรรู ปอวัยต่างๆของสัตว์
(2) เพื่อศึกษาการใช้สื่อของกระบวนสังคมเครื อข่ายจากกลุ่มต่อต้านการแปรรู ปอวัยต่างๆของสัตว์

3. การขับเคลื่อนสั งคมจากกลุ่มคนที่ต่อต้ านการนาอวัยวะสั ตว์ มาแปรรู ป
จากที่กล่าวไปเกี่ยวกับการปฏิวตั ิครั้งที่ 4 ที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่ องหนัง ว่าด้วยเรื่ องของ
การผลิต แหล่งที่มาของวัตถุดิบและความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อตลาดมีความต้องการสู งก็ยิ่งต้อง
จัดสรรวัตถุดิบให้มากกว่าเดิม ดังนั้นวัตถุดิบที่มีมูลค่าและสามารถสร้างผลประกอบการได้ดีก็คือ การนาวัตถุดิบ
ที่มาจากสัตว์จริ งๆ หมายความว่า การล่าสัตว์เพื่อนาอวัยวะมาทาการผลิตและแปรรู ปเป็ นสิ่ งต่างๆที่ตอ้ งการการ
กระทาดังกล่าวเปรี ยบเสมือนการรังแก และทารุ ณกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ได้ตระหนักถึงพวก
เขาเหล่านี้ก็มีชีวิตเหมือนมนุษย์ การทาเช่นนี้บ่อยครั้งทาให้สัตว์เริ่ มค่อยๆสู ญพันธุ์หมดไปจากโลกเพราะน้ ามือ
ของมนุษย์
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นที่มาของการรวมกลุ่มเพื่อทาการขับเคลื่อนด้วยการต่อต้านการทารุ ณกรรมและการล่า
สัตว์เพื่อนาอวัยวะมาทาเป็ นสิ่ งของต่างๆ
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รูปภาพประกอบ 4 : ประโยคที่อธิบายความเจ็บปวดของการทรมานจากมนุษย์
แหล่งที่มา : (Blockdit , 2019)

รูปภาพประกอบ 5 : ต่อต้านการฆ่าหมูเพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบ แหล่งที่มา : (Brighde Reed , 2018)

4. ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement Theories)
ในยุค ค.ศ. 1960 มีนกั วิชาการบางกลุ่มเริ่ มให้ความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่ งในตอน
นั้นจะเป็ นการเคลื่อนไหวที่เน้นการต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้องความสาคัญของมนุษย์ ความแตกต่างทางชนชั้นกรรมาชี พ
การเคลื่อนไหวของกรรมกร ตามแนวคิดและทฤษฎีของมาร์กซิสต์ หรื อการเรี ยกร้องให้เปลี่ยนนโยบยรัฐและออก
กฎหมายใหม่ (Buechler 2011 : 157-158) หลังจากนั้นการเปลี่ยนผ่านของยุคสู่ ยุคจึงทาให้มีนกั วิชาการท่านอื่นๆ
ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมเหมือนในอดีต แต่ทว่ามีการเพิ่มประเด็นใหม่หรื อการตระหนัก
ถึงเรื่ องสาธารณะมากขึ้น ดังเช่นเจอร์ เกน ฮาเบอร์ มาสที่กล่าวในบทความ “New Social Movement” ฉบับเดือน
กันยายน 1981 ปรากฏในหนังสื อ Theory of Communication Action เล่ม 2 (1987: 392-396) ไว้ว่ามี การสนใจ
เรื่ อง สิ่ งแวดล้อม สิ ทธิพลเมือง สิ ทธิสตรี และอื่นๆที่สอดคล้องกับพื้นที่สาธารณะสาหรับประชาชนทัว่ ไป (Public
Space) ดังนั้นจึงเกิดคานิยามจากการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ว่า เป็ นเรื่ องของขบวนการของการรวมกลุ่ม
เพื่อเรี ยกร้องบางสิ่ งโดยตระหนักถึงมุมมองของผูร้ ่ วมขบวนการมากกว่าการเอาชนะ รวมถึงการให้ความสาคัญถึง
ปั ญหาการถูกเอาเปรี ยบจากสิ่ งต่างๆ หรื อการต่อต้านการถูกตกเป็ นเบี้ยล่าง และการได้ประโยชน์จากการกด
ขี่ข่มเหง (วิภา อุตมฉันท์, 2544) ดังนั้นกรณี ตวั อย่างข้างต้นจะนาโมเดลของ (Blumer,1969) (Mauss,1975) และ
(Tilly ,1978) เพื่อธิบายถึงกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเพื่อต่อต้านการเอาเปรี ยบจากสัตว์เพื่อนาอวัยวะมา
แปรรู ปต่างๆ
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โมเดล: ขั้นตอนการขับเคลื่อนทางสังคม
แหล่งที่มา: (Blumer,1969) (Mauss ,1975) และ (Tilly ,1978)
ที่ผ่านมาขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ยงั ไม่สามารถสร้างให้เป็ นรู ปธรรมได้
หมายความว่าเกิดกระแสการต่อต้านเพียงกลุ่มเล็กๆ หรื อการเดินประท้วงแล้วก็จางหายไปเท่านั้น หรื ออยู่ใน
ขั้นตอน Emerge
4.1 แนวคิดสังคมเครือข่ าย (Networking Society)
แนวคิดนี้ ได้ถือกาเนิ ดขึ้นครั้ งแรกจากมานู เอล คาสเทล (1996) ในช่ วงการเปลี่ ยนแปลงสังคมอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างศตวรรษที่ 20-21 โดยคานิยามของแนวคิดดังกล่าวคือการปฏิวตั ิทางเทคโนโลยีทุกสิ่ งอย่างเกิดการ
หลอมหลวมเป็ นหนึ่ง รวมถึงเกิดการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบที่เชื่องโยงกันระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีซ่ ึงอยู่
ภายใต้เครื อข่ายนอกจากนี้ คาสเทลยังกล่าวต่อว่า อัตลักษณ์ ของกลุ่มคน (Group of Identity) การดารงชี วิตใน
ประจาวัน (Everyday lifestyle) และเครื อข่าย (Network Society) เป็ นสิ่ งที่เชื่อมต่อและสอดคล้องกัน แต่เราจะต้อง
สร้างขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ครอบครัว หรื อ กลุ่มคน คาสเทลได้อธิ บายแนวคิดสังคมเครื อข่ายใน
ยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีอีกว่า การเคลื่อนไหวทางสังคมไม่จาเป็ นต้องรวมกลุ่มเพื่อเดินประท้วง
หรื อนัดหารื อระหว่างพื้นที่ เขต และประเทศแต่ทว่าสามารถเชื่ อมโยงเครื อข่ายการขับเคลื่ อนทางสังคมของ
ผูส้ นับสนุนหรื อต่อต้านจากโลกแห่งดิจิทลั หมายความว่า ณ ปั จจุบนั การขับเคลื่อนทางสังคมได้มีการพัฒนาก้าว
กระโดดจากอดีตเป็ นอย่างมาก โดยเล็งเห็นถึงการใช้สื่อออนไลน์เป็ นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเนื่องจากได้ความ
รวดเร็ ว แพร่ หลาย และสามารถสร้างเครื อข่ายขนาดใหญ่
ในคราวนี้ การขับ เคลื่ อ นทางสั ง คมแบบใหม่ ไ ด้ข ยายกลุ่ ม คนมากยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง มี เ หล่ า ดาราและ
คนดังของโลกรวมกลุ่ มประท้วงการต่อต้านการทารุ ณกรรมสัตว์เพื่อนาอวัยวะมาแปรรู ปเป็ นสิ่ งของต่างๆ โดย
กลุ่มคนเหล่านี้มีการร่ วมกันรณรงค์ และใช้เทคนิคการสร้างประโยคต่างๆเพื่อสื่ อถึงการตาย หรื อการสู ญพันธุ์ของ
สัตว์โดยน้ ามือมนุษย์ หรื อการทาโฆษณาที่สะท้อนจิตใต้สานึกของผูซ้ ้ือ โดยใช้พ้ืนที่สื่ออนไลน์ในการขับเคลื่อน
ซึ่งตรงกับแนวคิดสังคมเครื อข่ายและการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ หรื ออยูใ่ นขั้นของ Bureaucratise
จากที่กล่าวมามารถสรุ ปได้ว่า หลังจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
สามารถผลิ ตสิ นค้าได้เพิ่ม มากขึ้นเป็ นทวีคูณทาให้ สัตว์น านาพันธ์ต้องถู กสังเวยเพื่อน ามาเป็ นอุป กรณ์ ต่ างๆ
ของมนุ ษย์ ดังนั้นจึงเกิดกระแสต่อต้านจากมนุษย์ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยในการกระทาดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ีทาให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทางสังคมเรื่ อยๆ จนเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ที่มีการสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่างแดน โดยใช้พ้ืนที่
ออนไลน์ในการขับเคลื่อนจึงเรี ยกได้ว่าการขับเคลื่อนทางสังคมแบบใหม่
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จากการขับ เคลื่ อ นทางสั ง คมแบบใหม่ ข องกลุ่ ม คนที่ ต่อ ต้านได้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์หลักด้วยการที่
สามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ด เครื อ ข่ ายของกลุ่ ม คนจากหลากหลายประเทศรวมเป็ นหนึ่ ง รวมถึ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเป็ นอย่างมาก บริ ษทั ชั้นนาด้านแฟชัน่ ยุติการใช้วตั ถุดิบที่ทามาจากหนังสัตว์ ขนและอื่นๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับสัตว์ (Brandinside, 2019) การขับเคลื่ อนสังคมแบบใหม่ครั้ งนี้ ทาให้สามารถช่ วยชี วิตและรักษา
สั ต ว์เ ลื้ อ ยคลาน จระเข้ งู และปลากระเบนจานวนมาก ทั้ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ นยุค ใหม่ ข องอุ ต สาหกรรมแฟชั่น และ
อุตสาหกรรมเครื่ องหนังที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งไม่ทาให้สัตว์นานาชนิดต้องทรมานและสู ญพันธุ์อีกต่อไป
(Chanel, Burberry, Gucci,Tom Ford, Versace Company, 2019) หรื อขั้นของ Success
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการต่อต้านและขับเคลื่อนทางสังคมแบบใหม่สามารถลดการสู ญพันธุ์ของสัตว์ได้
เป็ นจานวนมาก แต่ก็ใช่ว่าจะมีการยุติการผลิตที่ทามาจากอวัยวะส่วนต่างๆของสัตว์อย่างถาวร ทาให้ตรงกับโมเดล
ที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่ องของ การขับเคลื่อนทางสังคมมักจะบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ก็ตาม แต่จะมายุติตรง
ล้มเลิก หรื อขั้นของ Decline

รูปภาพประกอบ 6 : ชาแนลประกาศไม่ขอยุง่ กับขนเฟอร์และหนังสัตว์อีกต่อไป
แหล่งที่มา : (Vouge ,2018)

รูปภาพประกอบ 7 : ประโยคที่สะท้อนถึงการกระทา
แหล่งที่มา : (Brighde Reed , 2018)
(1) เพื่อศึ กษาบทบาทกลุ่มสังคมในฐานะพื้นที่ ส าธารณะในรู ปแบบใหม่ในการขับเคลื่ อนประเด็ น
การแปรรู ปอวัยต่างๆของสัตว์
(2) เพื่อศึกษาการใช้สื่อของกระบวนสังคมเครื อข่ายจากกลุ่มต่อต้านการแปรรู ปอวัยต่างๆของสัตว์
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6. สรุป
แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการขับเคลื่อนเพื่อเรี ยกร้องบางอย่างจาก
บางกลุ่ม โดยการเคลื่อนไหวในอดีตจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยการจัดตั้งองค์กร โครงสร้าง และอุดมการณ์
ทั่วไปในวงกว้าง เพื่อมุ่งที่ จะเปลี่ ยนสังคม ดังนั้นบทความครั้ งนี้ เล็งเห็ นถึ งการการเคลื่ อนไหวทางสังคมใน
ประเด็นการต่อต้านการแปรรู ปอวัยต่างๆขอสัมตว์โดยให้ความสาคัญกับบทบาทของกลุ่มสังคม รวมถึงมุ่งเน้น
การใช้สื่อของกลุ่มด้วย อีกทั้งแนวคิดดังกล่าวได้ขยายผลทางการศึกษาในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอันนาไปสู่ ความ
สอดคล้องของแนวคิดเครื อข่ายทางสังคมของมานูเอล คาสเทล (Manuel Castells, 1996) ว่าด้วยเรื่ องของการปฏิวตั ิ
ทางเทคโนโลยีในยุคแห่งสารสนเทศ (Information Society) ทาให้เกิดสังคมเครื อข่ายภายใต้ความสัมพันธ์รูปแบบ
ใหม่ที่เชื่อมโยงกันมหาศาล ดังนั้นจึงเล็งเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรู ปแบบเครื อข่ายของกลุ่มสังคม
ต่อการต่อต้านอีกด้วย
ในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อต่อต้านการนาอวัยวะสัตว์มาแปรรู ปเพื่อสนองตัณหา
ของความสวยงาม บทความครั้งนี้จะเป็ นพลังของการขับเคลื่อนในประเด็นข้างต้นที่จาเป็ นอย่างยิ่งยวดที่ตอ้ งอาศัย
ส่ วนร่ วมจากเครื อข่ายหลายองค์กรภายใต้รูปแบบสังคมแห่ งเครื อข่ายที่สามารถเชื่ อมโยงผูใ้ ช้สื่อทั้งในระดับ
ปัจเจกและระดับสังคม

7. ข้อเสนอแนะ
บทความวิชาการครั้งนี้กล่าวถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการต่อต้านการนาอวัยวะสัตว์มาแปร
รู ปต่างๆ โดยนาแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) และแนวคิดสังคม
เครื อข่าย (Networking Society) มาเป็ นกรอบการศึกษา
7.1 โรงงานผลิตเครื่ องหนังควรหลีกเลี่ยงการนาอวัยวะสัตว์มาแปรรู ปเพื่อสร้างมูลค่ากับทางองค์กร
7.2 โรงงานผลิตเครื่ องหนังควรเล็งเห็นถึงการผสมผสานหนังเทียมเพื่อลดอัตราการใช้อวัยวะสัตว์จริ ง
7.3 ผูบ้ ริ โภควัตถุนิยมเครื่ องหนังหรื ออวัยวะสัตว์ควรตระหนักถึงการสู ญเสี ย และการสู ญพันธ์ของวงจร
ชีวติภายในป่ า
7.4 ผูบ้ ริ โภควัตถุนิยมเครื่ องหนังหรื ออวัยวะสัตว์ควรเล็งเห็นความสาคัญถึงการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการนาสัตว์มาแปรรู ป รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาสังคมเครื อข่ายสู่ระดับสังคม
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บทความวิชาการนี้เป็ นการนาเสนอแนวทางการออกแบบการสอนการวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อ
ศิลปะการแสดงด้วย Game based learning โดยเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนโดยใช้องค์ประกอบที่เรี ยกว่าความสนุ กของเกม เข้ามาช่วยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กระบวนการจะมีการแข่งขันกันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม มีการนับแต้มคะแนน เพื่อเสริ มแรงและช่วยเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผูเ้ รี ยนอยากมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนมากขึ้น ตามรู ปแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากรายการ Produce 101 รายการ
เซอร์ ไวเวิลชื่อดังของประเทศเกาหลี โดยมีการรู ปแบบของรายการมาใช้ในการเรี ยนการสอน คือ 1) ระบบเกรด
(Grade) แบ่งกลุ่มตามความสามารถ โดยจะมีกลุ่มเกรด A, B, C, D และ F ตามลาดับ 2) ลาดับมีผลกับการทางาน
ในชิ้นต่อๆ ไป 3) การประกาศลาดับ (Ranking) ของผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมแจกโจทย์และสิ ทธิ์ของแต่ละเกรดในแต่ละ
สัปดาห์ และ 4) ประเมินผลการเรี ยนรู ้และผลความพึงพอใจหลังการเรี ยน ซึ่ งผลในการศึกษาพบว่า การนาเกมมา
เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น อีกทั้งบรรยากาศของ
การเล่นเกม จะทาให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกผ่อนคลาย แตกต่างอย่างตรงกันข้ามจากบรรยากาศความตึงเครี ยดการเรี ยนในชั้น
เรี ยน เกิดการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้เป็ นอย่างดี ประสิ ทธิภาพและพัฒนาการชิ้นงานของนักศึกษาดีข้ ึน
เป็ นลาดับ แต่ตอ้ งพึงระวังเรื่ องความกดดันที่เกิดจากการแข่งขันในชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนต้องควบคุม ดูแล
และอธิบายให้กบั นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: เกมเพื่อการเรี ยนรู ้, เกมมิฟิเคชัน, วิชาการวาดเส้น

ABSTRACT
This article is an approach to design, teaching and drawing lessons for designing for the performing arts
with Game based learning by Gamification. For change learner behavior using elements known as game fun.
To help in the process of behavior change. The process will be competitive between the participants. Competitive
score counting is used to reinforce and help motivate learners to become more involved with their studies. Inspired
by Produce 101, a famous survival program of Korea. The format of the list is used in teaching and learning:
1) Grade grouping by ability. There will be groups of A, B, C, D and F grades respectively and will be switched
weekly after the assessment. 2) The order will affect the performance of the next work. Announcement of results
by Ranking 4) Post-study assessments after applying. Bringing the game as an educational medium It is a teaching
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method that allows the learner to be highly involved in learning. Also the atmosphere of the game will make the
players feel relaxed, in contrast to the stressful atmosphere of the classroom. Resulting in stimulating the learning
of students as well. The efficiency and development of students' work have been improved accordingly. But be
careful about the pressures generated by classroom competition. This is something that the teacher has to
supervise and explain to the students on a regular basis.
Keywords: Game based learning, Gamification, Line drawing
1. บทนา
การวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง เป็ นรายวิชาขั้นพื้นฐานของการเรี ยนออกแบบของ
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ว่าด้วยหลักการ เทคนิ ค วิธีคิด กระบวนการวาดเส้นในรู ปแบบต่างๆ การกาหนดสัดส่ วน
การวาดภาพหลากมิติ การร่ างแบบเสื้ อผ้า การร่ างแบบฉาก วิธีการสร้างงานขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทั้งทฤษฎีและ
การฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบเพื่อการแสดง เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถและเข้าใจในการวาด
เส้นขั้นพื้นฐานในรู ปแบบต่างๆ เน้นการฝึ กฝนการวาดเส้นจนเกิดความชานาญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบทางเพื่อการแสดงได้ เช่น การนาไปใช้ในการวาดเพื่อการออกแบบเครื่ องแต่งกาย และมีความรู ้ความ
เข้าใจ การวาดภาพตามหลักทัศนี ยภาพ (Perspective) เพื่อนาไปใช้การร่ างแบบฉากได้ นับเป็ นรายวิชาที่สาคัญ
อย่างมากในการเรี ยนทางศิลปะการแสดงหรื อสื่ อสารการแสดง
ปัญหาที่พบจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนในเรื่ องรู ปแบบการสอน พบว่ากระบวนการและรู ปแบบการสอน
แบบเดิมๆ ทาให้บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนลดลง ขาดความกระตือรื อร้ น และเพิกเฉยกับกิจกรรมใน
ห้องเรี ยน โดยปั ญหาอาจเกิ ดจากตัวผูส้ อน ที่ ขาดเทคนิ คการสอนใหม่ๆ ขาดความกระตือรื อร้นและสนใจใน
การสอน หรื อบางทีการสอนไม่ได้ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ผูเ้ รี ยนเป็ นแค่คนที่คอยรับความรู ้
จากผูส้ อนเท่านั้น ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ (2560) กล่าวว่า วิธีการ
สอนแบบบรรยาย (Lecture Method) นั้นล้าสมัยเพราะผูเ้ รี ยนได้รู้แต่ไม่ได้เรี ยนรู ้อย่างที่ควรจะเป็ น การเรี ยนรู ้ควร
จะเป็ นการร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไปพร้อมๆ กัน โดยการลดบทบาทผูส้ อนและเพิ่มกระบวนการและ
กิจกรรมที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น พร้อมที่จะเรี ยนรู ้มากขึ้น ผูส้ อนควรจะส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ลงมือทา
ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ชัญญานุ ช รั ตนวิชัย (2561) กล่าวว่า ปั จจุบันการจัดการเรี ยน
การสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุด และให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนนั้นๆ ด้วย เพราะ
เมื่อผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนแล้วจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจ จดจา ไม่เพียงแต่จะได้ความรู ้และผลสัมฤทธิ์ที่
สู งขึ้นเท่านั้น แต่ผเู ้ รี ยนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย การสอนโดยการใช้เกมจึงเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะ
ทาให้ผูเ้ รี ยนสนุ กสนานในการเรี ยนและทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาจากบทเรี ยนได้ดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหา
นักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนได้
เกมเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่นักศึกษาให้ความสนใจ เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ สูง Maytwin P. (2017) กล่าวว่า ทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ของการติดเกมกันทั้งสิ้ น
ช่วงเวลาที่ผา่ นไปอย่างรวดเร็ ว และอาการของการติดเกมจนไม่อยากหยุดเล่น เกมจึงเป็ นเหมือนหนึ่งอย่างในชีวิต
ที่ทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ร่วมผ่านมาแล้ว ด้วยรู ปแบบของการออกแบบที่เน้นความสนุกเป็ นหลัก รักชน
พุทธรังษ์ (2560) กล่าวว่า เกมเป็ นสิ่ งที่สามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาการต่างๆ ดังนั้นครู ผสู ้ อนก็จะนาเอา
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เกมมาเป็ นเครื่ องมือประกอบการเรี ยนการสอน โดยมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการนาทักษะที่มีอยู่
ไปใช้ให้เหมาะสมกับรู ปแบบของเกมแต่ละประเภท อีกทั้งบรรยาการของการเล่นเกม จะทาให้ผูเ้ ล่นรู ้สึกผ่อน
คลาย แตกต่างอย่างตรงกันข้ามจากบรรยากาศความตึงเครี ยดการเรี ยนในชั้นเรี ยน อย่างไรก็ตามการเลือกรู ปแบบ
ของเกมให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน จาเป็ นอย่างมากที่ผสู ้ อนต้องคานึงถึง
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) คือ ศาสตร์ ที่นาแนวคิดของเกมซึ่ งเน้นความสนุกเป็ นหลักมาประยุกต์ใช้
ปรั บ ให้เข้า กับบริ บ ทต่า งๆ วรวัต นิ่ ม อนงค์ (2563) กล่ าวถึ ง เกมมิ ฟิ เคชัน ว่ าเป็ นการเน้นสร้ างความสนุ กให้
กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสื่ อสารสาระสาคัญที่ตอ้ งการ เป็ นกระบวนการออกแบบที่นาแนวคิดของเกมมาใช้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ซึ่ งเป้าหมายที่ต้งั ไว้น้ นั ไม่ว่าจะเล็กหรื อใหญ่ก็สามารถประยุกต์ใช้ เกมมิฟิเคชัน
ได้ท้ ัง สิ้ น ไม่ มี ข้อ ยกเว้น โดยแนวคิ ด หลัก ของ เกมมิ ฟิ เคชัน คื อ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย ให้เป็ นไปตามที่ผูส้ อนต้องการ โดยใช้องค์ประกอบที่เรี ยกว่า ความสนุ กของเกม เข้ามาช่วยใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิดหลักๆ ของเกมที่หลายคนมักนามาใช้เพื่อเสริ มแรง เช่น ในระหว่าง
กระบวนการจะมีการแข่งขันกันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม การนับแต้มคะแนนแข่งกัน การเพิ่มระดับความท้าทายของ
กิจกรรม เข้ามาช่วยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีส่วนร่ วมกับกระบวนการมากขึ้น เป็ นต้น
บทความวิชาการนี้ผเู ้ ขียนจึงได้ทดลองออกแบบรู ปแบบการสอนการวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อ
ศิ ลปะการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง และสื่ อสารการแสดงด้วยเกมมิ ฟิเคชัน โดยใช้กลไกและ
ลักษณะของเกมการแข่งขันแบบรายการเซอร์ ไวเวิล Produce 101 ของประเทศเกาหลี ทั้งเรื่ องการจัดลาดับ สิ ทธิ
พิ เ ศษ และปริ ม าณงานที่ เ กิ ด ขึ้นจากล าดับ ต่า งๆ เพื่ อ กระตุ้น การเรี ย นรู ้ เปลี่ ย นบรรยากาศในการเรี ย น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้มีความกระตือรื อรน มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบรู ปแบบการสอนการวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดงเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาด้วย เกมเพื่อการเรี ยนรู ้ (Game based learning) โดยเกมมิฟิเคชัน (Gamification)
3. การจูงใจผู้เรียนให้ เกิดความกระตือรื อร้ น
การวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง เป็ นรายวิชาขั้นพื้นฐานของการเรี ยนออกแบบของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 โดยเน้นทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น พื้นฐานองค์ประกอบทางศิลปะ หลักการ เทคนิค วิธีคิด
กระบวนการวาดเส้นในรู ปแบบต่างๆ กรณี ศึกษาด้านการแสดง การกาหนดสัดส่วน การวาดภาพหลากมิติ พื้นฐาน
การออกแบบและร่ างแบบฉาก การร่ างแบบเสื้ อผ้า วิธีการสร้างงานและการนาเสนอขั้นพื้นฐาน ในแต่ละสัปดาห์
ผูส้ อนจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) เกี่ยวกับทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็ นประวัติศาสตร์ ศิลปะ ทฤษฏี
การวาดเส้นขั้นพื้นฐาน หลักการจัดวางองค์ประกอบศิ ลป์ ของภาพ และมี การเน้น ลงมื อปฏิ บัติ ทางวาดเขียน
ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักศึ กษาได้ฝึกและพัฒนาการวาดเขียน ทั้งการวาดสิ่ งของใกล้ตัว ภาพวิวในมหาวิทยาลัย
ภาพร่ างหุ่ น (Figure) เพื่ อ พัฒ นาและต่ อ ยอดไปสู่ ง านด้า นการออกแบบต่า งๆ ในสาขาวิ ช า นอกจากนั้นยังมี
กิจกรรมเสริ มทักษะ (Workshop) เพื่อเพิ่มกิจกรรมและการเรี ยนรู ้ในการวาดเขียนของนักศึกษา เช่น Doodle, Draw
Circle, Entopic Grahmania และ Perspective เป็ นต้น จึงเห็นได้ว่ารู ปแบบการสอนในการเรี ยนวิชาดังกล่าว จาเป็ น
อย่ า งมากในเรื่ อ งของการปฏิ บัติ ซึ่ งหากผู ้ส อนยัง คงสอนในรู ป แบบเดิ ม โดยเน้ น เพี ย งทฤษฎี แ ละปล่ อ ย
ให้ นั ก ศึ ก ษาท างานปฏิ บัติ ต ามหลัก การเดิ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดความสนใจ รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ถ นัด หรื อขาด
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ความกระตือรื อร้น อาจเรี ยนตามเพื่อนไม่ทนั และขาดการพัฒนาฝี มือการวาดของตนเองได้ ผูส้ อนจึงควรปรับ
รู ปแบบการสอนให้ทนั สมัย มีแรงจูงใจและตรงกับผลการเรี ยนรู ้ให้เกิดประสิ ทธิผลที่ดีที่สุด
สมจิต จันทร์ ฉาย (2557) กล่าวว่า การจูงใจผูเ้ รี ยน (motivation) หมายถึง การกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความต้องการและความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ โดยมีกลวิธีที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก
เพื่อมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถทาได้โดย 1) ทาให้ผูเ้ รี ยนเชื่ อมัน่ ว่าตนเองมีสมรรถภาพที่ จะ
ทางานให้ประสบความสาเร็ จได้ 2) หลีกเลี่ยงการใช้แรงจูงใจภายนอก 3) การสร้างสถานการณ์การเรี ยนรู ้ที่สร้าง
ความรู ้สึกทางบวก 4) ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจการเรี ยนและเห็นคุณค่าของตนเอง 5) จัดโครงสร้างการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จ 6) จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับแก่ งานของผูเ้ รี ยน 7) ใส่ ใจต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
8) ส่งเสริ มการทางานเป็ นกลุ่มของผูเ้ รี ยนในหลากหลายลักษณะ

4. กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบ Game based learning
ทฤษฎีเกมส์ (Game Based Learning) คือ การเรี ยนรู ้ผ่านเกม หรื อ เกมเพื่อการเรี ยนรู ้ ที่ถูกออกแบบมา
เพื่อให้มีความสนุ กสนานไปพร้ อมๆ กับการได้รับความรู ้ ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต (2560) กล่าวว่า Game-Based
Learning เป็ นสื่ อที่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจ สามารถช่วยเหลือในเรื่ องของการสื่ อสารระหว่างกันของผูเ้ รี ยน
การท างานเป็ นที ม ความรั บ ผิด ชอบและความคิด สร้ างสรรค์ไ ด้ คื อ สามารถสร้ างให้ผูเ้ รี ย นรู ้ สึกมี ส่วนร่ วม
(Engagement) และสนุ กสนาน (Fun) ได้พร้อมๆ กับได้รับความรู ้ (Knowledge) ทาให้เกิดกระบวนการการรับรู ้
(Cognitive) โดยเกมช่วยให้มีพฒั นาการในด้านการมีสมาธิจดจ่อ และการตอบสนองที่ดีข้ นึ เกิดกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation)
วรัตต์ อินทสระ (2562) กล่าวถึง Game Based Learning ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของ Active Learning กล่าวคือ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือกระทา และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้กระทาลงไป
เป็ นการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ภายใต้สมมุติฐานเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เป็ นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และแต่
ละคนมีแนวทางในการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน Game Based Learning จึงเป็ นสื่ อใหม่ทนั สมัยที่กาลังเข้ามามีบทบาท
กับแวดวงการศึกษาและการพัฒนามนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ แบบก้าวกระโดด เพราะสามารถสร้างความมีส่วนร่ วมกับ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้ เพราะ 1) เกมจะถูกออกแบบให้มีจุดสาคัญในการเรี ยนรู ้ (Learning Point) ลงไปในบริ บท
(Context) ของเกม ทาให้เรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กับได้รับความเพลิดเพลิน เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญอย่างมาก
สาหรับผูเ้ รี ยน 2) เป็ นกระบวนการที่เน้นให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์และเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Interactive Learning Process)
สามารถทาให้ความคิดเห็นของคนที่หลากหลายรวมกันเป็ นเป้าหมายเดียวกันได้ 3) สามารถนาเอาทั้งการมีส่วน
ร่ วม (Engage) และ การปฏิสัมพันธ์เรี ยนรู ้ร่วมกัน มารวมไว้ดว้ ยกัน เป็ นสื่ อเดียวกัน เครื่ องมือเดียวกัน นอกจากนั้น
การออกแบบ Game Based Learning ให้มีประสิ ทธิภาพ จาเป็ นต้องคานึงถึงเรื่ องต่างๆ ดังนี้ 1) Practice คือการแฝง
แบบฝึ กหัดต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองทา 2) Learning by Doing คือการเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
3) Learning from Mistakes คือให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากความผิดพลาด 4) Goal-Oriented Learning คือ ต้องมีเป้าหมาย
ที่ชดั เจนในเกม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพยายามที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย และ 5) Learning Point คือ ต้องแฝงไปด้วยข้อมูล
หรื อประเด็นหลักๆ ที่สาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผเู ้ รี ยนสมควรรู ้ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้นาเอาความรู ้น้ นั ไปใช้งาน
ได้จริ ง
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบ Game
based learning โดย Glover, I. (2013) อธิ บายความหมายของ เกมมิฟิเคชัน ว่าเป็ นแนวคิดหนึ่งที่นามาประยุกต์ใน
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การเรี ยนการสอนช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมได้ดีข้ นึ โดยนารู ปแบบของเกมมาประยุกต์
เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้กิจกรรมนั้นมีรูปแบบคล้ายเกม มีความท้าท้ายและสนุ กสนานซึ่ งจะ
ช่วยเสริ มสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมในชั้นเรี ยนได้ดี ซึ่ ง Kapp, Blair and Mesch. (2014)
ได้กล่าวไว้ว่าเกมมิพิเคชัน่ เป็ นการนาเอากลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ความน่าตื่นเต้นในการเรี ยนรู ้ ทาให้เกิดเป็ นสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่ งที่
ซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจาวันในความเป็ นจริ ง มาจัดเป็ นกิจกรรมในลักษณะของเกม ทั้งนี้ การนา
แนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนต่างกับการเรี ยนโดยใช้เกมเป็ นฐานตรงที่เกม มิฟิเคชันจะ
สอดแทรกแนวคิดของเกมเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการเรี ยนรู ้ ซึ่งแม้จะไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงแต่ทาให้ผเู ้ รี ยน
รู ้ สึ กสนุ ก เสมื อ นได้ เ ล่ น เกม เนื่ อ งจากมี ท้ ั ง รู ปแบบของ Level, Points, Badge และ Leaderboard มาเป็ น
ส่ วนประกอบของการเรี ยน ในขณะที่การเรี ยนโดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game-Based Learning) จะให้ความสาคัญกับ
การสร้างเกมเพื่อนามาใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ซ่ ึงในระหว่างเล่นเกมผูเ้ ล่นจะได้เรี ยนรู ้เนื้อหาการเรี ยนไปด้วย
วรวัต นิ่มอนงค์ (2563) กล่าวว่า กระบวนการที่ออกแบบโดย เกมมิฟิเคชัน นั้นสิ่ งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือ
ความสนุก ความสนุกเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผเู ้ รี ยนและผูเ้ ข้าร่ วมอยากเข้าร่ วมกระบวนการ แต่ก็ตอ้ งไม่ลืมที่จะผูก
โยงเข้ากับเป้าหมายที่ผสู ้ อนต้องการด้วย ดังนั้นจึงต้องทาให้ เป้าหมายและความสนุก ควบคู่กนั ไป อีกสิ่ งที่สาคัญ
คือ การเลือกใช้และออกแบบระบบเกมให้เข้ากับเป้าหมาย ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็จะมีระบบเกมที่เข้ากันอยู่
เช่น อยากให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามมากขึ้น อาจจะใช้ระบบแข่งขันเข้าช่วย อยากให้ผเู ้ รี ยนส่ งการบ้านมากขึ้น อาจใช้
ระบบสะสมคะแนน อยากให้ ผูเ้ รี ยนได้คิดเยอะขึ้น อาจใช้ระบบ ระดับความยาก (Level) เพื่อเพิ่มความท้าทาย
โจทย์ให้ยากขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อเพิ่มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาการคิด จะเห็นว่าแต่ละกิจกรรมมีการเลือกใช้ ระบบของเกมที่
ไม่เหมือนกัน สิ่ งนี้จึงเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการออกแบบกระบวนการโดยใช้เกมมิฟิเคชัน

5. รายการเซอร์ ไวเวิล เฟ้นหาไอดอลที่ได้รับความนิยมของประชาชน
ในปัจจุบนั ได้เกิดกระแสรายการแนวเรี ยลลิต้ ี และแนวเซอร์ไวเวิล หรื อการเอาตัวรอดเพื่อการเป็ นผูช้ นะ
ในรายการ กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งทัว่ โลกในประเทศเกาหลี ซึ่งถือเป็ นประเทศที่มีศิลปิ นฝึ กหัดเป็ นจานวน
มาก จนทาให้เกิดรายการแนวเซอร์ ไววัล ค้นหาเด็กฝึ กหัดก่อนปูทางสู่ การเดบิวต์ หรื อการปรากฏตัวเป็ นครั้งแรก
ต่อสาธารณะชนหรื อวงสังคม โดยรู ปแบบของรายการแนวเซอร์ไววัล คือ รายการที่เฟ้นหาศิลปิ นทั้งชายและหญิง
ที่เปิ ดรับเด็กฝึ กจากทัว่ ประเทศ เพื่อเข้ามาร่ วมฝ่ าฟันบททดสอบในรายการ ทั้งการร้องเพลง การเต้นบนเวทีต่อ
สาธารณะชน และเพื่อโปรยเสน่ ห์ให้เหล่าผูช้ มรายการ ซึ่ งรายการในรู ปแบบนี้ จะเปิ ดให้ผูช้ มได้มีส่วนร่ วมต่อ
การเปิ ดตัวของเหล่าเด็กฝึ กผ่านการโหวต หากใครลาดับไม่ถึงก็จะถูกคัดออกกลางรายการเป็ นรอบๆ ทันที ผูท้ ี่ได้
คะแนนสู งสุ ดที่เหลือรอดในรอบสุ ดท้ายจะได้เซ็นสัญญาและเปิ ดตัวเป็ นศิลปิ นต่อไป
รายการ Produce 101 นับเป็ นอีกรายการแนวเซอร์ไวเวิลที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในประเทศเกาหลี
ในปัจจุบนั เดินทางมาถึงซีซนั่ ที่ 4 และได้รับความนิยมสู งที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับรายการแนวเซอร์ไวเวิล
อื่นๆ เป็ นรายการที่รวมผูเ้ ข้าแข่งขันจากเด็กฝึ กของค่ายเพลงต่างๆ ทัว่ เกาหลีและต่างประเทศ รวมทั้งคนอื่นๆ ที่มี
ฝันอยากจะเป็ นนักร้อง มาไว้ในรายการนี้ เพื่อเฟ้นหา ศิลปิ นกลุ่มหน้าใหม่ ใช้วิธีการคัดเลือกจากเด็กฝึ กทั้งหมด
101 คน ให้เหลือเพียงแค่ 11 คนที่จะได้รับโอกาสในการเดบิวต์หรื อเปิ ดตัวเป็ นศิลปิ น ทากิจกรรมทั้งออกอัลบั้ม
และการโปรโมท กติกาหลักของรายการคือ มาจากผลโหวตของผูช้ มต่อสัปดาห์ โดยในช่วงสัปดาห์แรกของ
รายการได้มีการใช้ระบบเกรด (Grade) ของผูเ้ ข้าแข่งขัน คือระบบที่แบ่งกลุ่มตามความสามารถ และการพัฒนา
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โดยคัดเลือกโดยทีมอาจารย์ (Trainer) จานวน 5คน โดยจะมีกลุ่มเกรด A, B, C, D และ F ตามลาดับ และจะสลับ
สับเปลี่ยนกันไปทุกสัปดาห์ หลังการประเมิน โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการประกาศลาดับ (Ranking) ของผูเ้ ข้า
แข่งขัน หรื อระบบที่จดั อันดับผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งหมดว่าอยู่อนั ดับที่เท่าไหรจาก 101 คน ซึ่ งเป็ นตัวตัดสิ นในขั้นตอน
สุ ดท้าย ว่าใครจะถูกคัดเลือกเป็ น11 คนสุ ดท้าย โดยการแบ่งเกรดจะไม่มีผลต่อการประกาศลาดับ (Ranking) หรื อ
คะแนนใดๆ เพียงแค่ได้รับสิ ทธิพิเศษเหนือกว่าเกรดอื่นๆ เล็กน้อย เช่น Group Mission กลุ่มเกรด A สามารถเลือก
ลูกทีมเองได้ เป็ นต้น (ImJinah, 2562)

ภาพที่ 1 รายการ Produce 101รายการแนวเซอร์ไวเวิล
(ที่มา : https://www.korseries.com/mnet-survival-program/)
ซึ่ งรู ปแบบของรายการมีลกั ษณะเป็ นเกมการแข่งขัน เพื่อฝึ กและพัฒนาศักยภาพผูเ้ ข้าแข่งขัน ผ่านกลไก
และเงื่อนไขของเกมในลักษณะต่างๆ เพื่อกระตุน้ การกระตือรื อร้น และเพิ่มบรรยากาศในการแข่งขันให้ตื่นเต้น
และสนุ กสนานมากยิ่งขึ้น ผูเ้ ขียนจึงได้มีการดัดแปลงกลไกต่างๆ ของเกม มาใช้ในการออกแบบการสอนใน
รายวิชาการวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดงของนักศึกษา ปี ที่ 1 เนื่องจากเป็ นรายการที่นกั ศึกษา
รู ้จกั เข้าใจกติกาและรู ปแบบเป็ นอย่างดี และคาดว่าจะสร้างบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนเสมือนได้เข้าร่ วมรายงานที่ตนเอง
ชื่นชอบอีกด้วย

6. การออกแบบการสอนการวาดเขียนด้วยเกมมิฟิเคชัน
จากข้อมูลที่ได้ศึกษารู ปแบบและแนวคิดของเกมมิฟิเคชัน และรายการเซอร์ ไวเวิลข้างต้น ผูเ้ ขียนจึง
ออกแบบรู ปแบบการสอนการวาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองมากที่สุด และให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน โดยมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ และมีเจตคติที่ดีต่อการวาดเขียน โดยได้ใช้เป็ นการเรี ยนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา
2559 จนถึงปัจจุบนั ตามรู ปแบบ ดังนี้
1) การจัดลาดับ (Rank) ความสามารถของนักศึกษา
ผูเ้ ขียนได้ออกแบบการสอนและการประเมิ นผลโดยใช้วิธีการจัดระบบเกรด (Grade) และจัดลาดับ
(Ranking) ในทุกๆ สัปดาห์ เป็ น Rank ตั้งแต่ A, B, C, D และ F โดยจัดลาดับตามความสามารถของนักศึกษา ดังนี้
A คือ ดีมาก B คือ ดี C คือ พอใช้ D คือ พัฒนาได้อีก และ F คือ ควรปรับปรุ ง โดย Rank ที่ได้จะไม่มีผลกับคะแนน
ของผูเ้ รี ยนโดยตรง กล่าวคือ คนที่ได้ A และ B จะได้คะแนนเต็มเท่ากัน C และ D ได้คะแนนเท่ากัน และ F ได้
คะแนนครึ่ งหนึ่ งของคะแนนเต็ม เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกับนักศึ กษาที่อ่อนในเรื่ องการวาดรู ปทั้งเรื่ องคะแนนและ
ผลทางใจ โดยในสัปดาห์แรกผูส้ อนจะประกาศและอธิ บายวิธีการจัดลาดับต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจกับผูเ้ รี ยน
โดยมี การจัด ทดสอบฝี มื อ การวาดเส้ น ของนัก ศึ กษาจาก ของใกล้ตัว เพื่ อ ทดสอบทักษะในการวาดรู ป และ
มีการจัดลาดับตั้งแต่ชิ้นงานแรกที่ส่ง
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2) ลาดับมีผลกับการทางานในชิ้นต่ อๆ ไป
การจัดลาดับ Rank ในแต่ละสัปดาห์ จะส่ งผลกับการส่ งงานในชิ้นต่อๆ ไปของนักศึกษา โดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมและผลจากการทางานของนักศึกษา เช่น ชิ้นงาน Perspective ภายในมหาวิทยาลัย คนที่ได้ Rank A จะมี
สิ ทธิ์เลือกจุดที่อยากวาดได้เอง แต่ Rank อื่นๆ ต้องมีการเปิ ดป้ายเพื่อสุ่มรับโจทย์ โดย Rank B, C และ D จะได้เปิ ด
ป้ายตามโจทย์ที่มีองค์ประกอบกว้างๆ เช่น อาคาร ต้นไม้ และถนน โดยที่ Rank B ได้เลือกเปิ ดก่อนตามลาดับ ส่วน
Rank F จะเปิ ดป้ ายที่ มีโจทย์เฉพาะและหลากหลายมากกว่ า เช่ น วาดโรงอาหาร วาดอาคารเรี ยน หรื อต้องมี
องค์ประกอบเหล่านี้ เช่น ธง รถ โลโก้มหาวิทยาลัย เป็ นต้น หรื อ ชิ้นงานบางชิ้น Rank A มีกาหนดส่ งงานที่นาน
กว่า Rank อื่นๆ ตามลาดับ หรื อชิ้นงานวาดแบบร่ าง (Figure) ผูเ้ รี ยนที่ได้ Rank F ต้องมีจานวนชิ้นงานส่ งมากกว่า
คน Rank สู งๆ ตามลาดับ เช่ น Rank A วาดจานวน 10 ตัว จากนั้นใน Rank ต่อๆ ไปก็จะเพิ่มจานวนอีก 10 ตัว
ตัวลาดับ แต่ในบางสัปดาห์ที่สลับสิ ทธิ์ กัน เช่น การวาดภาพวัตถุจากทิศทางต่างๆ Rank F สามารถที่จะเลือกที่นงั่
ได้ก่อนและเลือกกันต่อมาตามลาดับ เพื่อให้นกั ศึกษาที่มีทกั ษะอ่อนกว่า ได้มีโอกาสในการวาดชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนคนที่มี Rank สู งจะได้ฝึกพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาส่งงานในแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีเงื่อนไข
คือ หากนักศึกษาคนใดไม่ส่งตามเวลาที่กาหนด ก็จะตกไป Rank F ทันที และได้รับชิ้นงานในระดับ F เช่นกัน

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างการประกาศสิ ทธิ์ของแต่ละ Rank (ที่มา : สื่ อการสอนในห้องเรี ยน)
3) ประกาศผล Rank แต่ ละสัปดาห์ ในห้ องเรียน
เมื่อได้รับชิ้นงานครบในแต่ละสัปดาห์ ผูส้ อนก็จะพิจารณาจากทักษะการวาด และการพัฒนาตัวเองจาก
ชิ้นงานก่อนๆ ของผูเ้ รี ยน ให้คะแนน และจัดลาดับ Rank ประจาสัปดาห์ โดยมีการประกาศ Rank ในห้องเรี ยน
ก่อนเริ่ มเรี ยนในแต่ละสัปดาห์ ออกแบบการประกาศผลให้น่าสนใจและตื่นเต้น เพื่อให้นกั ศึกษาได้ลุน้ และทราบ
ผลงานของตนเอง โดยหลังการประกาศผลผูส้ อนก็จะบรรยายเนื้อหาทางทฤษฎีและแจกโจทย์และสิ ทธิต่างๆ ของ
แต่ละ Rank ประจาสัปดาห์ และให้นกั ศึกษาลงมือทาทันที
โดยผูส้ อนได้คืนชิ้นงานและเขียนข้อแนะนาในการทางานแต่ละชิ้นให้กบั นักศึกษา และนาชิ้นงานที่ได้
Rank A ติดนาเสนอที่สาขาวิชา เพื่อแสดงความสามารถของนักศึกษาในรายวิชาให้กบั อาจารย์และนักศึกษาชั้นปี
อื่นๆ ด้วย และในสัปดาห์สุดท้ายก็จะรวบรวมเกรดทั้งหมดของนักศึกษาแต่ละคน ประเมินและจัดลาดับ Rank 11
คนของชั้นปี ในรายวิชานี้ ประกาศในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็ นเกียรติให้กบั นักศึกษาที่ต้งั ใจและพยายามทางานมาโดย
ตลอด
4) ประเมินผลการเรียนรู้และผลความพึงพอใจหลังการเรียน
หลัง การเรี ยนในแต่ล ะปี การศึ กษา ผูเ้ ขี ย นได้ มี ก ารประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ โดยดู ชิ้ นงานสุ ดท้ายของ
การเรี ยน คือการสอบปลายภาค เพื่อดูพฒั นาการและความสามารถทางการวาดเขียนในแต่ละชิ้นงานของนักศึกษา
ผ่านบทละครเรื่ อง แรงโลกี ร์ (Desire under the Elms) ประพันธ์โดย ยูจีน โอ'นี ล และได้จัด ทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ดว้ ยเกมมิฟิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4.1) การเรี ยนแบบมี ส่วนร่ วม โดยใช้ผลจากงานของนักศึ กษาในแต่ละสัปดาห์ ทาให้นักศึ กษา
ตื่นตัวและสนใจในการทางานมากขึ้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 40
และระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 9 ตามลาดับ
4.2) ความรู ้สึกของนักศึกษาเมื่อรู ้ว่างานแต่ละงานที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กบั Ranking ที่ได้รับในแต่ละ
สัปดาห์ และแต่ละ Rank ปริ มาณและรู ปแบบของงานจะแตกต่างกัน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ
53.1 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 34.4 และระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
4.3) ความรู ้สึกของนักศึกษาเมื่อมีการประกาศผล Ranking และโจทย์ที่จะได้รับทุกสัปดาห์ ทาให้
นักศึกษาตื่นตัวในการเรี ยนมากขึ้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 58.5 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 33.8
และระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 7.7 ตามลาดับ
4.4) ความรู ้สึกเมื่อได้ Ranking ที่สูงขึ้น นักศึกษาส่ วนใหญ่ ดีใจที่ตวั เองพัฒนาขึ้น รู ้สึกมีแรงจะ
ทางานต่อๆ ไปให้ดี มี แรงผลักดันในการทางานชิ้ นต่อไป รู ้ สึกภูมิใจเป็ นอย่างมาก กดดันหน่ อยๆ ต้องรั กษา
ตาแหน่งให้ได้เพราะจะแข่งกับเพื่อน รู ้ สึกว่าสิ่ งที่พยายามปรับปรุ งหรื อแก้ไขจากผลงานที่มามันส่ งผลดีกลับมา
และก็รู้สึกว่าจะต้องรั กษาระดับ Ranking นี้ ให้ได้ตลอด รู ้สึกได้เรี ยนรู ้ หายเหนื่ อย อยากทาคะแนนให้คงที่ไป
เรื่ อยๆ และดีข้ ึนไปอีก เป็ นต้น ส่ วนความรู ้สึกเมื่อได้ Ranking ที่ต่าลง นักศึกษาส่ วนใหญ่ ผิดหวังเสี ยใจ บางคน
ยอมรับเพราะเป็ นผลของความขี้เกียจของตัวเอง ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น ทาให้เรารู ้ว่าไม่ถนัดงานชิ้นนั้น งาน
หน้าเอาใหม่ อยากปรับตัว เสี ยความรู ้สึกนิดหน่อย เศร้ารู ้สึกแย่ทาได้ไม่ดีพอแต่ก็มีแรงผลักดันในงานถัดไป
4.5) นักศึกษาให้คะแนนรู ปแบบการเรี ยนการสอนรู ปแบบ Ranking ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5
คิดเป็ นร้อยละ 64.6 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 27.7 และระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 7 ตามลาดับ
4.5) จากการเรี ยนรู ้ตลอดทั้งเทอม นักศึกษาได้พฒั นาศักยภาพการวาดรู ปของนักศึกษาได้ในระดับ
ใด ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 58.8 และระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 10.8
ตามลาดับ
4.6) Ranking มีผลทาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้วิชาการวาดเขียน ได้ดีข้ นึ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการ
วาดรู ปของนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 41.5 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 46.2 และระดับ 3
คิดเป็ นร้อยละ 12.3 ตามลาดับ
4.7) ความรู ้สึกของนักศึกษา เมื่อรู ้ว่า Ranking ไม่ใช่คะแนนดิบที่จะได้รับ แต่เป็ นเพียงการประเมิน
คุณภาพการทางานของนักศึกษาเท่านั้น ส่วนใหญ่รู้สึก ดี รู ้สึกโอเคเพราะได้รู้ว่าตัวเองพัฒนามากน้อยเเค่ไหน เป็ น
การประเมินที่วดั ศักยภาพของการวาดได้ดี ไม่ได้อะไร แต่ทาเพราะสนุกเพราะได้แข่งขันกับเพื่อนๆ รู ้สึกว่าทาให้
ไม่ยึดติดกับคะแนนว่าต้องได้เท่าไร แต่จะรู ้แข่งกับตัวเองมากกว่า
4.8) ความรู ้สึกต่อการนา Ranking มาใช้ในการเรี ยน เมื่อเทียบกับการเรี ยนแบบส่งงานตามปกติ ผล
การประเมินอยูใ่ น ระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 50.8 ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 44.6 และระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 4.6
4.9) ข้อ ดี ข องการสอนโดยใช้ Ranking ผ่ า นการท าแบบสอบถามหลัง การเรี ย นรู ้ นัก ศึ ก ษามี
ความเห็นว่า ได้พฒั นาตัวเองเพิ่มขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัวตลอดเวลา ก้าวข้ามคาว่าทาไม่ได้ วัดศักยภาพในการวาด
ให้นกั ศึกษามีกาลังใจมากขึ้น ทาให้อยากทางานส่ ง อยากรู ้ว่าตัวเองจะได้อยู่ตรงไหน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีแรงกระตุน้
แรงผลักดันในการพัฒนาฝี มือ เพื่อให้ได้อยู่ลาดับสู งๆ ทาให้รู้ระดับของผลงานตัวเองว่าเราควรปรับปรุ งตรงไหน
และพัฒนาต่อไป และทาให้กระตืนรื อร้นในการทางานมากขึ้น ได้รู้ความสามารถของตัวเองว่างานไหนเหมาะกับ
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เรา อันไหนควรพัฒนาขึ้น ทางานละเอียดมากขึ้น มีแรงผลักดันตัวเองมากๆ และสนุกกับการเรี ยนมากกว่าเรี ยน
ปกติ ต้องรักษาตาแหน่งตัวเอง ทาให้เด็กมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
4.10) ข้อเสี ยของการสอนโดยใช้ Ranking นักศึกษามีความเห็นว่า ทาให้รู้สึกผิดหวังถ้าได้ RANK
ต่า ไม่ทราบคะแนนที่แน่นอน อาจจะมีการเปรี ยบเทียบกับเพื่อน เขินอาย มีการแบ่งแยกชนชั้นในห้องเรี ยน อาจทา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการกดดันตัวเองขึ้น มีการแข่งขันกัน ทาให้เครี ยด ถ้าสาหรับคนที่ไม่สนใจจริ งๆกับการเรี ยนแบบนี้ก็
จะไม่สามารถมองเห็นข้อบ่งพ่องของตัวเองได้ มันทาให้เราคาดหวัง คิดว่าเราทาดี แต่คะแนนไม่ได้ดี อาจจะเป็ น
เรื่ องของความรู ้สึกของเด็กหลังจากการประเมิน เมื่อตนเองถูก จัดอยู่ในอันดับท้ายๆ แต่อาจารย์จะอธิ บายและให้
กาลังใจเด็กเป็ นอย่างดีอยูแ่ ล้ว
4.11) ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักศึ กษา คือ การสอนที่ ดี ไม่ใช่ แค่นักศึ กษาได้
ความรู ้แต่ตอ้ งได้พฒั นาตัวเองขึ้นด้วย และสิ่ งที่จะสามารถบอกได้ถึงการพัฒนา มีหลายวิธี และ Rank เป็ นตัวช่วย
ที่ดีมาก นอกจากจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ยังได้พฒั นาให้ดีข้ ึน คล้ายจะเป็ นการแข่งขันแต่จริ งๆ คือ
การทาให้ตวั เองมีความพยายามและตั้งใจให้ทุกๆ งานดีข้ ึน ชอบ สนุกและเป็ นประโยชน์มาก การทา Rank ทาให้
รู ้สึกมีความกระตือรื อร้นในการทางานทุกครั้ง รู ้สึกลุน้ เเละสนุกในทุกๆ สัปดาห์ การจัดอันดับทาให้ไม่เบื่อเวลา
เรี ยนเลย ถ้าโรงเรี ยนมัธยมนานะบบนี้ไปใช้กบั น้องๆ น่าจะทาให้การเรี ยนในห้องไม่น่าเบื่อ

7. สรุป
เมื่อผูเ้ ขียนได้นาแนวคิดของการออกแบบ Game Based Learning ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ Active Learning
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้กบั การออกแบบการสอนในรายวิชาการวาดเส้น (วรัตต์ อินทสระ, 2562) ทั้งเรื่ องของ
1) Practice คือการแฝงแบบฝึ กหัดต่างๆ โดยการสร้างโจทย์และเงื่อนไขต่างๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางการวาด
เขียน ทักษะ ทฤษฎี และงานลงมือทาในกิจกรรมต่างๆ 2) Learning by Doing ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และ
มีความกระตือรื อร้นพัฒนาตนเองเพื่อให้ตนเองอยู่ใน Rank ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ 3) Learning from Mistakes เมื่อ
สัปดาห์ใดที่ ผูเ้ รี ยนเกิดความผิดพลาด Rank ตกจากสัปดาห์ก่อน นักศึกษาก็จะตั้งใจทาชิ้นงานต่อให้ให้ดียิ่งขึ้น
มีความรอบคอบในการทางานมากกว่าเดิม 4) Goal-Oriented Learning คือ แม้ผสู ้ อนจะกาหนดเป้าหมายที่ชดั เจน
ในเกมว่าเป็ นการหา 11 คนที่เก่งที่สุดในชั้นเรี ยน ก็จะมีนกั ศึกษาบางกลุ่มที่มีความพยายามทาตามเป้าหมายนี้ และ
มีบางกลุ่มที่อาจเป็ นเพียงแค่ทาเป้าหมายตามความสามารถของตนเองให้ดีที่สุด และ 5) Learning Point คือ เมื่อถึง
การสอบประมวลผลหรื อการสอบปลายภาค นักศึกษาสามารถที่จะใช้ความสามารถที่ตนเองพยายามทา Rank
มาตลอด มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานจริ ง
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการสอบปลายภาค ผ่านบทละครเรื่ อง แรงโลกีร์ (Desire under the Elms)
ประพันธ์โดย ยูจีน โอ'นีล พบว่า ผลงานของนักศึกษามีลายเส้นที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เข้าใจกระบวนการวาดทั้งเรื่ อง
สัดส่วน มิติ ความสมจริ ง รวมถึงแนวคิดในการออกแบบตัวละคร ฉาก และเครื่ องแต่งกายได้เป็ นอย่างดี เมื่อเทียบ
กับชิ้นงานในชั้นเรี ยนที่ผา่ นมา และจากผลการประเมินความพึงพอใจในชั้นเรี ยนในการออกแบบการสอนวิชาการ
วาดเส้นสาหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดงด้วยเกมมิฟิเคชันครั้งนี้ พบว่านักศึกษามีความกระตือรื อร้น และ
สนุกกับบรรยากาศในการเรี ยน การสร้างการมีส่วนร่ วมและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
และพัฒนาการชิ้นงานของนักศึกษาดีข้ ึนเป็ นลาดับ จากคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละสัปดาห์ สิ่ งที่ผูเ้ ขียน
สังเกตได้คือพฤติกรรมของนักศึกษาในช่วงแรก อาจเกิดความไม่สนุก และไม่อยากมีส่วนร่ วม เนื่องจากอาจไม่
ถนัดการวาดรู ป แต่เมื่ อได้ทราบรู ปแบบในการทากิ จกรรมว่าไม่เกี่ยวกับคะแนนเก็บงานของตนเอง และต้อง
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พยายามที่จะอยูใ่ นระดับที่สูงเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สบายขึ้น ก็จะเกิดการแข่งขันกับตนเอง และพยายามในการทางาน
มากยิ่งขึ้น รวมถึ งทาให้นักศึ กษาหลายคนที่มักขาดเรี ยนบ่อย หรื อทางานไม่ตามเวลา เริ่ มให้ความสาคัญกับ
การเรี ยน เริ่ มเข้ามาขอคาปรึ กษาในการวาดให้ดีข้ นึ เพื่อให้ตนเองไม่อยูใ่ น Rank ที่ต่า รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันของเพื่อน คนที่อยู่ใน Rank ที่ต่า ก็จะขอคาปรึ กษาเพื่อน Rank สู ง ก็จะเป็ นระบบของเพื่อนช่ วยเพื่อน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน

8. ข้อเสนอแนะ
1) เมื่อมีการจัดลาดับ Rank อาจส่ งผลกระทบสร้างแรงกดดันและความรู ้สึกกับ นักศึกษาที่ไม่ถนัดด้าน
การวาดเส้นโดยตรง ผูส้ อนจาเป็ นต้องสื่ อสารรู ปแบบและกระบวนการสร้างเงื่อนไขต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ เมื่อ
นักศึกษาเกิดความเครี ยด ต้องเข้าช่วยเหลือ และอธิบายเหตุผลและแนวทางในการปฏิบตั ิงานครั้งต่อไป
2) การจัดลาดับ Rank ไม่ควรมีผลกับคะแนนชิ้นงานของนักศึกษาโดยตรง โดยคะแนนนั้นผูเ้ ขียนจะ
พิจารณาถึงพัฒนาการวาดรู ปของแต่ละคน ความเข้าใจ และความถูกต้อง ดังนั้น ทาให้นกั ศึกษาหลายคนที่ไม่ถนัด
วาดรู ป ยังมี โอกาสได้ Rank สู งเช่ นเดี ยวกับคนที่ วาดรู ปเก่ ง ให้ดูจากพัฒนาการและความถูกต้องของชิ้ นงาน
มากกว่า
3) ปั จจัยสาคัญที่ทาให้กิจกรรมสาเร็ จ สิ่ งที่สาคัญคือต้องแจ้งเกี่ยวกับ Rank ให้นกั ศึกษาเข้าใจ ว่าไม่ใช่
คะแนน เนื่องจากนักศึกษาจะเริ่ มรู ้สึกท้อ เมื่อตัวเองอยูใ่ น Rank ที่ต่าตลอด สาเหตุของการจัด Rank จริ งๆ แล้วคือ
การแบ่งความสามารถของนักศึกษา เพื่อที่ครู จะได้ทราบว่าต้องเพิ่มและแก้ไขข้อบ่งพร่ องของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
อย่างไร การให้สิทธิ์คนที่มี Rank สู งกว่า เป็ นการให้นกั ศึกษามีความพยายามเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตนเองได้สิทธิ์และได้
งานที่สบายขึ้น ส่วนการเพิ่มจานวนชิ้นงานหรื อการใช้เวลาการทางานมาเป็ นเงื่อนไขนั้น ก็เพื่อให้กบั นักศึกษาที่มี
Rank ต่า ได้ฝึกทักษะเพิม่ ขึ้น เพราะต้องตั้งใจมากขึ้น ได้ลองวาดซ้ าๆ ให้ชานาญนั้นเอง
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อิทธิพลของโปรซูเมอร์ ในโซเชียลมีเดียกับการสร้ างการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
SOCIAL MEDIA PROSUMER INFLUENCES TOWARD POLITICAL
PARTICIPATION
นิโลบล วงศ์ ภัทรนนท์
สาขาสื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Nilobon.vo@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั นี้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างแรงจูงใจในสังคมร่ วมสมัย ผ่าน
สื่ อการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ในโลกออนไลน์ ในกลุ่มผูร้ ับสารนี้มีสื่อบุคคลที่ทา
หน้าที่เป็ นทั้งผูบ้ ริ โภคข่าวสาร (Consumer) และผูผ้ ลิตสาร (Prosducer) ที่เรี ยกว่า โปรซูเมอร์ (Prosumer) ซึ่ งเป็ น
กลุ่มผูร้ ับสารเชิงรุ ก (Active Audiences) ที่ทาหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในโลกออนไลน์และกลายเป็ นผูน้ าทาง
ความคิด (Opinion Leader) ที่มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นในการสร้างการมีส่วนร่ วมทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์
(Online Platform) ต่างๆ จากทฤษฎี การสื่ อสารแบบสองทอด (Two-step Flow Theory) ของ Lazarsfeld พบว่า
การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างมากทั้งการมีส่วนร่ วมแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยโปรซู เมอร์ ได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างทั้ง 3 ปั จจัยในแบบจาลองเจตจานงนิ ยมภาคพลเมือง (Civic
Voluntarism Model) อันนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง ได้แก่ 1) แหล่งทรัพยากร (Resources) 2) ปั จจัยด้าน
จิตวิทยาในการเข้าร่ วม (Psychological Engagement) 3) ปั จจัยด้านการสรรหาเครื อข่าย (Recruitment Networks)
ด้วยเหตุน้ ีโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างแรงกระตุน้ ในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองใน
ยุคปัจจุบนั
คาสาคัญ: โปรซูเมอร์, การมีส่วนร่ วมทางการเมือง, ผูน้ าทางความคิด, ทฤษฎีการสื่ อสารแบบสองทอด,
โซเชียลมีเดีย.

ABSTRACT
In this present day of contemporary society, social media has contributed a significant role in persuading
process through interpersonal communication via online platform. Among social media consumers, there is a
media person who rises up from active audience and played both part of being a consumer and a producer called
Prosumer. Prosumer gradually steps up to become an opinion leader (OL) who has an influence on political
participation through various online and offline activities. The conclusion from Lazarsfled’s Two-step Flow
theory can be inferred that interpersonal communication has major impact on both online and offline political
participation by full-filling the gap of Civic Voluntarism Model which consists of 3 elements those lead to
Political Participation: 1) Resources 2) Psychological Engagement 3) Recruitment Network. Therefore, Prosumer
in Social Media has played an important part of creating a wave of political participation nowaday.
Keywords: Prosumer, Political Participation, Opinion Leader, Two-step Flow theory, Social Media.
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1. บทนา
การเติบโตของสื่ ออินเทอร์ เน็ตและโซเชียลมีเดียในยุคสังคมร่ วมสมัยนี้ทาให้เกิดการแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ออกเป็ นกลุ่มย่อยต่างๆ อาทิ ผูร้ ับสารที่มีความกระตือรื อร้นต่อข่าวสารทางการเมือง (Active Audiences) และผูร้ ับ
สารแบบตั้งรับ (Passive Audiences) (Prior, 2007) กลุ่มคนที่มีความตื่นตัวต่อข่าวสารทางการเมืองในเชิงรุ กเหล่านี้
เริ่ มทวีความสาคัญต่อกลุ่มผูใ้ ช้งานทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) โดยการยกระดับจากผูร้ ับข่าวสารเป็ น
ผูใ้ ห้คาแนะนาข่าวสาร ข้อมูลทางการเมืองและนาเสนอมุมมองความคิดเห็นของตนเอง ซึ่ งพฤติกรรมและองค์
ความรู ้ของพวกเขากลายมาเป็ นกระแสของข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยูใ่ นสื่ อ (Bode, 2015) กลายเป็ นผูม้ ีอิทธิ พล
ต่อกลุ่มคนอื่นๆหรื อที่เรี ยกว่า “ผูน้ าทางความคิด” หรื อ Opinion Leader (OL) คือ ผูท้ ี่สามารถสร้างอิทธิ พลใน
การชัก จู ง ให้ ค นตั้ง ค าถามเกี่ ย วกับ ประเด็ น ต่ า งๆที่ ต นน าเสนอทั้ง ในบริ บ ทออฟไลน์ (Thorson, 2014) และ
ออนไลน์ (Weeks, Ardevol-Abreu และ Zuniga, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลมีเดียซึ่ งผูร้ ับสารมีความ
กระตือรื อร้นในการค้นหาข้อมูลที่เป็ น กระแสนิยม ข่าวสารทางการเมือง ความรู ้ และพึ่งพาความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น
ในเครื อข่ายเพื่อจัดวางพฤติกรรมและมุมมองของตนเอง (Bode, 2015; Bond และคณะ, 2012)
ในกลุ่มผูใ้ ช้งานในโซเชียลมีเดียนี้มีกลุ่มผูร้ ับสารที่คุณมีลกั ษณะพิเศษที่เรี ยกว่า โปรซูเมอร์ (Prosumer)
นี้ มีลกั ษณะของเป็ นทั้งผูร้ ับสาร (Consumers) และผูผ้ ลิตสาร (Producers) (Ritzer, Dean & Jurgenson, 2012) ที่มี
ส่ วนร่ วมในพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียอยู่ในระดับสู งและกลายเป็ นผูน้ าทางความคิดในเรื่ องต่างๆรวมไปถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง ซึ่ งตามความคิดของ Lazarsfeld และคณะ (1944) จากทฤษฎีการสื่ อสาร Two-step
Flow ได้ให้ความหมายของผูน้ าทางความคิดว่า คือตัวแทนของปั จเจกที่บริ โภคข้อมูลข่าวสารและแบ่งปั นให้กบั
ผูอ้ ื่น ส่ วนKatz และ Lazarfeld (1955) กล่าวว่าผูน้ าทางความคิด คือผูท้ ี่ทาให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร
ดังนั้นโปรซูเมอร์จึงทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูน้ าทางความคิดในบริ บทของยุคออนไลน์น้ ี ซึ่ งเกิดกลุ่มผูร้ ับสารที่
ทาหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบของตนเองและเผยแพร่ ทางโซเชียลมีเดีย โดยข้อมูลข่าวสารหรื อความคิดที่
ถูกนาเสนอโดยโปรซูเมอร์ เหล่านี้ได้ถูกบริ โภคต่อเป็ นทอดไปยังกลุ่มผูร้ ับสารที่มีความกระตือรื อร้นในการแสวงหา
ข่าวสารน้อยกว่าหรื อกลุ่มผูร้ ั บสารแบบตั้งรั บและมี อิทธิ พลต่อความคิด ทัศนคติ และพฤติ กรรมของกลุ่มคน
เหล่านั้น ซึ่ งโปรซู เมอร์ ในโซเชี ยลมี เดี ยอาจมี ชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามบริ บทของช่ องทางการสื่ อสาร เช่ น
Youtuber คือ โปรซูเมอร์ ทางช่อง Youtube, Blogger คือ โปรซูเมอร์ ทาง Blog, ดาว Tik-Tok คือ โปรซูเมอร์ ทาง
แอปพลิเคชัน (Application) Tik-Tok เป็ นต้น
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองนั้นอาจเกิดขึ้นได้ท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (Barnes และคณะ,
1979) หรื ออาจแบ่งเป็ นการมีส่วนร่ วมทางการเมืองแบบออนไลน์ (Online Political Participation) และออฟไลน์
(Offline Political Participation) (Gil de Zúñiga, Jung และ Valenzuela, 2012) ซึ่ ง Calenda และ Meijer (2009)
กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมทางออนไลน์น้ นั จะสะท้อนการมีส่วนร่ วมทางออฟไลน์เช่นกัน ดังนั้นอิทธิ พลของโปรซุเอร์
ทางโซเชียลมีเดียก็จะส่ งผลต่อการมีส่วนรวมทางการเมืองทั้งทางออนไลน์ เช่น เมื่อผูน้ าทางความคิดในโซเชียล
มีเดียมีการโพสลงในเพจเฟสบุค้ เพื่อขอรับบริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรื อการทวีตการขอรายชื่อ
ลงนามเพื่อสนับสนุ นการรณรงค์ทางการเมืองต่างๆ และอาจนาไปสู่ กิจกรรมทางการเมืองแบบออฟไลน์ เช่น
การเข้าร่ วมชุมนุม, การเคลื่อนไหวทางการเมือง, การเดินขบวนประท้วง เป็ นต้น แต่การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
นั้นจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัย 3 ประการ ซึ่ ง Verba, Schozman, Brady และ Nie (1993) ได้อธิ บายเอาไว้ว่ามีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องดังแบบจาลองเจตจานงนิ ยมภาคพลเรื อน (Civic Voluntarism Model)
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จะพบว่าโปรซูเมอร์มีบทบาทสนับสนุนปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้
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บทความนี้จึงเป็ นการนาโมเดลการสื่ อสารแบบสองทอดจากทฤษฎี Two-step Flow มาอธิ บายในส่ วน
ของอิทธิ พลของการไหลเวียนเปลี่ ยนถ่ายการสื่ อสาร (Flow of Communication) ระหว่างผูน้ าทางความคิด ใน
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ เ รี ย กว่ า โปรซู เ มอร์ ในการเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งของปั จ จัย ในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งทั้ง 3
องค์ประกอบจากแบบจาลองเจตจานงนิยมภาคพลเรื อน

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรซูเมอร์ในโลกโซเชียลมีเดียกับการสร้างการมีส่วนร่ วมทางการเมืองตาม
แบบจาลองเจตจานงนิยมภาคพลเรื อน

3. ผู้นาทางความคิดในโซเชียลมีเดียกับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
Baruah (2012) กล่าวว่า โซเชียลมีเดียคือการใช้ เครื อข่าย Web-based และเทคโนโลยีไร้สายที่สามารถ
เคลื่ อนที่ ได้ในการสื่ อสารและปฏิ สัมพันธ์โต้ตอบกัน ซึ่ งปรากฏในหลากหลายรู ปแบบ ทั้งนิ ตยสาร, Internet
Forum, Weblogs, Social Bogs, Microblogging, Wikis, Podcasts, รู ปถ่าย, คลิปวีดีโอ จุดเด่นของสื่ อประเภทนี้ ก็
คือการเผยแพร่ และแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารกันในกลุ่มคนที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดกัน วัยรุ่ น
จานวนมากนิยมใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆรอบตัวที่รวดเร็ วและมีความเป็ นปั จจุบนั สมัย รวมถึงเพื่อ
การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างฉับพลันทันที
พัฒนาการในการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นหลากหลายรู ปแบบของโซเชียลมีเดียนั้นมีหลากหลายรู ปแบบ
เป็ นต้น ว่ า ในรู ป แบบของ เครื อ ข่ า ยโซเชี ย ล เช่ น MySpace (2003), LinkedIn (2003), Facebook (2004) และ
Twitter (2006) หรื อในรู ป แบบ Blog ต่ า งๆ อาทิ BlogSpot.com, Wordpress.com, Blogger.com ซึ่ งรู ป แบบที่
แตกต่างของโซเชียลมีเดียนั้นมีวิธีสร้างการมีกลยุทธ์ในการส่ วนร่ วมทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังที่ Makela (2019)
ได้กล่าวถึงโซเชียลมีเดียที่เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั ว่า
Facebook มีเป้าหมายในเป็ นจุดเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างเพื่อน ครอบครัว และชุมชนต่างๆ จุดเด่นคือ
โดยผูท้ ี่เข้าร่ วมนั้นจะต้องมีตวั ตนเป็ นมนุษย์จริ งๆ (Real People) และการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีได้หลากหลายวิธี
เช่น การพิมพ์ขอ้ ความ โพสรู ปภาพ คลิปวีดีโอ บทความ เพจ การไลฟ์ สด เป็ นต้น
Instagram มีวตั ถุประสงค์ในการแบ่งปั นรู ปภาพและคลิปวีดีโอในคนที่มีจุดร่ วมความสนใจเดี ย วกัน
จุ ด เด่ น คื อ การสื่ อ สารโดยการเล่ า เรื่ องที่ มี ภ าพประกอบ และการค้น หาบุ ค คลที่ มี ค วามสนใจเดี ย วกั น
การปฏิสัมพันธ์ผา่ น IG นั้นได้แก่ การโพสภาพและคลิป การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ การไลฟ์ สด เป็ นต้น
Twitter เป็ นช่ องทางในการแชร์ ข้อความเพื่อเชื่ อมโยงบุคคลรอบๆตัวกับเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้นในสังคม
มีจุดเด่น คือ การติดตามหรื อ Retweet ข้อความต่อกันนั้น ผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นเพื่อนกันแต่หมายถึงมีความเกี่ยวข้อง
หรื อมีความสนใจในสิ่ งเดียวกัน และข้อความข่าวสารนั้นมีความเป็ นปัจจุบนั สมัยมาก
การสื่ อสารแบบออนไลน์น้ ีมีศกั ยภาพในการเพิ่มความระแวดระวังต่อการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคม
และนาเสนอโอกาสในการติดต่อสื่ อสารระหว่างชุมชนเสมือนจริ ง ซึ่งการมีส่วนร่ วมในโลกออนไลน์น้ นั จะนามา
สู่ การมีส่วนร่ วมในโลกออฟไลน์เช่นกัน Boyd และ Ellison, (2008) พบว่าโซเชียลมีเดียนั้นมีท้ งั อิทธิ พลเชิ งบวก
และเชิงลบต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของกลุ่มวัยรุ่ น เช่น สามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวัยรุ่ น
มาใช้สิทธิ์ ใช้เสี ยงในการลงคะแนนเลือกตั้ง หรื ออาจใช้โซเชียลมีเดียเป็ นเครื่ องมือเพื่อปลุกปั่ นให้กลุ่มวัยรุ่ น ก่อ
ความรุ นแรงต่อกิจกรรมทางการเมือง ในสหรัฐอเมริ กานั้นการใช้งานของโซเชียลมีเดียถือเป็ นการแสดงจุดยืนทาง
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การเมืองอย่างหนึ่งและกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นมีการแสดงออกทางการเมือง 39% ของผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดียได้แสดงออก
ถึงอุดมการณ์ที่มีต่อพรรค Democrats (PEW, 2012) บทบาทของโซเชียลมีเดียในสังคมอเมริ กนั จึงเป็ นการแสดง
ตัวตนทางการเมืองซึ่งเป็ นพื้นที่ในการแสดงการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของคนทุกเพศทุกวัย
การแสดงออกทางการเมืองนั้นนอกเหนือจากจะมาจากการเสพข่าวสารจากสื่ อมวลชนแล้ว ยังมีอีกปัจจัย
ที่เข้ามามีอิทธิ พลไม่แพ้การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ นัน่ คือ อิทธิ พลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
Communication) ได้แก่ คุณลักษณะของ “ผูน้ าทางความคิด” (Opinion Leader) ซึ่ งเป็ นลักษณะของคนที่มีภาวะ
ความเป็ นผูน้ าที่สามารถรวบรวมกลุ่มคนให้เข้ามาสนใจหรื อพบปะพูดคุย ปฏิสัมพันธ์กนั ได้ (Opinion Leader
Traits) Katz และ Lazarfeld (1955) พบว่า ผูน้ าทางความคิด จะมีความสัมพันธ์แบบรับ -ส่ ง (Give and Take) ใน
ระดับชี วิตประจาวันกับบุคคลอื่นๆ เป็ นต้นว่า อาจเป็ นกลุ่มเพื่อนสนิท , ญาติพี่น้อง หรื อ ดารานักแสดงที่เราชื่น
ชอบและติ ดตามผลงานอยู่เป็ นประจา การเป็ นผูน้ าทางความคิดนั้นจึ งเป็ นการประกอบสร้ างทางสังคมจาก
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรื ออาจกล่าวได้ว่า ผูน้ าทางความคิดคือ 1) ผูท้ ี่ให้มุมมองส่ วนตัวกับคุณค่าของเรื่ อง
ต่างๆ เช่น แสดงจุดยืนทางการเมืองว่าไม่สนับ สนุนการใช้ความรุ นแรง หรื อแสดงออกว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อสถานการณ์ทางการเมือง 2) มีความคุน้ เคยกับประเด็นต่างๆที่หยิบยกเอามากล่าวถึง เช่น เป็ นผูท้ ี่เข้าร่ วมใน
กิจกรรมทางการเมือง มีประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปสังเกตการณ์ในการชุมนุ ม หรื อเป็ นแกนนาในการ
ประท้วง หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง 3) มีตาแหน่ งเป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายทางสังคม เป็ นต้นว่า
มีผตู ้ ิดตามในสื่ อโซเชี ยลมีเดียจานวนมาก หรื อคนรี ทวีตข้อความต่อกันไปเป็ นจานวนมาก ทาให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ความคิดเห็นที่เกิดจากผูใ้ ช้สื่อโซเชียลมีเดียนั้น ถูกยกระดับขึ้นเป็ นข้อมูลที่มีอิทธิ พลต่อความคิดและการตัดสิ นใจ
ของผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ทางออนไลน์ ได้แก่ การกดไลค์
กดแชร์ หรื อแสดงความคิดเห็น ทางออฟไลน์ ได้แก่ การเข้าร่ วมการชุมนุมในสถานที่ต่างๆดังที่ได้มีการโพสเชิญ
ชวน เป็ นต้น
จากแนวความคิดนี้ Choi (2014) นาเรื่ องผูน้ าทางความคิดจากโมเดลการสื่ อสารแบบ Two-step Flow มา
ใช้ใ นการศึ ก ษาในทวิ ตเตอร์ และพบว่ า พลวัตในโลกสาธารณะนั้น การสื่ อ สารแบบสองทอดของ Lazarsfeld
สามารถนามาใช้อธิ บายในบริ บทของพื้นที่การสื่ อสารแบบออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี และต่อมา Weeks, ArdevolAbreu และ Zuniga (2015) ได้นาคุณลักษณะของความเป็ นผูน้ าทางความคิดมาใช้ในการศึกษาการสร้างจูงใจให้
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง (Political Persuasion) ผ่านช่องทางของสื่ อโซเชียลมีเดียและพบว่า มีลกั ษณะของผูร้ ับ
สารที่กลายเป็ น Prosumer คือเป็ นทั้งผูบ้ ริ โภคสื่ อ(Consume) ผลิตสื่ อ (Produce) แล้วยังเป็ นผูแ้ พร่ กระจายข้อมูล
ข่าวสาร (Distribute) ไปยังผูอ้ ื่นอีกด้วย ในกลุ่มนี้จะมีบางส่วนที่เรี ยกตนว่าเป็ น “ผูน้ าทางความคิด” ซึ่งมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองแตกต่างจากกลุ่มที่เป็ นผูร้ ับสารทัว่ ไป โดยกลุ่มคนที่เป็ นผูน้ าทางความคิดนั้นนอกจาก
จะรับบทบาทสาคัญในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับสารอื่นๆแล้ว ยังเป็ นแนบเอาอิทธิพลทางการเมืองไปสู่กลุ่มคนที่ได้
พบปะพูดคุยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งการเป็ นผูน้ าทางความคิดนั้นถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการชักจูงให้ไปเลือกตั้ง
หรื อเปลี่ ยนใจจากผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งที่ ต้ งั ใจไว้ต้ งั แต่แรก จากการศึ กษาเรื่ อง Prosumer ของ Weeks, ArdevolAbreu และ Zuniga, (2015) พบว่า Prosumer ที่เป็ นผูน้ าทางความคิดนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจทางการเมืองต่อ
ผูอ้ ื่นได้ดงั ภาพ

1123

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพที่ 1 Indirect Effect of Prosumers on frequency of Persuading others
ที่มา: Weeks และคณะ (2015)
จากภาพนี้ เราสามารถอธิ บ ายให้ เ ห็ น ได้ว่ า Prosumer และโปรซู เ มอร์ ที่ เ ป็ นผูน้ าทางความคิ ด สร้ าง
ผลกระทบทางอ้อมในการชักจูงผูอ้ ื่นได้อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ .001 ดังนั้นหากกลุ่มคนที่เป็ นโปรซูเมอร์เหล่านี้จึงทา
หน้าที่ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทางการเมืองก็อาจนาไปสู่การมีส่วนร่ วมทางการเมืองในรู ปแบบต่างๆได้
“การมี ส่ ว นร่ วมทางการเมื อ ง” นั้ น เป็ นทัก ษะส่ ว นบุ ค คลและถื อ เป็ นหน้ า ที่ พ ลเมื อ งอย่ า งหนึ่ ง
เป็ นการกระทาของปั จเจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งแบบสมัครใจและไม่สมัครใจในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ทางการเมื อ ง (Verba & Nia 1972) โดย Barnes และคณะ (1979) มี การแบ่ ง ประเภทของการมี ส่ วนร่ ว มทาง
การเมืองออกเป็ น 1) แบบเป็ นทางการ (Conventional) 2) แบบไม่เป็ นทางการ (Non-Conventionnal) ซึ่ งไม่เป็ นที่
นิยมนักในปั จจุบนั ในอีกมิติหนึ่งของการแบ่งประเภทการมีส่วนร่ วมทางการเมืองที่นิยมในปั จจุบนั นั้น จาแนก
ออกเป็ น 1) การมีส่วนร่ วมทางการเมืองออนไลน์ (Online political Participation) อาทิเช่น การเขียนอีเมลล์หรื อ
ส่ งข้อความถึงนักการเมืองหรื อพรรคการเมือง การส่ งข้อความถึงบรรณาธิ การหนังสื อในประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง การอาสาเข้าร่ วมในการรณรงค์ต่างๆทางการเมือง เป็ นต้น (2) การมีส่วนร่ วมทางการเมืองออฟไลน์
(Offline political Participation) เป็ นต้นว่า การเข้าร่ วมประชาพิจารณ์ การโทรหรื อส่ งจดหมายไปยังสายตรงที่
เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง พูดคุยกับนักการเมือง สวมตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง เช่น เข็มกลัด หมวก หรื อ
เสื้ อ เข้าร่ วมการประท้วงหรื อการชุ มนุ มทางการเมือง เป็ นสมาชิ กกลุ่มทางการเมือง หรื อกลุ่มที่มีความสนใจ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง การลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง เป็ นต้ น (Gil de Zúñiga, Jung และ Valenzuela, 2012)
ส่ วน Jones-Correa และ Leil (2001) แบ่งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองออกเป็ นสองประเภทคือ 1) การมีส่วนร่ วมที่
เกี่ยวกับการลงคะแนนเสี ยง (Electoral Participation) เช่น การใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง, การลงนามถอดถอนสมาชิ กสภา
และ 2) การมีส่วนร่ วมทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสี ยง (Non-electoral Participation) เช่น การบริ จาค
เงินให้กบั พรรคการเมือง การทาจิตอาสาเข้าร่ วมรณรงค์ทางการเมือง เป็ นต้น

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
นอกเหนือจากการเปิ ดรับข่าวสารทางการเมืองจาก Prosumer หรื อผูน้ าทางความคิดทางโซเชียลมีแล้ว
Verba, Schozman, Brady และ Nie (1993) ได้คิดค้นแบบจาลองเจตจานงนิยมภาคพลเมือง (Civic Voluntarism
Model) ซึ่งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ดังภาพ
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ภาพที่ 2 Civic Voluntarism Model
ที่มา: Verba, Schozman, Brady และ Nie (1993)
จากแบบจาลองนี้น้ ีอธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ประกอบด้วย
1) แหล่งทรัพยากร (Resources) ได้แก่ เวลา (Time) ทุนทรัพย์ (Money) และทักษะของพลเมือง (Civic
Skills) การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งต้อ งอาศัย แหล่ งทรั พ ยากรทั้ง 3 ด้านนี้ เช่ น การชุ ม นุ ม เพื่ อ ประท้วงหรื อ
การเดิ นขบวนเพื่อ เรี ยกร้ องสิ ทธิ์ อาจกระทาการได้ยากสาหรั บประชากรในกลุ่ม วัยทางาน กลุ่มผูม้ ี รายได้ต่ า
มีสถานะทางเศรษฐกิจฝื ดเคือง หรื อมีระดับการศึกษาไม่สูงมาก เพราะมีขอ้ จากัดด้านเวลาที่ตอ้ งทางานจันทร์ -ศุกร์
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น จึงไม่สามารถสละเวลามาเข้าร่ วมการชุมนุมได้เป็ นเวลานาน และไม่มีเวลาในการเสพข่าวสาร
ทางการเมืองได้ตลอดเวลาจึงอาจขาดข้อมูลข่าวสารในการสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่ วมทางการเมือง ซึ่งโปรซูเมอร์ ได้
เข้ามาทาหน้าที่ ในการเป็ นสื่ อบุคคลที่กระจายข่าวสารทางการเมืองโดยอาศัยความไว้เนื้ อเชื่ อใจจากกลุ่มคนที่
ติดตามตนเองทางโซเชี ยลมีเดียเพื่อสร้างแรงกระตุน้ ในการมีส่วนร่ วมทางการเมือง เราจึงได้เห็นปรากฎการณ์
การชุมนุมแบบแฟลชม็อบ (Flashmob) ในหลายพื้นที่ของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เกิดจากการกระจาย
ข่าวสารของโปรซูเมอร์ ทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ต่างๆและสร้างให้เกิดพลังของมวลประชาชนในการเรี ยกร้อง
สิ ทธิ์ โดยพยายามลดข้อจากัดด้านแหล่งทรัพยากรเพื่อให้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมื องได้มากขึ้น
เป็ นต้นว่า การนัดชุมนุมในช่วงเย็นและค่าซึ่งเป็ นเวลาหลังเลิกงาน, การชุมนุมที่ไม่ได้ยืดเยื้อข้ามวันติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลานานทาให้กลุ่มคนที่หาเช้ากินค่าและกลุ่มวัยทางานสามารถเข้าร่ วมได้สะดวกมากขึ้น, การชุมนุมที่มี
การกระจายจุดการรวมตัวไปยังพื้ นที่ ที่ สามารถเข้า ถึ งได้ส ะดวกด้ว ยรถไฟฟ้ า และขนส่ งมวลชน รวมไปถึ ง
การกระจายจุดชุมนุมไปยังพื้นที่ที่เป็ นสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆ เช่น อนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย, อนุสาวรี ยช์ ัย
สมรภูมิ, วงเวียนบางเขน (อนุสาวรี ยบ์ างเขน) เป็ นต้น
นอกเหนือจากการมีส่วนร่ วมทางการเมืองแบบออฟไลน์ แล้ว สาหรับประชาชนที่มีทกั ษะในการเข้าถึง
เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารจากออนไลน์ก็สามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ เช่น การรับ
บริ จ าคเพื่ อ สนับสนุ น พรรคการเมื อ งทางออนไลน์ , การโพสรู ป ภาพหรื อ ข้อ ความแสดงจุ ดยื นทางการเมื อง
ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดว้ ยข้อจากัดทางทักษะพลเมืองต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา ความรู ้
รายได้ ก็สามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองในรู ปแบบอื่นๆได้ เช่น การติดโปสเตอร์ สนับสนุนทางการเมืองที่หน้า
บ้า น, การสวมเสื้ อ เพื่ อ แสดงจุ ด ยื น ทางการเมื อ ง ซึ่ งอาจจะใช้ แ หล่ ง ทรั พ ยากรน้อ ยกว่ า การไปร่ ว มชุ ม นุ ม
การเดินขบวน หรื อการเข้าร่ วมกลุ่มต่อต้านทางการเมืองต่างๆ
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2) ปั จ จัย ด้านจิ ต วิ ท ยาในการเข้าร่ วม (Psychological Engagement) ได้แ ก่ ความสนใจในการเมื อ ง
(Political Interest), ความศรั ท ธาต่ อ ระบบการเมื อ ง (Political Efficacy), ความรู ้ ด้ า นการเมื อ ง (Political
Information/Knowledge), ความเป็ นพรรคพวก (Partisanship), อิทธิ พลจากครอบครัว (Family Influences) และ
การอบรมบ่มเพาะจากระบบการศึกษา (Nursing Education Influences) เป็ นต้น ซึ่งในปัจจัยด้านจิตวิทยาในการเข้า
ร่ วมเหล่านี้ โปรซู เมอร์ ทางโซเชี ยลมีเดียทาหน้าเข้ามาเติมเต็ม ช่องว่างที่ขาดหายไปในหลายรู ปแบบ เป็ นต้นว่า
หากความสนใจในการเมือง (Political Interest) อยู่ในระดับต่า ผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดียก็จะมีแนวโน้มในการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองต่า (Bode, 2015) ดังนั้น หากโปรซูเมอร์ ที่เราใกล้ชิดติดตามในโซเชียลมีเดียมีการโพสข่าวสาร
ทางการเมื องในประเด็นต่างๆ ก็สามารถดึงความสนใจของเราให้เข้าไปค้นหาข้อมูลทางการเมื องมากขึ้นซึ่ ง
นอกจากจะกระตุน้ ความสนใจทางการเมืองของเราแล้ว ยัง ส่ งผลต่อระบบอัลกอริ ท่ ึ ม (Algorithm) และระบบ
ค้นหา (Search Engine) ทาให้เมื่ อเราเข้าไปในโซเชี ยลมี เดี ยเหล่านั้น เราก็จะพบข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องกับ
การเมืองมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งก็จะเป็ นการสร้างช่องทางการเปิ ดรับให้เกิดองค์ความรู ้ทางการเมืองที่มากขึ้น หรื อใน
บางกรณี กลุ่มผูน้ าทางความคิดทางโซเชียลมีเดียอาจเป็ นผูน้ าเสนอองค์ความรู ้ทางการเมืองจากมุมมองของเขาเอง
และเมื่อเราได้เสพข่าวสารเหล่านั้นบ่อยครั้งก็จะเกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อระบบการเมืองในรู ปแบบเดียวกันกับ
ผูน้ าทางความคิดหรื อโปรซูเมอร์ที่เราติดตาม
นอกเหนือจากโปรซูเมอร์ที่เป็ นบุคคลสาธารณะที่เราใกล้ชิดติดตามแล้ว โปรซูเมอร์ที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่ วมทางการเมืองยังรวมไปถึงครอบครัว เครื อญาติ เพื่อนสนิทหรื อเพื่อนร่ วมงาน ตามทฤษฎีการสื่ อสารแบบ
สองทอดนั้น กล่าวว่าการที่เราเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากคนที่เราเชื่อถือไว้ใจมีผลต่อทัศนคติ ความคิด
พฤติกรรมของเรามากกว่าการเปิ ดรับจากสื่ อมวลชน หรื ออาจกล่าวได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับสื่ อบุคคลที่เราไว้
เนื้อเชื่อใจนั้นจะส่งผลต่อเรามากกว่าข้อมูลข่าวสารที่มาจากสื่ อสาธารณะ ซึ่งแม้ว่าจะเป็ นสื่ อที่มีความน่าเชื่อถือสู ง
อย่างข่าวทางหนังสื อพิมพ์หรื อโทรทัศน์ แต่จากทฤษฎีน้ ีพบว่าผูค้ นมีแนวโน้มที่จะเชื่อข่าวสารจากคนที่ตวั เองรู ้สึก
สนิทสนมและไว้ใจมากกว่า ดังนั้นการมีส่วนร่ วมทางการเมืองนั้นจึงได้รับอิทธิ พลจากการสื่ อสารระหว่างบุคคล
ค่อนข้างมาก ซึ่งครอบครัวและสถาบันการศึกษาถือเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยาในการปลูกฝังการมี
ส่วนร่ วมทางการเมือง
3) ปั จจัยด้านการสรรหาเครื อข่าย (Recruitment Network) ในระบบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในอดีต
นั้นการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องอาจมี ข้อจากัดจากปั จจัยที่ ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในยุคปั จจุบันการสรรหา
เครื อข่ายสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วและสะดวกต่อการเข้าถึงมากขึ้นจากการค้นหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ดังนั้นการค้นหาเครื อข่ายทางการเมืองในปัจจุบนั จึงง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะพรรคการเมืองหรื อกลุ่มแนวคิดทาง
การเมืองต่างๆมักจะมีช่องทางออนไลน์เพื่อใช้ติดต่อและประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มผูต้ ิดตาม (Followers) เป็ นต้นว่า
การมี Facebook Fan Page ของพรรคการเมืองต่างๆ หรื อการที่นกั การเมืองแต่ละคนมี Instagram เป็ นของตนเอง
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง โดยโปรซูเมอร์ น้ นั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูก้ ่อตั้งเครื อข่ายทางการเมืองแต่อาจเป็ น
ผูท้ ี่เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับเครื อข่ายทางการเมืองต่างๆ เช่น การแชร์ ข่าวสารจากเพจที่แสดงจุดยืนทางการเมือง
ของนัก ศึ ก ษาในสถาบัน ต่ า งๆ, การรี ท วี ต ข้อ ความที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การนัด หมายในการชุ ม นุ ม , การไลฟ์ สด
การเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็ นต้น ดังนั้นเมื่อมีโปรซูเมอร์ เข้ามากระตุน้ ก็ทาให้เกิดการแพร่ กระจายของข้อมูล
ข่าวสารทางการเมื องที่ รวดเร็ วและเข้าถึ งกลุ่มคนได้มากขึ้น ทาให้เกิ ดการตื่ นตัวทางการเมื องของผูค้ นทั้งใน
รู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์
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5. สรุป
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองนั้นเป็ นบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมืองซึ่ งนอกเหนือจากอิทธิ พลของ
สื่ อกระแสหลักในการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองแล้ว การสื่ อสารระหว่างบุคคลในโซเชียลมีเดีย
ก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในยุคปัจจุบนั โปรซูเมอร์ คือสื่ อบุคคลที่มีบทบาทเป็ นผูน้ าทางความคิด
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กบั กลุ่มคนที่ใกล้ชิดติดตาม
โดยโปรซูเมอร์นอกจากจะเป็ นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสี ยง มีผตู ้ ิดตามจานวนมากผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ต่างๆ
แล้ว ยังรวมไปถึงคนในครอบครัว เครื อญาติและบุคคลแวดล้อมในโซเชียลมีเดียที่เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวสารทางการ
เมื องและส่ งผลต่อความคิด ทัศนคติและพฤติ กรรมของเรา โดยการสร้ างแรงกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ประกอบด้วย 3 ปั จจัย ได้แก่ 1) แหล่งทรัพยากร 2) ปั จจัยด้านจิตวิทยาในการเข้าร่ วม 3) ปั จจัยด้าน
การสรรหาเครื อข่าย ซึ่ งโปรซู เมอร์ ในโซเชียลมีเดียได้เข้ามาเป็ นสะพานเชื่ อมโยงและผลักดันให้เกิดการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองโดยการเติมเต็มองค์ประกอบต่างในฐานะ การเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ การเพิ่มระดับ
ความสนใจทางการเมือง การเป็ นสะพานเชื่อมโยงเครื อข่ายทางการเมืองต่างๆ เป็ นต้น
ในสังคมประชาธิ ปไตยนั้นการมีส่วนร่ วมทางการเมืองถือเป็ นการแสดงออกถึงสิ ทธิ์ เสรี ภาพและพลัง
ของปัจเจกชนที่สามารถพึงกระทาได้ภายใต้ขอบเขตของการเคารพกฎหมายและความสงบสุ ขของบ้านเมืองไม่ว่า
จะเป็ นทางออนไลน์หรื อออฟไลน์ ดังนั้นโปรซู เมอร์ หรื อผูน้ าทางความคิดในโซเชี ยลมี เดี ยที่ ดีน้ ันควรสร้ าง
อิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองที่จะนาไปสู่ การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาประเทศไปร่ วมกันอย่าง
สันติวิธี

6. ข้อเสนอแนะ
บทความวิชาการนี้เป็ นการกล่าวถึงภาพรวมของโปรซูเมอร์โดยยังมิได้มีการอ้างอิงบริ บทจากวัฒนธรรม
การเมืองการปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่ ง แต่เป็ นเพียงการกล่าวถึงภาพรวมโดยทัว่ ไปของโปรซูเมอร์
ซึ่ งหากมีการนาไปทาเป็ นงานวิจยั ควรจะมีการเจาะลึก ลักษณะของอิทธิ พลจากโปรซูเมอร์ ในแต่ละประเภทและ
ในบริ บทของสังคมวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกที่สามารถเข้าใจอิทธิพลของสื่ อบุคคล
ต่อการสร้างการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในแต่ละรู ปแบบ
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ผลศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่า t - test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม พบว่าวัยรุ่ นที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็ น
ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร สื่ อออนไลน์ เฟซบุ๊ก

1130

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ABSTRACT
Research "Behavior on exposure to Facebook fans of the teen in the Bangkok Metropolitan area"
The researcher used survey method (Survey Research) with the objectives 1) to study the behavior of news
exposure of using online social network in Facebook 2) to study the relationship of information exposure
behavior using Facebook social network classified by gender 3) to study the comparison of news exposure
behavior using Facebook social network by gender, age, level Questionnaire is a tool for data collection.
The sample consisted of 420 people. The data was analyzed using descriptive statistics from statistics such as
frequency, percentage, mean, standard deviation. Chi-square, t-test, and multiple regression
The research results were found that The respondents were more female than males. For education level,
it was found that the respondents had a high school education. Have behavior of exposure to Facebook media
Using Facebook by using every day And the duration of using Facebook at each time is less than 30 minutes per
time. Level of opinion, type of content, news from Facebook media about selling products and services. Is on the
scale very often Exposure to news from the Facebook media for the benefit of being able to monitor the daily
situation At the highest level Comments on media literacy Able to distinguish articles or news information in
Facebook that part of the information is fact Or comments There is a high average. Data analysis The relationship
between sexes and adolescents' exposure to news on social networks, Facebook. In Bangkok and its vicinity It
was found that adolescents in Bangkok and metropolitan areas had different sexes. There is no different in the
news exposure behavior of using social networks, Facebook. The results of a comparative study of news exposure
behavior classified by gender The statistics were analyzed by t-test to compare the differences in two groups of
cases. There was no different level of opinion.
Keywords: media exposure behavior, online media , Facebook

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
โลกออนไลน์โลกแห่ งเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของระบบอินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
การสื่ อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคมคือ เครื อข่ายสังคมใหม่ที่รู้จกั กันแพร่ หลายว่า“สังคมออนไลน์”
(Social Network) โดยเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ีเป็ นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
และศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทัว่ โลกเป็ นผูส้ ื่ อสารหรื อเขียนเล่าเนื้ อหา
เรื่ องราวประสบการณ์ บทความ รู ปภาพ และวีดีโอ ที่สมาชิกเขียนและทาขึ้นเองหรื อพบเจอจากสื่ ออื่นๆ แล้วนามา
แบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ื่นที่อยู่ในเครื อของตนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เครื อข่าย
สังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ก่ อให้เกิ ดวิวฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยีของสื่ อสังคมออนไลน์
หลากหลายประเภท
การติดต่อสารได้รวดเร็ วกว้างไกลทัว่ โลก โซเชียลมีเดียในประเทศไทยเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เพราะได้
แรงหนุนมาจาก “สมาร์ ทโฟน” ที่ปัจจุบนั มีการวางจาหน่ายสมาร์ ทโฟนรุ่ นราคาไม่แพงออกมาขายอย่างมากมาย
หลากรุ่ น หลายแบรนด์ ท าให้ ป ระชาชนในประเทศไทยสามารถเข้าถึ งอิ น เทอร์ เ น็ต ได้ง่ า ย และสะดวกขึ้น
การเพิ่มขึ้นของจานวนสมาร์ ทโฟน และผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต-สมาร์ ทโฟน ย่อมส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของ
จานวนผูใ้ ช้งาน โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก (Social Media Facebook) ได้รับความนิยมกันมากในหมู่วยั รุ่ น และบุคคลที่
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ต้องการสื่ อสารกัน แม้ว่าเฟซบุ๊กจะถูกสร้างขึ้น เพื่อให้สามารถติดต่อสัมพันธ์กนั ในทางบวก แต่ในทางกลับกัน
เฟซบุ๊ก ก็เป็ นสื่ อที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ในเวลาเดียวกัน เฟซบุ๊กจัดได้ว่ามีท้งั ประโยชน์และโทษในตัวของมันเอง
ประโยชน์ของ เฟซบุ๊ก สามารถใช้เว็บเหล่านี้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารข้อความต่างๆทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ หรื อ
เอาไว้โชว์ผลงานอวดความเก๋ า ความเก่งเและเจ๋ ง ทั้งของตัวเอง เพื่อนพ้องน้องพี่ แฟนคลับดารา หรื อขององค์กร
เพื่อส่ งออกไปยังคนกลุ่มหนึ่งโดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด บางคนก็เรี ยกเป็ นกลยุทธ์ปากต่อปาก
หรื อ Viral Marketing แค่โพสต์ขอ้ ความลงไปในหน้า page เพื่อนๆหรื อใครๆที่อยู่ใน Contacts List ก็จะได้รับ
ข้อมูลเหล่านั้น และถ้าเนื้อหาต่างๆมีความน่าสนใจ มันก็จะถูกส่ งต่อออกไปเรื่ อยๆ ใครจะไปรู ้ว่าข้อความนั้นอาจ
ส่ งไปไกลถึงอีกฝั่งนึงของโลก เฟซบุ๊ก ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์ ในส่ วนโทษของเฟซบุ๊ก นั้นหากผูใ้ ช้เสพติดมาก
เกินไปก็ทาให้เสี ยอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นเวลาส่ วนตัวในชี วิตจริ ง ที่ตอ้ งเสี ยไปโดยไม่มีประโยชน์อะไร
เพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่ในโลกออนไลน์ ดังนั้นผูใ้ ช้ควรรู ้เท่าทันเทคโนโลยีและสิ่ งยัว่ ยุต่างๆ ควรไตร่ ตรอง
ก่ อ นที่ จ ะหลงเชื่ อข้อความจากสื่ อ เครื อ ข่า ยสั ง คมออนไลน์ ในปั จ จุ บันผูใ้ ช้สื่ อ ดิ จิทัล ทั่ว โลกมากมาย โดยมี
แนวโน้มที่จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
กลุ่มวัยรุ่ นถื อเป็ นกลุ่มเสี่ ยงเพราะมี พฤติ กรรมชอบทดลองสิ่ งใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่
ซึ่ งผูป้ กครองไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันของวัยรุ่ นต่อด้านการสื่ อสาร
การติดต่อระหว่างเพื่อน ครู อาจารย์ การส่ งการบ้าน หรื อการพูดคุยชุมชนสังคมเครื อข่ายออนไลน์ที่กว้างมาก
บทบาทการสื่ อสารโลกออนไลน์จึงถือว่าเป็ นดาบสองคมที่มีท้งั ด้านดีดา้ นลบ ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งเลือกและระมัดระวังภัยที่
เข้ามาทุกรู ปแบบ
ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั เพื่อนาไปใช้ดา้ นการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
เพื่อทาให้ทราบว่าวัยรุ่ นเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ เฟซบุ๊กในด้านใดมากที่สุด เพื่อสามารถเผยแพร่ ข่าวสารต่าง ๆ ให้
เข้าถึ งกลุ่มวัยรุ่ นได้อย่างแท้จริ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อทราบว่าวัยรุ่ นมี ความสามารถในวิเคราะห์ ประเมิน
แยกแยะ ข่าวสารจากสื่ อ เฟซบุ๊ก โดยเฉพาะการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ของวัยรุ่ นในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นแนวทางที่
ถูกต้องสาหรับวัยรุ่ น เช่ น การศึ กษา การใช้ชีวิตในสั งคม สิ่ งแวดล้อม จริ ยธรรม วัฒนธรรมประเพณี ค่านิ ยม
รวมทั้งการรับรู ้ว่าสื่ อต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการแสดงออกของวัยรุ่ น เพื่อให้วยั รุ่ นมีการแสดงออกอย่างถูกครรลอง
จึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมเปิ ดรั บ ข่ า วสารการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องวัย รุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา เฟซบุ๊ก เพื่อการทราบถึงการสื่ อสารเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่ นอย่าง
แท้จริ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการเปิ ดรั บข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของ
วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จาแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ น
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
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3. คาถามการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ ประสบ การณ์ในการใช้
บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กหรื อไม่อย่างไร
2. พฤติ กรรมการเปิ ดรับข่าวสารของวัยรุ่ นต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มี ผลต่อการใช้
ชีวิตประจาวันอย่างไร
3. การเลือกเปิ ดรับข่าวสารของวัยรุ่ นต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เช่น การพูดคุยกับเพื่อน
การเล่นเกม การซื้อสิ นค้า การติดตามข่าวสารจากเพจดัง
4. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดพฤติกรรมในการใช้เครื อข่ายออนไลน์สังคมเฟซบุ๊ก ที่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจ การแสดงออก อารมณ์ การตัดสิ นใจ ของวัยรุ่ น

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเฉพาะวัยรุ่ นไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
2. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากวัย รุ่ น ไทยตามการแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ข องส ามะโนประชากรและเคหะ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ในเขตตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. กลุ่มตัวอย่าง 420 คน
4. การศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สื่อดิจิทัล
ในปั จจุบนั พฤติกรรมการใช้สื่อยุคดิจิทลั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในยุคที่มีขอ้ มูล มากมายที่
หลัง่ ไหลไปหาผูบ้ ริ โภคนั้น ระบบสัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่มีความเร็ วสู งมากขึ้น ส่ งผลต่อ พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งในการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการชมรายการโทรทัศน์ การอ่านข่าวสารหรื อบทความ การเล่น
เกมส์ หรื อแม้แต่การสั่งซื้อสิ นค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีการ เติบโตขึ้นอย่างมาก (อริ สรา ไวยเจริ ญ, 2558) โดยที่
ผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ด้วย ความสะดวกสบายที่ง่ายดาย ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เรี ยกว่า
การเสพสื่ อหลายหน้าจอ (Multi-Screen) ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีสมาธิหรื อจดจ่อกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
นั้นสั้นลงเรื่ อย ๆ ยิ่งถ้าเป็ นการ ตลาดหรื อโฆษณาแล้วนั้นยิ่งมีความสนใจที่จะอยากรู ้ อยากดู น้ นั สั้นลงไปอีก
ซึ่งทาให้นกั การตลาดนั้น ต้องปรับตัวอย่างมากมายจนต้องหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ได้
แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ ที่ย งั ได้มีการแบ่ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์เ ป้ าหมายการใช้ง าน คุ ณลักษณะของ
การให้บริ การตามเว็บไซต์ ได้เป็ น 7 ประเภท (ระวิ แก้วสุ กใส และชัยรัตน์ จุสาโล, 2556)
1) สร้ างและประกาศตัวตน (Identity Network) เป็ นการที่ ให้ผูเ้ ข้าใช้งานได้มีพ้ืนที่ ใน การสร้ าง
ตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ เป็ นการเผยแพร่ เรื่ องราวของผูใ้ ช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดย ลักษณะของการเผยแพร่ มี
ทั้ง รู ปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก และยังสามารถที่จะหา เพื่อนใหม่ หรื อหาเพื่อนเก่า คนรู ้จกั ที่ห่าง
หายไป มีการเขียนบทความได้อิสระ โดยมี 2 รู ปแบบ ได้แก่
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1.1) Blog บล็อก เป็ นชื่ อเรี ยกสั้น ๆ ของ Weblog ซึ่ งมาจากคาว่า “Web” รวมกับคาว่า “Log”
ที่เป็ นเสมือนบันทึกหรื อรายละเอียดข้อมูลที่เก็บไว้ ดังนั้นบล็อกจึงเป็ นโปรแกรม ประยุกต์บนเว็บที่ใช้เก็บบันทึก
เรื่ องราว หรื อเนื้อหาที่เขียนไว้โดยเจ้าของเขียนแสดงความรู ้สึกนึกคิด ต่าง ๆ โดยทัว่ ไปจะมีผทู ้ ี่ทาหน้าที่หลักที่
เรี ย กว่ า “Blogger” เขี ย นบัน ทึ กหรื อ เล่ าเหตุ การณ์ ที่ อ ยากให้ คนอ่ านได้รั บ รู ้ หรื อ เป็ นการเสนอมุ ม มองและ
แนวความคิดของตนเองใส่เข้าไปในบล็อกนั้น
1.2) ไมโครบลอ็ก (Micro Blog) มีลกั ษณะเด่นโดยการให้ผูใ้ ช้โพสต์ขอ้ ความ จานวนสั้น ๆ
ผ่านเว็บผูใ้ ห้บริ การ และสามารถกาหนดให้ส่งข้อความนั้น ๆ ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่น Twitter, Facebook
เป็ นต้น
2) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เป็ นสังคมสาหรับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการ แสดงออกและ
นาเสนอผลงานของตัวเองได้จากทัว่ ทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริ การพื้นที่เสมือนเป็ น แกลเลอรี่ (Gallery) ที่ใช้
จัดโชว์ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็ นวิดีโอ รู ปภาพ เพลง อีกทั้งยังมี จุดประสงค์หลักเพื่อแชร์ เนื้อหาระหว่างผูใ้ ช้
เว็บ ที่ ใ ช้ฝ ากหรื อ แบ่ ง ปั น โดยใช้วิ ธี เ ดี ย วกัน แบบเว็บ ฝาก ภาพ แต่ เ ว็บ นี้ เน้ น เฉพาะไฟล์ที่ เ ป็ นมัล ติ มี เ ดี ย
ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket, Imeem และ
Slideshare เป็ นต้น
3) ความสนใจตรงกัน (Passion Network) ทาหน้าที่เก็บในสิ่ งที่ชอบไว้บนเครื อข่าย เป็ นการสร้างที่
คัน่ หนังสื อออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิดเพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเก็บหน้าเว็บ เพจที่คนั่ ไว้ในเครื่ องคน
เดียวก็นามาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้เพื่อที่จะได้เป็ นการแบ่งปันให้กบั คนที่มี ความชอบในเรื่ องเดียวกัน สามารถใช้
เป็ นแหล่ งอ้า งอิ งในการเข้า ไปหาข้อ มูล ได้ และนอกจากนี้ ย งั สามารถโหวตเพื่ อ ให้คะแนนกับที่ คนั่ หนังสื อ
ออนไลน์ที่ผใู ้ ช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็ นที่นิยม ซึ่งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Digg, Zickr, Ning,
del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็ นต้น
4) เวที ท างานร่ ว มกัน (Collaboration Network) เป็ นที่ ที่ ต้อ งการความคิ ด ความรู ้ และการต่ อ
ยอดจากผูใ้ ช้ที่มีความรู ้ เพื่อให้ความรู ้ที่ได้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนา ในที่สุด ซึ่งหากลองมอง
จากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นแล้ว คนที่เข้ามาในสังคมนี้มกั จะเป็ นคนที่มีความภูมิใจที่ ได้เผยแพร่ สิ่งทีตนเองรู ้ และทาให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมเพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล ความรู ้ ในเรื่ อ งต่า ง ๆ ใน ลัก ษณะเนื้ อ หา ทั้ง วิ ช าการ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ สิ นค้าหรื อบริ การ โดยส่ วนใหญ่มกั เป็ นนักวิชาการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในลักษณะเวทีทางานร่ วมกัน ใน ลักษณะเวทีทางานร่ วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ Google
Maps เป็ นต้น
5) ประสบการณ์เสมือนจริ ง (Virtual Reality) มีลกั ษณะเป็ นเกมออนไลน์ (Online Games) ซึ่ งเป็ น
เว็บที่นิยมมากเพราะเป็ นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย มีลกั ษณะเป็ นวิ ดีโอเกมที่ผูใ้ ช้ สามารถเล่นบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เกมออนไลน์น้ ีมีลกั ษณะเป็ นเกม 3 มิติที่ผใู ้ ช้นาเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผูเ้ ล่นสามารถติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง สร้างความรู ้สึกสนุ กเหมือนได้มีสังคมของ
ผูเ้ ล่นที่ชอบในแบบเดียวกัน อีกทั้งยังมีกราฟิ กที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้ ล่นรู ้สึก
บันเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เป็ นต้น
6) เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การประกอบอาชี พ (Professional Network) เพื่ อ การงาน โดยจะ เป็ นการน า
ประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ ประวัติผลงานของตนเอง และ สร้างเครื อข่ายเข้ากับ
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ผูอ้ ื่น นอกจากนี้ บริ ษทั ที่ต้องการคนมาร่ วมงาน สามารถเข้ามาหาจากประวัติของ ผูใ้ ช้ที่อยู่ในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์น้ ีได้ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ Linked in เป็ นต้น
7) เครื อข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผูใ้ ช้ (Peer to Peer: P2P) เป็ นการเชื่อมต่อกัน ระหว่างเครื่ องผูใ้ ช้
ด้วยกันโดยตรง จึงทาให้เกิดการสื่ อสารหรื อแบ่งปั นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และตรงถึงผูใ้ ช้ทนั ที ซึ่ งผูใ้ ห้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ได้แก่ Skype และ BitTorrent เป็ นต้น
5.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวสาร
- การเปิ ดรับเครื อข่ายสังคมสื่ อออนไลน์เฟซบุ๊ก
- ลักษณะประเภทของเนื้อหา
- การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ
- การรู้เท่าทันสื่อ

ตัวแปรต้น : ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเปิ ดรับข่าวสารทางเครื อข่ าย
ออนไลน์สังคมเฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ ระดับ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ ข่ าวสารทางเครื อ ข่ าย
ออนไลน์สังคมเฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ที่แตกต่างกัน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) กับวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพ มหานครและปริ มณฑล
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
6.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรส าหรั บ การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประชากรที่ เ ป็ นวัย รุ่ น ที่ มี อ ายุร ะหว่ า ง 18-25 ปี จากข้อ มู ล
สานักงานสถิติแห่งชาติ(www.nso.go.th) เดือนธันวาคม 2560 รายละเอียด ดังนี้
ประชากรวัย รุ่ น ที่ มี อ ายุร ะหว่ าง 18-25 ปี จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร มี จ านวนทั้ง สิ้ น 612,946 คน
เขตปริ มณฑล 5 จังหวัด มีประชากรวัยรุ่ น ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ดังนี้ จังหวัดนนทบุรี มีจานวนทั้งสิ้น 107,804
คน จังหวัดปทุมธานี มี จานวนทั้งสิ้ น 127,389 คน จังหวัดสมุ ทรปราการ มี จานวนทั้งสิ้ น 115,647 คน จังหวัด
นครปฐม มีจานวนทั้งสิ้น 109,309 คน จังหวัดสมุทรสาคร มีจานวนทั้งสิ้น 60,463 คน
รวมประชากรวัยรุ่ น ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้น
1,133,558 คน
โดยการวิจยั ในครั้งนี้ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้
สู ตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรมสาเร็ จรู ปเครซี่ และมอร์แกน(Krejcie and Morgan, 1970)
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากแหล่ง ข้อมูลประกาศ
สานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง จัดแบ่งจังหวัดที่อยู่ในเขตปริ มณฑล มีอยู่ 5 จังหวัดคือ นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตและอาเภอ เท่าๆ กัน จังหวัดละ 64 คน
6.3 เครื่ องมือวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งเป็ นแบบสอบถาม
ชนิ ดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (Self-administered Questionnaire) ซึ่ งประกอบไปด้วยค าถามปลายปิ ด
(Closed-Ended Question) และคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภท
สื่ อที่สนใจ ระยะเวลาในการรับข่าวสาร ประเภทเนื้อหาข่าวสาร ต้องการประโยชน์จากการรับข่าวสาร
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารจาก
สื่ อด้านต่างๆ
ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม อื่นๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ การ
ศึกษาวิจยั ต่อไป
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ใช้วิธี
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากค่าสถิติ
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบ สอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้อธิ บายพฤติกรรมเปิ ดรับ
ข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. ค่าสถิ ติ (Chi-Square Test) ใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเปิ ดรั บข่าวสารการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
4. ค่ าสถิ ติ (t-test) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งในกรณี 2 กลุ่ ม กับ อธิ บ ายพฤติ กรรมเปิ ดรั บ
ข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
5. วิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression) เพื่ อ ทดสอบปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด
พฤติกรรมเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งใช้
มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม
6.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกับวัยรุ่ นทัว่ ไปในกรุ งเทพ มหานครและ
ปริ มณฑล ดังนั้นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1.ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ใช้แ บบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้น เองเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจากข้อมูลเอกสารวารสารหนังสื อสิ่ ง พิมพ์ต่างๆ
รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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6.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลเสร็ จแล้วผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
จากนั้นนาแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามวิธีการวิจยั ทางสถิติและดาเนินการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์สถิติเชิงปริ มาณ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศกับ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ สื่ อ เฟซบุ๊ กของวัย รุ่ น จากค่ าสถิ ติ ไ คสแควร์
(Chi-Square)
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 3 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์สถิติ t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม
คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ น
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สถิติเชิงอ้างอิง ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรับการอธิ บายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่ องต่อไปนี้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดพฤติกรรมเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก ของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่ างที่
ตัว แปรอิ ส ระดัง กล่ า วแต่ ล ะตัว ที มี ต่ อ ตัว แปรตาม ดัง นั้น สถิ ติ ที่ ใ ช้คื อ การวิ เ คราะห์ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550)

7. ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 420 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 18 – 19 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพกิจการส่วนตัว
2. พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารการใช้ เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ก ของวัย รุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊ก ใช้ระยะเวลาการใช้
งานเฟซบุ๊กในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุ๊กในแต่ละวันโดยใช้ทุกวัน และใช้ระยะเวลาการใช้
งานเฟซบุ๊กในแต่ละครั้ง น้อยกว่า 30 นาที/ครั้ง ลักษณะประเภทของเนื้ อหาข่าวสารจากสื่ อเฟซบุ๊ก พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของลักษณะประเภทของเนื้ อหาข่าวสารจากสื่ อเฟซบุ๊ก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับบ่อยมาก
สาหรั บรายละเอียดย่อยมี ดังต่ อไปนี้ คื อ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับบ่อยมาก ได้แก่ ขายสิ นค้าและบริ การ และได้
ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนเก่า และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับบ่อย ได้แก่ สร้างอัลบั้มรู ปต่าง ๆ และซื้ อสิ นค้าและบริ การ
และการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ นาเสนอวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระดับความคิดเห็ นของการ
เปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อเฟซบุ๊ก เพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก สาหรับ
รายละเอียดย่อยคือ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เพื่อสามารถติ ดตามสถานการณ์ ประจาวัน และเพื่อ
ค้น คว้าหาข้อ มูล สาหรั บประกอบการใช้ชีวิต ประจาวัน ตามล าดับ เป็ นต้น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก ได้แก่
เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพื่อส่ งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ เพื่อเป็ นกิจวัตรประจาวัน และเพื่อติดตามประแสและมีส่วนร่ วมใน
เหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น
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3. วิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้อมูล
เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก สาหรับรายละเอียดย่อยมีดงั ต่อไปนี้คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 16 ข้อ ได้แก่ สามารถแยกแยะบทความหรื อข้อมูลข่าวสารในเฟซบุ๊กได้ว่าข้อมูลส่ วนไหนเป็ น
ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อคิดเห็น และการตัดสิ นใจเลือกนักการเมืองผิดพลาดเพราะเชื่อตามการเสนอข่าวสารทางสื่ อ
เฟซบุ๊ก ตามลาดับเป็ นต้นและมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย 1 ข้อ ได้แก่ การกดไลท์ กดแชร์ ภาพโป๊ หรื อคลิปวีดีโอ
4. การทดสอบสมมติ ฐ านในการวิ จัย ข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ ผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
ความสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเปิ ดรั บข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวัยรุ่ น
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า วัย รุ่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ มี เ พศต่ า งกัน
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน พบว่าปฏิเสธสมมติ ฐาน
ทุกข้อ ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวัยรุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจาแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพ มหานครและ
ปริ มณฑลที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กทั้งภาพรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้

8. อภิปรายผล
ระดับความคิดเห็นของการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีการเปิ ดรับข่าวสารการใช้
เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ก เพื่ อ สามารถติ ด ตามสถานการณ์ ป ระจ าวัน เพื่ อ ค้น คว้า หาข้อ มู ล ส าหรั บ
ประกอบการใช้ชีวิตประจาวัน เพื่อติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่ งและรั บ
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเป็ นกิจวัตรประจาวัน และเพื่อติดตามประแสและมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ที่กาลัง
เกิดขึ้นมากขึ้นทุกวัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มี
เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน พบว่าปฏิเสธ
สมมติฐานทุกข้อ
การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวัยรุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจาแนกตามเพศ พบว่า วัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ทั้งภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรนาข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการวางแผนการขยายตลาดในการซื้ อ-ขายสิ นค้าและบริ การโดยผ่าน
ช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้โดยมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคในวัยวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. ควรนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เทคโนโลยีการสื่ อสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่ อสาร
เช่น การพัฒนาฟังก์ชนั่ เสริ มเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในลักษณะต่าง ๆ หรื อ
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การพัฒนาเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานให้รองรับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของวัยรุ่ นที่มีการใช้งานในปัจจุบนั ที่เพิ่มมากขึ้น
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่ กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์ในการอธิ บาย
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผูท้ าวิจยั จึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการ
วิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวัยรุ่ น ในเขต
จังหวัด อื่น ๆ
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของวัยรุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป

10. กิตติกรรมประกาศ
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จากอดีตผ้าทอมือถูกผลิตให้ใช้ในครัวเรื อนจนแปรเปลี่ยนไปในปัจจุบนั การใช้ผา้ ทอมือถูกปรับเปลี่ยน
ให้มีรูปแบบเหมาะสมกับคนรุ่ นใหม่ใช้ในชีวิตประจาวัน ที่ยงั คงมีการนาผ้าทอมือมาใช้ในการแต่งกายเพื่อเข้าวัด
ทาบุญ โดยมีวตั ถุประสงค์งานวิจยั ดังนี้ 1). เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ผา้ ทอมือจังหวัดน่ าน 2). เพื่อออกแบบกราฟฟิ ก
ผ้าทอมือจังหวัดน่าน โดยใช้โปรแกรม Illustrator โดยผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเป็ นผูใ้ ช้ผา้ ทอมือในกรุ งเทพมหานคร
จึงสรุ ปผลงานออกแบบทั้งหมด 2 Collection ที่สะท้อนเอกลักษณ์โดยใช้การออกแบบจากโปรแกรม
Illustrator เพื่อเป็ นต้นแบบก่ อนจะนาไปเข้า สู่ กระบวนการเทคนิ ค การทอผ้าและการย้อ มสี ธ รรมชาติ ซ่ ึ ง จาก
การสัมภาษณ์ และทดลองย้อมกับชาวบ้านพบว่าน้ าที่อาเภอ ปัว เป็ นน้ าที่ไหลมาจากเทือกเขาภูคา ซึ่งมีกรดด่างต่าง
จากที่ อื่ น ทาให้สี ธ รรมชาติ ที่ได้แตกต่ า งจากสี ธรรมชาติ ที่ย อ้ มจากท้องที่ อื่น เกิ ด เป็ นเอกลัก ษณ์ ท้องถิ่ นของ
ผ้าทอมือจังหวัดน่านและแนวคิดเรื่ องพุทธศิลป์ ได้แก่ 1) ผ้าซิ่ นลายนาคภูมินทร์ สะท้อนตานานความเชื่อที่สื่อว่า
แม่น้ าน่านถูกสร้างโดยพญานาค และบทบาทของพญานาคที่คอยปกป้องพุทธศาสนา 2) ผ้าซิ่ นลายดอกชมพูภูคา
ดอกไม้ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยบานในจังหวัดน่านบนยอดดอยภูคา ผูว้ ิจยั นามาออกแบบเพื่อสะท้อนการเกล้า
มวยผมแล้วนาดอกไม้ประดับศีรษะของแม่หญิงล้านนาเมื่อแต่งกายเข้าวัด
ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าที่มาของเอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอมือจังหวัดน่ านนั้น เริ่ มต้นมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ที่มนุษย์นบั ถือธรรมชาติ ทาให้เกิดผ้าทอที่ใช้ในพิธีกรรม เพื่อเป็ นสื่ อกลางกับผีบรรพบุรุษซึ่งจะมีลวดลาย
กรรมวิธีที่เป็ นแบบเฉพาะการใช้งานในพิธีกรรมเท่านั้น จนกระทัง่ เมื่อความเชื่อของพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิ พล
ในจังหวัดน่ าน จึงรับเอาความเชื่ อเรื่ องการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และไตรภูมิพระร่ วง ทาให้ผา้ เปลี่ยนบทบาทจาก
การสื่ อสารกับผีบรรพบุรุษ มาเป็ นสื่ อกลางการเดินทางไปสู่สวรรค์
คาสาคัญ: การออกแบบกราฟฟิ ก,ผ้าทอมือจังหวัดน่าน, โปรแกรม Adobe Illustrator

ABSTRACT
From the past, hand- woven fabrics were produced for household use until they were
transformed.Nowadays, the function of hand-made textiles has been modified accordingly to fit the context of
people in this generation. People are still rely on hand-made textiles when it comes to selecting appropriate
dressing for special occasions that is religious related, whether it is paying respect to Buddha or making merit.
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The research was conducted to study the uniqueness of Nan’s hand-made textiles and to design Nan’s graphic
textiles by utilizing Illustrator program. Data were collected and analyzed using interviews from professionals
who have expertise in textile industry, local philosophers at the village and a target group who still uses textile in
Bangkok.
The work has been divided into two collections which reflect Nan’s hand-made textile’s identity using
the weaving and natural dyeing techniques. Get creative with Adobe Illustrator for the prototype. After
interviewing and conducting a dyeing test with the folk, the researcher found that the water in pua district which
flow from phuka mountain range has a specific acidic lavel. The threads dyed by the natural color from this water
make Nan textiles outstanding from identity. The two collections are as follow:
Nak Phumintre Sarong: This sarong reflects the belief of the folk of Nan that Naga protects Buddhism.
Phuka Pink Flower Sarong: The pattern on this sarong is derived from the only one type of flowers in
Thailand that blooms on the summit of Phuka. The researcher uses this flower in the design to convey a sense of
worship of Buddhism since this flower is used as a decorative accessory on Lanna ladies’ hair when they visit
Buddhism temples.
The research shows the advent of Nan’s hand-made textiles has been since an ancient time when humans
believed in supernatural powers. In the beginning, the purpose of the textiles was to be medium for contacting
ancestor’s spirits in traditional rituals. The patterns on the textiles were thus designed specifically for this
objective and the weaving process was complex due to these elaborate patterns. After Buddhism came into Nan
and had a huge amount of influence over the people in this region, the folk accepted the belief about the First
Noble Truth and Trai Bhum Pra Ruang which are the popular Buddhism Principles. Nan’s hand-made have
changed from a medium to communicate with ancestor’s spirits to a tool to bring people to heaven.
Keywords: Graphic Design, Nan textiles, Adobe illustrator

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ผ้า ทอมื อ เป็ นงานหัตถกรรมพื้ นบ้า นที่ มีชื่ อ เสี ย งของเมื อ งน่ า น โดยเฉพาะผ้า ลายน้ า ไหล ซึ่ ง ได้รับ
การ ยอมรับกันว่าเป็ นผ้าทอมือที่มีลวดลายสี สันสวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่แตกต่างไปจากผ้าพื้นเมือง
ของท้องถิ่ นอื่นๆ ผ้าทอมื อเหล่านี้ ทอกันมากในกลุ่มชนเชื้ อสายไทยวน คนเชื้ อสายไทลื้ อ ซึ่ งเป็ นกลุ่มชนที่มี
ความสามารถพิเศษในการทอผ้าชนิ ดต่างๆ(ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนื อ, 41:2543) ในอดีตผ้าทอมีความหมายต่อ
ผูห้ ญิ ง ในฐานะที่ เ ป็ นสิ่ งแสดงอัน ทรงคุณ ค่า ของแม่ เรื อ น ผูห้ ญิ ง ที่ ทอผ้า เก่ ง ฝี มื อ ประณี ตละเอี ยดมี ผา้ ซิ่ นผืน
งามเด่นนุ่ งไปงานบุญ วัฒนธรรมการทอผ้าในอดีตจึงเป็ นสิ่ งวัดคุณค่าของผูห้ ญิงที่เหมาะสมแก่การเป็ นคู่ครอง
แต่ในปั จจุบันความหมายของผ้าทอมิ ได้สาคัญอีกต่อไปแล้ว เพราะทุกสิ่ งมี ขายสาเร็ จรู ป หาซื้ อได้จากตลาด
สะดวกสบาย ผูช้ ายก็มิได้สนใจผูห้ ญิงเฉกเช่นในอดีตอีกต่อไป (ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒั นากุล, : 2551)
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนาม ในเรื่ องเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นของจังหวัดน่าน เนื่องจากในปัจจุบนั
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ผา้ ทอมือในปั จจุบนั มีพฤติกรรมและความต้องการในการใช้ผา้ ทอมื อที่ ปรั บเปลี่ ยนไปตาม
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พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจากในอดีต ทาให้ตอ้ งมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นามาออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe
illustrator เพื่อต่อยอดลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความร่ วมสมัย เหมาะสมกับคนยุคปัจจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ผา้ ทอมือจังหวัดน่าน
2. เพื่อออกแบบกราฟฟิ กผ้าทอมือจังหวัดน่าน โดยใช้โปรแกรม Illustrator

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
- การออกแบบกราฟฟิ ก ทฤษฎีของพงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์
- ผ้าทอมือจังหวัดน่าน เทคนิค, ลวดลาย, ประวัติศาสตร์, ความเชื่อ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1. ผ้าทอมือจังหวัดน่าน
2. เอกลักษณ์ ของจังหวัดน่าน
3. การวิเคราะห์รูปร่ างของผูส้ วมใส่
(กลุ่มเป้าหมาย)

ผลงานออกแบบกราฟฟิ ก และลวดลายผ้า
ทอมือจังหวัดน่านจากการออกแบบโดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
การออกแบบกราฟฟิ ก ด้วยแรงบันดาลใจจากผ้าทอมือจังหวัดน่าน จะสามารถมาออกแบบกราฟฟิ กด้วย
โปรแกรม Adobe illustrator ได้ และสามารถต่อยอดลวดลายดั้งเดิมให้มีความร่ วมสมัยได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จัย ชิ้ น นี้ เป็ นงานวิ จัยเชิ งคุณ ภาพ โดยใช้ก ารเก็ บข้อมู ล โดยการลงพื้ นที่ สั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ,
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จงั หวัดน่าน โดยแบ่งกระบวนการวิจยั ออกเป็ นสองส่วน คือ การศึกษาด้านประชากรกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานผ้าทอมือและ กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปสู่งานออกแบบ
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั เป็ นคนในกรุ งเทพมหานคร ผูเ้ ข้ามาทาบุญในวัดปทุมวนารามและกลุ่ม
ผูซ้ ้ื อสิ นค้าในงานโอทอป รวมจานวนทั้งสิ้ น 50 คน ผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผูส้ นใจผ้าทอมือโดย
ได้ลงพื้นที่ท้งั ใน กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดน่าน โดยได้ผลสรุ ป ดังนี้
- มักจะใส่ในงานสาคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเข้าวัด
- ใส่ทางานในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ ที่ตอ้ งแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์เป็ นประจา
- ใส่ในพิธีกรรมในงานมงคล งานรื่ นเริ งต่างๆ
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4.2 เครื่ องมือวิจัย
ผลงานวิจยั ชิ้นนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตุแบบมีส่วนร่ วม เพื่อหาเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น และ
ผูว้ ิจยั ได้มีส่วนร่ วมกับชาวบ้านในกระบวนการในการทอผ้า เพื่อเข้าใจเทคนิคการทอรู ปแบบต่างๆของการทอผ้า
แบบเทคนิคจังหวัดน่าน เพื่อนามาออกแบบกราฟฟิ กที่มีความเข้ากับรู ปแบบการทอผ้า
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- รวบรวมงานข้อมูลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับผ้าทอมือจังหวัดน่าน
- ลงพื้นที่จงั หวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูลสิ นค้าผ้าทอมือในท้องถิน่
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผสู ้ นใจผ้าทอมือ ในกรุ งเทพมหานคร
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อออกแบบกราฟฟิ ก
- สร้างผลงานออกแบบ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
- ส่ วนที่ 1 การสรุปข้ อมูลกลุ่มลวดลายผ้าทอมือ จังหวัดน่ าน
การใช้งานผ้าทอมือจังหวัดน่ านในแง่ของกลุ่มลวดลายของผ้าทอมือรู ปแบบต่างๆ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ป
ลวดลายของผ้าทอมือจังหวัดน่านออกมา 4 กลุ่ม โดยอ้างอิงจากหนังสื อมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ ของทรงศักดิ์
ปรางค์วฒั นากุล ดังนี้ กลุ่มลายกาบ, กลุ่มลายพันธุ์พฤกษา,กลุ่มลายสัตว์ และกลุ่มลวดลายที่เกี่ยวข้องกับ พุทธ
ศาสนา
- ส่ วนที่ 2 การสรุปข้ อมูลกลุ่มชาติพนั ธ์ จังหวัดน่ าน
ในอดีตการแต่งกายของสตรี ชาวล้านนานั้นจะแต่งกายด้วยผ้าซิ่ นที่มีลกั ษณธโครงสร้างที่แตกต่าง
กันแล้วแต่กลุ่มชาติพนั ธ์ ซึ่ งผ้าซิ่ นเมืองน่านถือว่ามีหลากหลายประเภทโดย แบ่งออกเป็ นโครงสร้างต่างๆ ได้แก่
ไทยวน ไทลื้อ ซึ่ งทั้งสองเชื้อชาติได้ผสมกลมกลืนกันจนเกิดเป็ นโครงสร้างผ้าซิ่ นใหม่ๆ ซึ่ งแต่ละโครงสร้างก็จะ
ขับเน้นสรี ระร่ างกายของผูส้ วมใส่ต่างกัน ดังนี้
- ผ้าซิ่ นไทยวน ผ้าซิ่ นไทยยวนหรื อซิ่ นตีนจก เป็ นผ้าซิ่ นที่มีสัดส่ วนสวยงาม ตรงตัวซิ่ นเป็ นลาย
ขวาง ต่อตีนซิ่ นเป็ นตีนจก เมื่อสวมใส่ ขบั เน้นสรี ระลวดลายตรงส่ วนเท้า เมื่อก้าวเดินลวดลายขยับมีความสวยงาม
คาดว่าเมืองน่ านน่ าจะได้รับอิทธิ พลมาจากเชี ยงใหม่ในสมัยอาณาจักรล้านนา พบได้ใน เชี ยงใหม่ แพร่ ลาปาง
ลาพูน และเมืองน่านด้วยเช่นกัน

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงโครงสร้างผ้าซิ่นไทยวน
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- ผ้าซิ่ นไทลื้ อ อพยพมาจากเมื องสิ บสองปั นนา มี โครงสร้ างผ้าซิ่ นที่ โดดเด่นคือ ส่ วนลายอยู่ที่
สะโพกของผูส้ วมใส่ ซึ่ งมักจะทอเป็ นลวดลายน้ าไหลบ้าง ลายหับบ้าง แต่มกั จะเป็ นลายแนวขวาง ตรงส่ วนเข่าลง
มาเป็ นการทอลวดลายแบบผ้าพื้น โดยมักทอเส้นยืนเป็ นสี ดา สวมคู่กบั เสื้ อปั๊ดซึ่งมักจะเป็ นผ้าแพรจีน

แผนภาพที่ 3 ภาพหญิงสาวสวมเสื้ อปั๊ด คู่กบั ผ้าซิ่นโครงสร้างแบบไทลื้อ ลวดลายขับเน้นสรี ระส่วนสะโพก
- ผ้าซิ่ นจกวิเศษเมืองน่าน เป็ นผ้าซิ่ นที่ทอแบบผสมผสาน ทั้งเทคนิคจกของชาวไทยวนและเทคนิค
เกาะล้วงของชาวไทลื้อ เข้าด้วยกันจนเกิดเป็ นผ้าซิ่ นชนิดใหม่ที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน มีราคาที่ค่อนข้างสู ง
เนื่องจากการผสมผสานทางเทคนิคของช่างทอ ซึ่ งต้องใช้ความละเอียดและความชานาญเป็ นอย่างมากในการถัก
ทอซิ่นจกวิเศษชิ้นนี้

แผนภาพที่ 4 ภาพผ้าซิ่นจกวิเศษเมืองน่าน 1 ในห้านางพญาผ้าซิ่น
- ส่วนที่ 3 การเทียบเคียงทฤษฎีการออกแบบสัญลักษณ์ของ พงษ์ศกั ดิ์ ไชยทิพย์ โดยมีทฤษฎี ดังนี้
ในการออกแบบสัญลักษณ์ ควรจะยึดหลักกว้าง ๆ เพื่อเป็ นแนวคิด ดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับความงาม
2.แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย
3.แนวคิดในการสร้างความเด่นและน่าสนใจ
4. ความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน
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5. ผลการวิจัย
จากการศึกษา สรุ ปผลได้จากการสัมภาษณ์ นาง ศดานันท์ เนตรทิพย์ และนาง บัวเลียว ลือยศ ปราชญ์
ชาวบ้าน ว่าโครงสร้างผ้าซิ่ นเมื องน่ านมีความหลากหลายมากกว่าโครงสร้ างผ้าซิ่ นจากจังหวัดอื่นๆ เนื่ องจาก
การผสมผสานของชาติพนั ธ์และความสามารถของสี มือของช่างทอผ้าที่มีจิตนาการที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชนิ ด ใหญ่ ๆ ตามชาติ พ นั ธ์ ได้แ ก่ ผ้า ซิ่ น โครงสร้ า งแบบไทลื้ อ และโครงสร้ า งผ้า ซิ่ น แบบไทยวน
โดยผูว้ ิจยั นามาออกแบบลายผ้าเป็ น 2 Collection ตามชาติพนั ธ์ ดังนี้

แผนภาพที่ 5 ตารางสรุ ปโครงสร้างผ้าซิ่นตามสัดส่วนการแต่งกายของคนในยุคปัจจุบนั
5.1 ผ้าซิ่นโครงสร้ างแบบไทยวนผสมจกวิเศษเมืองน่ าน
พญานาคยังเป็ นสัญลักษณ์ของการปกป้ องพุทธศาสนาอีกด้วย ทาให้ชาวจังหวัดน่ านมีความเชื่ อและ
ผูกพันธ์กบั เรื่ องราวของพญานาค เรื่ องราวของสายน้ า โดยสะท้อนอยู่ในสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ประเพณี
และลวดลายของผ้าทอมื อจังหวัดน่ านยังมีลวดลายพญานาคปรากฏในหลากหลายรู ปแบบ โดยผูว้ ิจยั ได้นามา
ออกแบบลวดลายผ้าโดยแบ่งการออกแบบเป็ น 2 ส่ วนคือ การออกแบบตัวซิ่ น และการออกแบบตี นซิ่ น โดย
Collection นี้ใช้การย้อมสี ธรรมชาติ คือสี ครามใช้ในการออกแบบ
- การออกแบบตัวซิ่น ออกแบบลวดลายน้ าไหลโดยเทคนิคการ เกาะ – ล้วง

แผนภาพที่ 6 ตารางภาพการออกแบบลายน้ าไหล
โดยผลการตรวจแบบกับผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการออกแบบและปราชญ์ชาวบ้านเลือกแบบ (ค)
- การออกแบบตีนซิ่น
ผูว้ ิจยั จึงนามาออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากเรื่ องราวเขาพระสุเมรุ และเรื่ องราวพญานาค
ปกป้องพุทธศาสนา ออกมาเป็ นลวดลาย โดยใช้โครงสร้างผ้าแบบเส้นรู ปแบบตัว W เพื่อสื่ อถึงการปกป้องพุทธ
ศาสนา
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แผนภาพที่ 7 ตารางภาพการออกแบบลายตีนซิ่นจากเทคนิคจก

แผนภาพที่ 8 ตารางภาพการนาตัวซิ่นกับตีนซิ่นมารวมกัน
5.2 ออกแบบผ้าซิ่นโดยใช้ โครงสร้ างผ้าซิ่นไทลื้อ
ผูว้ ิ จัย ได้น าดอกชมพู ภูคาเป็ นดอกไม้ที่มี เ ฉพาะจัง หวัดน่ าน บานอยู่บ นยอดเขาชมพู ภูคา ในเดื อน
กุมภาพันธ์ของทุกปี ผูว้ ิจยั ได้นาเรื่ องราวของดอกชมพูภูคามา ผสมผสานกับเรื่ องราวการแต่งกายของหญิงสาว
ชาวล้านนาที่นิยมเกล้าผมมวยและประดับดอกไม้บนศีรษะ เพื่อบูชาพุทธศาสนา โดยผูว้ ิจยั ได้นามาออกแบบ
บนโครงสร้างซิ่นไทลื้อ โดยมีกระบวนการออกแบบ ดังนี้
ออกแบบลวดลายจกยกเขา ซึ่ งการออกแบบโดยใช้ระบบ Grid ในการออกแบบโดยถอดทัศนะธาตุของ
ดอกชมพูภูคาออกมา ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะกลีบดอก หรื อสี ลักษณะการอยูเ่ ป็ นพุ่มทรงระฆัง

แผนภาพที่ 9 การออกแบบลายจกยกเขาเป็ นรู ปเรขาคณิ ต จากดอกชมพูภูคา ใช้สีชมพูโดยย้อมจากครั่ง
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แผนภาพที่ 10 แบบสเก๊ตช์ Collection ชมพูภูคา
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญได้เลือกรู ปแบบ (ค) เป็ นรู ปแบบที่ลงตัวที่สุด ไม่แน่นเกินไปไม่ถี่เกินไป

แผนภาพที่ 11 ภาพ Collection เมื่อสวมใส่บนร่ างกายด้วยโครงสร้างไทลื้อ

6. อภิปรายผล
ผลจาการออกแบบได้สรุ ปผลงานที่ สะท้อนเอกลักษณ์ ของจังหวัดน่ านออกมา 2 Collection ซึ่ งจาก
ผลงานออกแบบกราฟฟิ กในโปรแกรม Adobe Illustrator ผูว้ ิจยั ได้นามาพิมพ์เป็ นตัวต้นแบบก่อนนาไปให้ช่างทอ
ผ้าทอตามตัวต้นแบบ

แผนภาพที่ 12 ภาพพิมพ์ลายต้นแบบก่อนส่งไปช่างทอแกะแบบพิมพ์
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แผนภาพที่ 13 ช่างทอผ้ากาลังทอผ้าทั้งสองลาย โดยมีตน้ แบบเป็ นผ้าพิมพ์จากโปรแกรม Adobe Illustrator

แผนภาพที่ 14 ผลงานออกแบบจากกระบวนกรทอผ้าที่เสร็ จสมบูรณ์

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่าสามารถถ่ายทอดอกลักษณ์ของจังหวัดน่านลงสู่
ลวดลายผ้าซิ่นในรู ปแบบสมัยใหม่ได้ดี รู ปแบบของผลงานสามารถใส่องค์ความรู ้เรื่ องการออกแบบแฟชัน่ เข้าไป
ได้เพื่อให้งานวิจยั ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่ นใหม่มากขึ้น
2. รู ปแบบการออกแบบผ้าสาเร็จรู ปออกมาเป็ นทางการมากเกินไป อาจมีการปรับปรุ งรู ปแบบให้
สวมใส่ได้ในชีวิตประจาวันมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การสื่ อสารระหว่างช่างทอผ้าและนักออกแบบเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก ต้องมีความเข้าใจในการ
ออกแบบผลงานตรงกัน รวมถึงผูว้ ิจยั ต้องการความเข้าใจเรื่ องเทคนิคกระบวนการทอเพื่อที่จะสามารถสื่ อสารกับ
ช่างทอได้จึงจะออกแบบผลงานออกมาได้ตามต้นแบบ
2. ความชานาญของช่างทอผ้าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั ต้องเลือกช่างทอผ้าที่มีความ
ชานาญให้เหมาะสมกับตัวชิ้นงานที่นกั ออกแบบกราฟฟิ กจะทาชิ้นงาน

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้ นนี้ จะสมบูรณ์ ไม่ได้หากขาดผูใ้ ห้ความร่ วมมื อจากหลายๆส่ วน เริ่ มจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ภู วนาท รั ต นรั ง สิ กุล ผูค้ อยให้ ค าปรึ กษาผูว้ ิ จัย ด้านกระบวนการท าวิ จัย
กระบวนการเก็บข้อมูลต่างๆ และผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ นางศดานันท์ เนตรทิพย์ แม่ครู ช่างทอผ้าแห่ งกลุ่มทอผ้า
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บ้านเก็ต อาเภอปัว จังหวัดน่าน ที่คอยให้ความรู ้ผวู ้ ิจยั ในเรื่ องประวัติศาสตร์กระบวนการทอผ้า ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ
น้องๆ ทุกคนที่คอยให้คาปรึ กษา และความช่วยเหลือตลอดการทาวิจยั ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั ชิ้นนี้ จะ
เป็ นประโยชน์แก่ผูศ้ ึกษาด้านผ้าทอ หรื อการใช้โปรแกรมไม่มากก็น้อย สุ ดท้ายนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด
ผูว้ ิจยั ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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เกณฑ์ตารางของ Krejcie and Morgan ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุท้งั หมด 332 คน และนักออกแบบด้าน
กราฟฟิ ก จานวน 6 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 338 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยวิธีการส่ งคาตอบ
ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยการใช้ค่าสถิติคือ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook)
สาหรับผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 6 รู ปแบบ คือ (1) รู ปแบบภาพนิ่ง (2) รู ปแบบภาพเลื่อน (3) ชุดรู ปภาพ (4) รู ปแบบ
เต็ ม หน้ า จอ (5) รู ป แบบภาพเคลื่ อ นไหว และ (6) รู ป แบบเล่ า เรื่ อ งราว 2) การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้ าหมายผูส้ ู งอายุ ต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรั บผูส้ ู งอายุ
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ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพนิ่ง ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 46.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพเลื่อน
ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 36.5) มีความพึงพอใจ รู ปแบบชุดรู ปภาพ ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 32.3)
มีความพึงพอใจ รู ปแบบเต็มหน้าจอ ตัวอย่างที่ 2 มากที่สุด (ร้อยละ 42) มีความพึงพอใจรู ปแบบภาพเคลื่อนไหว
ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 41) และมีความพึงพอใจ รู ปแบบเล่าเรื่ องราว ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 46.6)
ส่ วนการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายนักออกแบบด้านกราฟิ ก ต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณา
บนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ นักออกแบบด้านกราฟิ ก มีความพึงพอใจ รู ปแบบ
ภาพนิ่ง ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 16.7) มีความพึงพอใจ รู ปแบบรู ปภาพเลื่อน ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด
(ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รู ปแบบชุดรู ปภาพ ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 33.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบเต็ม
หน้าจอ ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ
50) และสุ ดท้าย มีความพึงพอใจ รู ปแบบเล่าเรื่ องราว ตัวอย่างที่ 2 และ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 50)
คาสาคัญ : ออกแบบ กราฟิ กโฆษณา สื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ผูส้ ู งอายุ

ABSTRACT
The research topic is graphic design for advertising on social media (Facebook platform) for the elderly.
The purposes of this research were to design the suitable graphic layout on social media (Facebook platform) for
the elderly and to evaluate the satisfaction of the target group towards the graphic of social media advertising on
Facebook platform for the elderly. The sample groups were elderly people aged 60 years and over and graphic
designers who living in Muang district, Chiang Mai province which was sampled by Krejcie and Morgan's tabular
randomization method. There is a total of 338, consisting of 332 elderly and 6 graphic designers. The research
instruments were questionnaires, interviews and satisfaction assessments which collected data from both sample
groups by means of submitting answers online via Google Forms, analyzed quantitative data by using statistics,
i.e. percentage and qualitative data analysis with content analysis.
The result showed 2 main findings are; 1) the graphic design for advertising on social media (Facebook
platform) for the elderly consists of 6 styles as follows: image, carousel, collection, canvas, video, and story, and
2) the result of satisfaction evaluation of the target group towards the graphic of social media advertising on
Facebook platform for the elderly found that the elderly group are satisfied with image format in the first example
are the most (46.3 percent), be satisfied with carousel format in the third example are the most (36.5 percent), be
satisfied collection format in the third example are the most (32.3 percent), be satisfied with canvas format in the
second example are the most (42 percent), be satisfied with the video format in the first example are the most (41
percent) and be satisfied with story format in the third example are the most (46.6 percent).
And the result of satisfaction evaluation of the target group towards the graphic of social media
advertising on Facebook platform for graphic designers, found that they are satisfied with image format in the
first, second, third example are the most (16.7 percent), be satisfied with carousel format in the first example are
the most (50 percent), be satisfied collection format in the third example are the most (32.3 percent), be satisfied
with canvas format in the first example are the most (50 percent), be satisfied with the video format in the first
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example are the most (50 percent) and finally, be satisfied with story format in the second and third example are
the most (50 percent).
Keywords: Design, Graphic Design for Advertising, Social media, Facebook platform, Elderly

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 เป็ นสังคมสู งอายุ มีประชากรผูส้ ู งอายุถึง 12 ล้านคน (กรุ งเทพธุ รกิจ , 2563)
แต่สังคมไทยบางส่ วนยังละเลยผูส้ ู งอายุ มี กรอบความคิดว่า ผูส้ ู งอายุเป็ นภาระของสังคม แต่ แท้จริ งแล้วยังมี
ผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ มีความรู ้ และเริ่ มเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์มากขึ้น (รายงานสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุไทย พ.ศ.
2561, 2562) แต่ดว้ ยข้อจากัดทางร่ างกายที่เริ่ มถดถอยจึงเป็ นอุปสรรคต่อการรับรู ้ (พญ.วิภาดา วามวาณิ ชย์, 2557)
รวมถึงกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์บางส่ วนไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อผูส้ ู งอายุอย่างแท้จริ ง การออกแบบ
โฆษณาสิ นค้าและบริ การให้กับกลุ่ม ผูส้ ู งอายุจึง เป็ นเรื่ องสาคัญ เนื่ องจากช่ วยเพิ่มโอกาสทางธุ ร กิ จ และเกิ ด
ประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุเองอีกด้วย (Positioning, 2559)
จากเหตุผลดังกล่าว ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั ทางานด้านการออกแบบกราฟิ กโฆษณา ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ผูส้ ู งอายุ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ที่สาคัญ คือ เฟสบุ๊ค (Facebook)
แล้วออกแบบรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook platform) สาหรั บผูส้ ู งอายุ ให้
เหมาะสมกับพฤติกรรม การรั บรู ้ และความสนใจของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจ มี การตอบสนองใน
ระดับสู ง นาไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางการออกแบบสาหรับนักออกแบบ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อออกแบบรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ
(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1) ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ ตามพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 “ผูส้ ู งอายุ” หมายความว่า
บุ ค คลซึ่ งมี อ ายุ เ กิ น หกสิ บ ปี บริ บู ร ณ์ ข้ ึ น ไปและมี สั ญ ชาติ ไ ทย ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 เป็ นสั ง คมสู ง อายุ
มีประชากรผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จานวน 12 ล้านคน (ร้อยละ 18) และจะเพิ่มเป็ น 20.42 ล้านคน (ร้อยละ
31.28) ในปี พ.ศ. 2583 (กรุ งเทพธุรกิจ, 2563) มีการแบ่งผูส้ ู งอายุตามขีดความสามารถที่ลดถอยลงจากน้อยไปมาก
เป็ น 3 ระดับ คือ สู งอายุตอนต้น อายุช่วง 60-69 ปี สู งอายุตอนกลาง อายุช่วง 70-79 ปี และสู งอายุตอนปลาย อายุ
ช่วงตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไป วัยสู งอายุเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย เช่น สมองตอบสนองช้าลง ตาโฟกัสภาพช้าลง
สายตายาว หรื อโรคต้อกระจก หู อาจสู ญเสี ยการได้ยินโดยเฉพาะเสี ยงสู ง เวียนศี รษะ และหู อ้ือ (พญ.วิภาดา
วามวาณิ ชย์, 2557) ทั้งนี้แม้ผสู ้ ู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นและร่ างกายเริ่ มเสื่ อมถอย แต่ผสู ้ ู งอายุไทยรุ่ นใหม่มีการศึกษา
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สู งขึ้น โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุตอนต้น หากประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีพลังและคุณค่า ก็จะ
ทาให้ประชากรสู งวัยไทยกลายเป็ นโอกาสมากกว่าเป็ นภาระ (รายงานสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุไทย พ.ศ. 2560, 2561)
2) ผูส้ ู งอายุกบั สื่ อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อผูส้ ู งอายุมากขึ้น โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ
ตอนต้นมีการใช้อินเทอร์ เน็ตสู งกว่าผูส้ ู งอายุวยั อื่น ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากถึงร้ อยละ 97 (สถานการณ์
ผูส้ ู งอายุไทยประจาปี 2561, 2562) และสื่ อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook, Line และ Instagram
(กรุ งเทพธุรกิจ, 2562) ทั้งนี้เนื่องจาก เฟสบุ๊ค คือเว็บไซต์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีการโฆษณาขาย
สิ นค้าออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งคนซื้อและคนขาย มีรูปแบบโฆษณาที่จาแนกได้ 6 รู ปแบบได้แก่ โฆษณารู ปแบบ
รู ปภาพนิ่ ง (Image Ads) รู ปแบบรู ปภาพเลื่อน (Carousel Ads) รู ปแบบชุดรู ปภาพ (Collection Ads) รู ปแบบเต็ม
หน้าจอ (Canvas Ads) รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Ads) และรู ปแบบเล่าเรื่ องราว (Story Ads) (Facebook for
Business, 2563) ดังนั้น เฟสบุ๊คจึงเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่สาคัญเป็ นอันดับต้น ๆ ในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ
สาหรับผูส้ ู งอายุ
3) กราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค มี องค์ประกอบหลัก ที่ สาคัญ ในการออกแบบ
ได้แก่ 1) Size Does Matter การใช้ขนาดและสัดส่ วนรู ปภาพที่เฟสบุ๊คจะกาหนดในแต่ละชนิดอยางถูกต้อง หาก
ภาพมีสัดส่วนผิดเพี้ยนจะส่งผลให้ภาพถูกยืดหรื อบีบจนสื่ อสารคลาดเคลื่อน 2) Color does matter การเลือกใช้สีที่
ทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจ ใช้สีที่ตรงกับภาพลักษณ์ช่วยดึงดูดและจดจาตัวตนธุรกิจ ข้อควรระวัง คือ ควรใช้สีที่มองเห็น
สิ่ งที่ ต้องการสื่ อสารชัดเจน ใช้สีที่ดูแล้วไม่ปวดตา และใช้สีที่สื่อความหมาย การเลื อกใช้ตัวอักษรที่ อ่านง่าย
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ธุรกิจ ข้อความและการจัดวางชัดเจนเข้าใจง่าย (Kasin Charuwan, 2560) อีกทั้งควรใช้
รู ปภาพที่มีความละเอียดสู ง หลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ ความในรู ปภาพมากเกินไป เพราะรู ปภาพที่มีขอ้ ความน้อยกว่า
20% จะมีประสิ ทธิภาพในการดึงดูดผูบ้ ริ โภคมากกว่า (Facebook for Business, 2563)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดที่มีตวั แปรต้น และตัวแปรตามในการวิจยั
ดังนี้
ตัวแปรต้ น หรื อตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ผูส้ ู งอายุ
2. เนื้อหาการโฆษณา
3. รู ปแบบกราฟิ กโฆษณา
บนเฟสบุ๊ค

1. ต้นแบบกราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ
2. ความสนใจ จนนามาซึ่งการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ
3. ความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุ
4. ผูส้ ู งอายุตดั สิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า และบริ การ หรื อปฏิบตั ิ
ตามจุ่งมุ่งหมายของการโฆษณา
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากร ในการศึกษาคือ กลุ่มผูส้ ู งอายุที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งหมดจานวน 2,235 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) ที่สามารถใช้สื่อเฟสบุ๊ค (Facebook) และ
กลุ่มนักออกแบบด้านกราฟิ ก ที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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(2) กลุ่มตัวอย่าง กาหนดจากกลุ่มผูส้ ู งอายุตามเกณฑ์ตารางของ Krejcie and Morgan คือ จานวน
332 คน และกลุ่มนักออกแบบด้านกราฟิ กจานวน 5 คน ดังนั้นรวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 337 คน
4.2 ขอบเขตของการศึกษา
(1) ศึกษาข้อมูลทัว่ ไป เกี่ยวกับพฤติกรรม การรับรู ้ และความสนใจผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
(2) ขอบเขตด้านเนื้อหา สื่ อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ อาหาร ยารักษาโรค การออกกาลัง
กาย การใช้ชีวิตประจาวัน และโรคประจาตัวของผูส้ ู งอายุ
(3) ขอบเขตด้านการออกแบบ รู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook)
สาหรับผูส้ ู งอายุ จานวน 6 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปภาพนิ่ง รู ปภาพเลื่อน ชุดรู ปภาพ รู ปภาพเต็มหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหว
และรู ปภาพเล่าเรื่ องราว
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
(1) แบบสอบถามสาหรับผูส้ ู งอายุ จานวน 343 ชุด เพื่อทราบข้อมูลทัว่ ไป พฤติกรรม การรับรู ้ และ
ความพึงพอใจกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
(2) แบบสัมภาษณ์นกั ออกแบบ จานวน 6 ชุด เพื่อทราบข้อมูลทัว่ ไป การใช้งานโปรแกรมออกแบบ
กราฟิ ก ความสนใจ และแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook)
(3) แบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผูส้ ู งอายุ จานวน
350 ชุด และสาหรับนักออกแบบ จานวน 5 ชุด เพื่อทราบระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ
4.4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้อมูลทางระบบออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่งคาตอบผ่านระบบออนไลน์ Google Forms
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

5. ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ได้ผลดังนี้ เนื้อหาที่ผสู ้ ู งอายุให้ความสนใจมากที่สุด คือ
ด้านสุ ขภาพร่ างกาย และอาหาร สี ที่สนใจคือสี โทนเย็น ได้แก่ สี ฟ้า สี น้ าเงิน และสี ขาว อักษรที่สนใจคือรู ปแบบมี
หัว และรู ปแบบสมัยใหม่ ลักษณะการโฆษณาที่ สนใจคือ ภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง ภาพที่สนใจคือ ภาพถ่าย
ภาพถ่ายที่มีขอ้ ความ และภาพกราฟิ ก ประเภทโฆษณาที่สนใจคือ ภาพบุคคลมากที่สุด การจัดวางข้อความที่ชอบ
คือ แบบตรงกลางด้านบนมากที่สุด และสุ ดท้ายการจัดวางวัตถที่ชอบคือ ตรงกลางด้านล่างมากที่สุด แล้วสร้าง
แนวความคิดในการออกแบบ และนาไปสู่ผลงานการออกแบบดังต่อไป
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5.1 การออกแบบรูปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผู้สูงอายุ โดย
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบกราฟิ กโฆษณาทั้งหมด 6 รู ปแบบ รู ปแบบละ 3 ตัวอย่าง ดังนี้
(1) กราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบภาพนิ่ง (Image) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง รู ปภาพนิ่ง (Image) 3 รู ปแบบ
ตัวอย่างการออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวกล้อง เห็นได้ว่า รู ปแบบที่ 1 ใช้อกั ษรแบบมีหัว
ภาพถ่ายผูส้ ู งอายุชายหญิง ภาพถ่ายข้าวกล้อง ใช้โทนสี เขียว และสี ส้มอ่อนเป็ นหลัก เพื่อสื่ อถึงความอุดมสมบูรณ์
รู ปแบบที่ 2 ใช้อกั ษรแบบมีหัว เน้นภาพถ่ายข้าวกล้องและตัวอักษรเป็ นจุดเด่น เน้นโทนสี ทองจากรวงข้าว เพื่อ
แสดงถึงผลิตภัณฑุคุณภาพสู ง และรู ปแบบที่ 3 ใช้อกั ษรไม่มีหวั ภาพถ่ายหญิงสู งอายุที่มีรอยยิม้ ภาพถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
ใช้โทนสี เขียวและสี น้ าตาลอ่อน เพื่อแสดงถึงความสุ ขภาพดี
(2) กราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบ รู ปภาพเลื่อน (Carousel) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง รู ปภาพเลื่อน (Carousel) 3 รู ปแบบ
ตัวอย่างการออกแบบคาแนะนาที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุสุขภาพดี ประกอบด้วยภาพนิ่ ง 4 ภาพ เห็นได้ว่า
รู ปแบบที่ 1 เรื่ องเครื่ องดื่มที่เหมาะกับผูส้ ู งอายุ ใช้อกั ษรมีหัว ภาพถ่ายบุคคลที่มีรอยยิ้ม ภายในวงกลมเน้นภาพ
เครื่ องดื่ม ใช้โทนสี ฟ้า เพื่อสื่ อถึงความมีสุขภาพดี รู ปแบบที่ 2 เรื่ องดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์ ใช้อกั ษรไม่มีหวั ภาพถ่าย
ใบหน้าหญิงสู งอายุที่แสดงอารมณ์ต่างกัน ทั้งการยิ้มและกังวล ใช้โทนสี เทาเพื่อเน้นใบหน้าบุคคลให้ชดั เจน และ
สร้างแรงจูงใจ สาหรับรู ปแบบที่ 3 เรื่ องผักแคลเซี ยมสู ง บารุ งกระดูก ใช้อกั ษรมีหัว ภาพถ่ายผูส้ ู งอายุชายหญิง
อารมณ์ดี เน้นภาพพืชผัก ใช้โทนสี เขียวอ่อนเป็ นหลัก สื่ อถึงความอุดมสมบูรณ์และเป็ นธรรมชาติ
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(3) กราฟิ กโฆษณาบน เฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบ ชุดรู ปภาพ (Collection) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง ชุดรู ปภาพ (Collection) 3 รู ปแบบ
ตัวอย่างการออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ประกอบด้วยภาพหลัก 1 ภาพ และภาพสิ นค้า
4 ภาพ เห็นได้ว่า รู ปแบบที่ 1 ใช้อกั ษรไม่มีหวั บนพื้นสี ขาว มีตราสิ นค้า ภาพถ่ายผักผลไม้ ภาพถ่ายชายหญิงสู งอายุ
ยิ้มแย้ม มีภาพบรรจุภณั ฑ์ เน้นการใช้โทนสี หลากหลาย สื่ อถึงความสดใส รู ปแบบที่ 2 ใช้อกั ษรมีหวั บนพื้นสี ขาว
มีตราสิ นค้า ภาพถ่ายชายหญิงสู งอายุยิ้ม มีภาพบรรจุภณ
ั ฑ์เม็ดวิตามิน พร้อมข้อความ ใช้โทนสี อ่อนหลายสี เน้น
ความสะอาด มี คุณภาพ และรู ปแบบที่ 3 ใช้อกั ษรมี หัว มี ตราสิ นค้า และภาพบรรจุภณ
ั ฑ์พร้ อมผักผลไม้เ ป็ น
ส่วนผสม ภาพถ่ายหญิงวัยกลางคนในชุดแพทย์ ใช้โทนสี หลากหลาย และน่าเชื่อถือตามคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
(4) กราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบ เต็มหน้าจอ (Canvas) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่าง รู ปแบบ เต็มหน้าจอ (Canvas) 3 รู ปแบบ
ตัวอย่างการออกแบบบริ การของโรงพยาบาล ประกอบด้วยภาพหลัก และภาพเต็มหน้าจอ เห็นได้
ว่ารู ปแบบที่ 1 ใช้อกั ษรมี หัว มี ตราสิ นค้า ภาพถ่ายผูป้ ่ วยหญิ งสู งอายุรับการดูแลจากพยาบาลและแพทย์อย่าง
ใกล้ชิด มีขอ้ ความประกอบ ใช้โทนสี ฟ้าอ่อนและสี ขาวเป็ นหลัก สื่ อให้เห็นการบริ การที่เอาใส่ ใจ รู ปแบบที่ 2 ใช้
อักษรไม่มีหัว มีตราสิ นค้า ภาพถ่ายครอบครัว ภาพถ่ายบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าเชื่ อถือ ภาพหญิงสู งอายุและ
แพทย์ชายที่เป็ นกันเอง ใช้โทนสี ฟ้าอ่อนเป็ นหลัก เน้นบุคลากรทางการแพทย์เป็ นจุดเด่น รู ปแบบที่ 3 ใช้อกั ษรมี
หัว มีตราสิ นค้า ภาพถ่ายแพทย์หญิงชาย และพนักงานภายในโรงพยาบาลที่มีเครื่ องมือแพทย์ครบครัน พร้อม
ข้อความประกอบ ใช้สีขาวเป็ นหลัก เน้นความทันสมัย พร้อมให้บริ การคนไข้ทุกช่วงวัย
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(5) กราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว (Video) ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง รู ปแบบ ภาพเคลื่อนไหว (Video) 3 รู ปแบบ
ตัวอย่างการออกแบบภาพเคลื่ อนไหว เกี่ ยวกับกิ จกรรมและกายออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพของ
ผูส้ ู งอายุ เห็นได้ว่า รู ปแบบที่ 1 ใช้อกั ษรมีหัวสี ขาวขอบดา ที่ดา้ นล่างกลางภาพ ใช้ภาพผูส้ ู งอายุชายหญิงกาลังวิ่ง
เดินเล่น เน้นความเรี ยบง่าย กล่าวถึงการออกกาลังกายด้วยการเดินหรื อวิ่ง รู ปแบบที่ 2 ใช้อกั ษรไม่มีหวั สี ขาวขอบ
สี น้ าเงินเข้ม บริ เวณด้านล่างกลางภาพ ภาพผูส้ ู งอายุออกกาลังกายด้วยการเล่นโยคะ เน้นความเรี ยบง่าย กล่าวถึง
การออกกาลังกายด้วยการเล่นโยคะ รู ปแบบที่ 3 ใช้อกั ษรมีหวั สี ขาวขอบสี เขียวเข้ม บริ เวณด้านล่างกลางภาพ ภาพ
ผูส้ ู งอายุทากิ จกรรมต่าง ๆ อย่างมี ความสุ ข เน้นความเรี ยบง่าย กล่าวถึ งการทากิ จกรรมในชี วิตประจาวันเพื่อ
สุ ขภาพที่ดี
(6) กราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค สาหรับผูส้ ู งอายุ รู ปแบบเล่าเรื่ องราว (Story) ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่าง รู ปแบบเรื่ องราว (Story) 3 รู ปแบบ
ตัวอย่างการออกแบบโฆษณาโปรโมชัน่ พิเศษของร้านอาหารไทย เห็นได้ว่า รู ปแบบที่ 1 ใช้อกั ษรมี
หัว ไทยร่ วมสมัย มีตราสิ นค้า ภาพอาหารขนาดใหญ่ชดั เจน ทาให้เกิดความต้องการอาหาร รู ปแบบที่ 2 ใช้อกั ษรมี
หัวภายในวงกลมสี ขาวโปร่ ง โดดเด่น มี ตราสิ นค้า ภาพถ่ายอาหารที่ มีระยะของภาพ และมี ความเคลื่ อนไหว
รู ปแบบที่ 3 ใช้อกั ษรไม่มีหัวสี ดา เน้นราคาด้วยโทนสี ส้ม สี พ้ืนมีระดับน้ าหนักจากสี เขียวเป็ นสี ขาว มีตราสิ นค้า
เน้นภาพถ่ายผูส้ ู งอายุชายหญิงที่มีความสุ ข ภายในสวนสี เขียว ใช้ภาพผูส้ ู งอายุที่เป็ นวัยใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้า
5.2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ต่ อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสั งคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผู้สูงอายุ
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจจากตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูส้ ู งอายุ จานวน 350 คน และนัก
ออกแบบ จานวน 6 คน โดยใช้ค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุ ที่มีต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ
ข้อ
รูปแบบกราฟิ กโฆษณา

ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ (ร้ อยละ)
ตัวอย่างรู ปแบบที่ 1
ตัวอย่างรู ปแบบที่ 2
ตัวอย่างรู ปแบบที่ 3
มากที่สุด น้อยที่สุด มากที่สุด น้อยที่สุด มากที่สุด น้อยที่สุด
46.3
0.3
35
0.3
37.6
0

1

รู ปภาพนิ่ง (Image)

2

รู ปภาพเลื่อน (Carousel )

30

0

31.9

0

36.5

0

3

ชุดรู ปภาพ (Collection)

27.7

0

28.9

0.3

32.3

0

4

เต็มหน้าจอ (Canvas)

34.9

0

42

0

33.9

0

5

ภาพเคลื่อนไหว (Video)

41

0.3

35.5

0

34.9

0.6

6

เล่าเรื่ องราว (Story)

34.1

0

41.7

0.6

46.6

0

จากตารางแสดงค่ าร้ อยละของความพึง พอใจของผูส้ ู ง อายุ ต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ เฟสบุ๊ ค (Facebook) สาหรั บ ผูส้ ู งอายุ พบว่ า ผูส้ ู ง อายุมีความพึ งพอใจ รู ป แบบภาพนิ่ ง ตัว อย่า งที่ 1
มากที่สุด (ร้อยละ 46.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพเลื่อน ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 36.5) มีความพึงพอใจ
รู ปแบบชุดรู ปภาพ ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 32.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบเต็มหน้าจอ ตัวอย่างที่ 2 มากที่สุด
(ร้ อยละ 42) มี ความพึงพอใจรู ปแบบภาพเคลื่ อนไหว ตัวอย่างที่ 1 มากที่ สุด (ร้ อยละ 41) และมี ความพึงพอใจ
รู ปแบบเล่าเรื่ องราว ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 46.6)
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของนักออกแบบ ที่มีต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ
ข้อที่

รูปแบบกราฟิ กโฆษณา

ระดับความพึงพอใจของนักออกแบบด้านกราฟิ ก (ร้ อยละ)
ตัวอย่างรู ปแบบที่ 1
ตัวอย่างรู ปแบบที่ 2
ตัวอย่างรู ปแบบที่ 3
มากที่สุด
น้อยที่สุด มากที่สุด น้อยที่สุด มากที่สุด น้อยที่สุด
16.7
0
16.7
0
16.7
0
33.3
0
50
0
0
0

1

รู ปภาพนิ่ง (Image)

2

รู ปภาพเลื่อน (Carousel )

3

ชุดรู ปภาพ (Collection)

16.7

0

16.7

0

33.3

0

4

เต็มหน้าจอ (Canvas)

50

0

16.7

0

33.3

0

5

ภาพเคลื่อนไหว (Video)

50

0

16.7

0

33.3

0

6

เล่าเรื่ องราว (Story)

0

0

50

0

50

0

จากตารางแสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของนักออกแบบด้านกราฟิ ก ต่อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบน
สื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผูส้ ู งอายุ พบว่า นักออกแบบด้านกราฟิ ก มีความพึงพอใจ รู ปแบบ
ภาพนิ่ง ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 16.7) มีความพึงพอใจ รู ปแบบรู ปภาพเลื่อน ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด
(ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รู ปแบบชุดรู ปภาพ ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 33.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบเต็ม
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หน้าจอ ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ
50) และสุ ดท้าย มีความพึงพอใจ รู ปแบบเล่าเรื่ องราว ตัวอย่างที่ 2 และ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 50)

6. อภิปรายผล
6.1 การออกแบบรูปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผู้สูงอายุ เป็ น
การออกแบบ 6 รู ปแบบ ได้แก่ 1) รู ปภาพนิ่ ง สามารถแสดงสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อโดยมีองค์ประกอบ อย่างภาพถ่าย
บุคคล ภาพสิ นค้า และข้อความที่ชดั เจน 2)รู ปแบบรู ปภาพเลื่อน มีรูปภาพชัดเจน มีความต่อเนื่องกัน 3) รู ปแบบชุด
รู ปภาพ ภาพหลักดึงดูด และภาพรองแสดงตัวสิ นค้าชัดเจนนาไปสู่ การซื้ อสิ นค้าได้ 4) รู ปแบบเต็มหน้าจอ ใช้ภาพ
หลักสวยงาม ภาพเต็ม หน้าจอแสดงภาพบุค คลที่ น่าสนใจ ช่ วยให้ ผูใ้ ช้รู้ สึกใกล้ชิดกับ ผลิ ตภัณฑ์ 5) รู ป แบบ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพแรกที่เล่นโดยอัตโนมัติควรมองเห็นชัดเจน ไม่ซับซ้อน 6) รู ปแบบเล่าเรื่ องราว มีภาพถ่าย
บุคคลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย มีขอ้ ความชัดเจนและไม่มากเกินไป จะได้รับความสนใจจนนาไปสู่การสนทนา
ซึ่ งสอดคล้ องกับองค์ประกอบหลักในการออกแบบกราฟิ กโฆษณาบนเฟสบุ๊ค คือ การใช้ขนาดและสัดส่ วนของ
ภาพที่ถูกต้อง และการเลือกใช้สีที่ทาให้เกิดความสนใจ แสดงตัวตน และสื่ อความหมาย เลือกใช้ตวั อักษรอ่านง่าย
ชัดเจน (Kasin Charuwan, 2560) รวมึงการใช้ขอ้ ความในรู ปภาพที่ไม่มากเกินไป (Facebook for Business, 2563)
6.2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ต่ อรู ปแบบกราฟิ กโฆษณาบนสื่ อสั งคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook) สาหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ ผูส้ ู งอายุ และนักออกแบบด้านกราฟิ ก
โดยสาหรับผูส้ ู งอายุ พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพนิ่ง ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 46.3) มีความ
พึงพอใจ รู ปแบบภาพเลื่อน ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 36.5) มีความพึงพอใจ รู ปแบบชุดรู ปภาพ ตัวอย่างที่ 3
มากที่สุด (ร้อยละ 32.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบเต็มหน้าจอ ตัวอย่างที่ 2 มากที่สุด (ร้อยละ 42) มีความพึงพอใจ
รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 41) และมีความพึงพอใจ รู ปแบบเล่าเรื่ องราว ตัวอย่างที่ 3
มากที่สุด (ร้อยละ 46.6) สาหรับนักออกแบบด้านกราฟิ ก พบว่า นักออกแบบด้านกราฟิ ก มีความพึงพอใจ รู ปแบบ
ภาพนิ่ง ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 16.7) มีความพึงพอใจ รู ปแบบรู ปภาพเลื่อน ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด
(ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รู ปแบบชุดรู ปภาพ ตัวอย่างที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 33.3) มีความพึงพอใจ รู ปแบบเต็ม
หน้าจอ ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจ รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่ 1 มากที่สุด (ร้อยละ
50) และสุ ดท้าย มีความพึงพอใจ รู ปแบบเล่าเรื่ องราว ตัวอย่างที่ 2 และ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 50)
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุให้ความสนใจและพึงพอใจต่อเนื้อหาด้านสุ ขภาพ มีความสนใจต่อ
ภาพถ่าย โดยเฉพาะภาพถ่ายผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับตนเอง การใช้อกั ษรรู ปแบบมีหวั ที่อ่านง่ายชัดเจน การ
ใช้สีโทนเย็นอย่างสี ฟ้า สี เขียวและสี ขาว ที่ทาให้มองเห็นสบายตา การจัดวางภาพและข้อความอย่างสมดุล ไม่มี
รายละเอียดซับซ้อนหรื อมากเกินไป เนื้ อหามีความตรงไปตรงมา ทาให้ ผูส้ ู งอายุเข้าใจง่ายตรงตามจุดประสงค์
สอดคล้องกับการออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายของผูส้ ู งอายุ ที่สมองจะตอบสนองช้าลง ตาจะ
โฟกัสภาพช้าลง เกิดภาวะสายตายาว หรื อมองเห็นไม่ชดั เจน (พญ.วิภาดา วามวาณิ ชย์, 2557)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
สามารถพัฒนา หรื อนาไปใช้ในการออกแบบกราฟฟิ กโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การสาหรับผูส้ ู งอายุ บนสื่ อ
ชนิดอื่น เช่น ป้ายโฆษณา สื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมถึงสื่ อสังคมออนไลน์ที่ใกล้เคียง เช่น อินสทาแกรม (Instagram) เป็ นต้น
1159

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
อาจมีการวิจยั รู ปแบบกราฟฟิ กโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์สาหรับเด็ก, วัยรุ่ น, ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
หรื อ ผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุ ณาชี้ แนะจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พงศ์
จงชานสิ ทโธ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ ให้คาแนะนาและตรวจแก้ไข รวมถึ ง ขอขอบคุณ ผูส้ ู งอายุ และ
นักออกแบบด้านกราฟิ ก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ น
อย่างดี
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉด้านการใช้ภาษาและการนาเสนอ
เนื้ อ หา โดยใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ งเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล หั ว เรื่ อ งในรายการแฉจากช่ อ ง YouTube
GMM25Thailand ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 14 สิ งหาคม 2563 รวมทั้งสิ้ น 179 เรื่ อง ผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหาในสื่ อ ผลการวิจยั พบว่า ด้านการใช้
ภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ พบจานวน 6 ชนิด พบมากที่สุดคือ การใช้คาเรี ยกชื่อ ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือ การ
ใช้คาถาม ด้านการนาเสนอเนื้อหาจากพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ พบจานวน 4 ชนิด โดยพบการนาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับบันเทิงมากที่สุด พบน้อยที่สุดคือ การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
คาสาคัญ: พาดหัวเรื่ อง รายการแฉ การใช้ภาษา การนาเสนอเนื้อหา

ABSTRACT
This research article aimed to study titling technique in the Chae TV Programme using a qualitative
research method. 179 titles in the Chae TV programme were collected from YouTube GMM25 Thailand from
20th July, 2020 to 14th August, 2020. The researcher analyzed data basing on ideas regarding language use and
presentation of content in the media. The findings revealed that language use through titling technique in the
Chae TV programme, six types of language use were found; Name words were found most, but question marks
were found least. For the presentation of content through titling technique in the Chae TV programme, four
types of content were found; entertainment was found most, but food was found least.
Keywords: titling technique, the Chae TV programme, language use , presentation of content
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การสื่ อสารเป็ นกิจกรรมสาคัญที่มนุษย์ในสังคมได้ถ่ายทอดสิ่ งต่าง ๆ แก่กนั และกัน ซึ่งความสามารถใน
การติดต่อกับผูอ้ ื่นให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้น้ นั เป็ นทักษะขั้นสู งของการสื่ อสาร เพราะการที่มนุ ษย์สามารถ
ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิด และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นย่อมเป็ นหนทางนาไปสู่การดาเนินชีวิตร่ วมกันอย่าง
มีความสุ ข เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปสังคมก็จะเจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทาให้สื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาท
และมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยม
สู งสุ ดในประเทศ มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาเคียงคู่กบั สังคมไทยเป็ นเวลานาน และมีวิวฒั นาการเติบโตไปตาม
สภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม
รายการ “แฉ” มีการนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็ นกระแสสังคม จึงนับเป็ นรายการวาไรตี้ทอล์กที่ได้รับ
ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการพาดหัวเรื่ องมีภาษาที่ทนั สมัย เข้าถึงทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยงั ทาให้ผอู ้ ่าน
เกิดความสนใจและต้องการติดตามรายละเอียดของข่าวที่พิธีกรต้องการนาเสนอต่อไป ส่งผลให้รายการ “แฉ” เป็ น
รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสู งทั้งออนแอร์และออนไลน์ จึงเห็นได้ว่าการพาดหัวเรื่ องถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความสาคัญในการสร้างสรรค์รายการให้ได้รับความนิยม เพราะสื่ อสารมวลชนได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทและ
สามารถเข้าถึงผูร้ ับข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ทั้งยังเป็ นสื่ อที่มีภาษาเฉพาะตัว ซึ่งภาษาย่อมมีอิทธิพลต่อสังคม
เป็ นอย่างมาก ภาษาจึงมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี
รายการแฉจะมีการพาดหัวเรื่ องขึ้นมาบนหน้าจอของรายการ เพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นของเนื้อหาใน
วันนั้นและบอกถึงสาระสาคัญของเรื่ องนั้น ๆ เพราะพาดหัวข่าวเป็ นจุดแรกที่ดึงดูดความสนใจและบอกประเด็น
สาคัญของข่าว ทาให้ผรู ้ ับชมสามารถรับรู ้และเข้าใจได้ถึงเรื่ องราวที่นาเสนอ โดยในการนาเสนอเรื่ องราวในแต่ละ
วันของรายการแฉจะมีจานวนพาดหัวเรื่ องที่หลากหลาย ตามลักษณะของข่าวที่แตกต่างกันไป ซึ่ งหัวเรื่ องส่ วน
ใหญ่จะมีขนาดสั้นได้ใจความ มีการใช้คาสแลง คาเรี ยกชื่อ คาทับศัพท์ คาย่อ และการตัดคา ทาให้เกิดความหมาย
เฉพาะอย่างเด่นชัด และสามารถสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความโดดเด่นของเนื้อหาในรายการ
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจและประสงค์ที่จะศึกษาภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ เพื่อจะได้ทราบ
ลักษณะการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหา ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ในด้านการนาไปใช้เพื่อเป็ น
แบบอย่างในการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาไทยในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉด้านการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหา

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
การพาดหัวเรื่ อง หมายถึง การพาดหัวข่าวที่ กาหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้ อเรื่ อง ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้ นาไปยัง
เนื้อหาสาระที่แท้จริ งของเรื่ อง

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ความรู ้เกี่ ยวกับ การใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้ อหาจากงานวิจยั ของ พิมพ์พรรณ
รัชนีกร (2553) เรื่ อง “ศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการนาเสนอของบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ในหนังสื อพิมพ์
รายสัปดาห์ ” ผลการศึ กษาพบว่า ลี ลาการใช้ภาษาในบทความวิจารณ์ ภาพยนตร์ ในหนังสื อ พิมพ์ร ายสั ป ดาห์
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ด้านการใช้คา พบการใช้คาทับศัพท์ คาสแลง คาซ้อน คาประสม คาย่อ และคาตัด ส่ วนกลวิธีการนาเสนอของ
บทความพบว่า ด้านการพาดชื่อเรื่ อง พบการพาดชื่อแบบตรงกับเนื้อเรื่ อง สรุ ปประเด็นสาคัญของเรื่ อง แบบใช้คา
คล้องจองกัน แบบใช้คากริ ยาที่แสดงอาการน่ าสนใจ แบบใช้คาที่มีความหมายตรงกันข้ามมาคู่กนั แบบใช้คา
พังเพย สานวน สุ ภาษิต แบบใช้คาถาม และแบบฉงนสนเท่ห์ และงานวิจยั ของ กาญจนา ปราบปัญจะ (2553) เรื่ อง
“ศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของ ว. วชิ รเมธี ” ผลการศึกษาด้านการใช้คาพบว่า มีการใช้คาซ้อน
คาสแลง คาสร้างใหม่ คาภาษาต่างประเทศ คาให้เกิดจินตภาพ คาที่มีความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝง คาพ้น
สมัย คาเชื่ อม และคาที่มีการเล่นเสี ยงเล่นจังหวะ ด้านการใช้ประโยค พบว่า มีการใช้ประโยคกระชับ ประโยค
ขนานความ ประโยคขัดความ ประโยคซ้ าคาหรื อซ้ าความ และประโยคสรุ ปความ

5. วิธีดาเนินการวิจัย
1) ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้จะศึกษาภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉด้านการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหา โดยเก็บ
รวบรวมหัวเรื่ องในรายการแฉจากช่อง YouTube GMM25Thailand ซึ่งรวบรวมตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 14 สิ งหาคม 2563 จานวนทั้งสิ้น 179 เรื่ อง โดยในแต่ละวันจะมีการนาเสนอเรื่ องราวติดต่อกันหลายเรื่ อง
2) วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพาดหัว
ข่าว เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในสื่ อมวลชน เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คา
ขั้นที่ 2 เก็บข้อมูลรายการแฉจากช่อง YouTube GMM25Thailand จานวน 20 เทป ซึ่งรวบรวมตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ได้จานวนทั้งหมด 179 เรื่ อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ต่อไป
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ขา้ งต้น ซึ่ งผูว้ ิจยั จัดแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
ศึกษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉด้านการใช้ภาษาและการนาเสนอเนื้อหา
ขั้นที่ 5 สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะ

6. ผลการวิจัย
จากการศึ กษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉด้านการใช้ภ าษาและการน าเสนอเนื้ อหา สามารถสรุ ป ผล
การศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1. การใช้ ภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ชนิ ดย่อย ได้แก่ การใช้คาเรี ยกชื่ อ
การใช้คาทับศัพท์ การใช้คาสแลง การตัดคา การใช้คาสมญานาม และการใช้คาถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การใช้ คาเรียกชื่ อ เป็ นการพาดหัวเรื่ องที่มีการนาคาที่ใช้เรี ยกชื่อบุคคลมาใช้ ซึ่งมีท้งั การเรี ยกชื่อ
จริ ง การเรี ยกชื่อเล่น และการเรี ยกชื่อเล่นและชื่อจริ ง ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการใช้คาเรี ยกชื่อจากการพาดหัว
เรื่ องในรายการแฉ จานวน 146 พาดหัวข่าว ตัวอย่างเช่น น้องชมพู่ ฟิ ล์ม รัฐภูมิ เจนนี่ และวิน เมธวิน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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“ฟิ ล์ม รัฐภูมิ” ตอบทุกสเต็ปชีวิต ผ่านมาหลายอาชีพ ดารา นักร้อง นักการเมือง นักธุรกิจ
(รายการแฉ : 30 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ปรากฏการใช้คาเรี ยกชื่อ ในข้อความที่กล่าวว่า “ฟิ ล์ม รัฐภูมิ” ซึ่งเป็ นการ
เรี ยกชื่อเล่นตามด้วยชื่อจริ ง ฟิ ล์ม รัฐภูมิ หมายถึง ชื่อของ ฟิ ล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ และ
นักการเมืองชาวไทย ซึ่งในบริ บทหัวเรื่ องดังกล่าวเป็ นการกล่าวถึงชื่อบุคคลที่กาลังตกเป็ นข่าวอยูใ่ นขณะนั้น
1.2 การใช้ คาทับศัพท์ เป็ นการพาดหัวเรื่ องที่มีการนาคาต่างประเทศมาใช้ โดยเป็ นการยืมคามาจาก
ภาษาต่างประเทศที่รับเอาคาของภาษาหนึ่งมาถ่ายเสี ยงและถอดอักษรเพื่อใช้ในอีกภาษาหนึ่ง ผลการศึกษาผูว้ ิจยั
พบว่า มีการใช้คาทับศัพท์จากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน 47 พาดหัวข่าว ตัวอย่างเช่น เคลียร์ ไอเดีย
แชร์ และโซเชียล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ลีซอ ธีรเทพ” เคลียร์ ! ภาพลักษณ์ที่คนมองเป็ นนักบอลเจ้าชู้
(รายการแฉ : 20 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ปรากฏการใช้คาทับศัพท์ คือ คาว่า “เคลียร์ ” ความหมายจากพจนานุกรม
แปลอังกฤษ - ไทย ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า จัดการกับปั ญหา แก้ไขปั ญหา ซึ่ งในบริ บทของหัวเรื่ อง
ดังกล่าวมีการใช้คาทับศัพท์ คาว่า “เคลียร์ ” โดยใช้คาให้เข้ากับเรื่ องที่กาลังกล่าวถึงซึ่ ง เป็ นเรื่ องของ ลีซอ ธี รเทพ
ที่ออกมาพูดถึงปัญหาภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองว่าตนเป็ นนักฟุตบอลที่เจ้าชู้
1.3 การใช้ คาสแลง เป็ นการพาดหัวเรื่ องที่มีการนาคาสแลงมาใช้ ซึ่ งเป็ นคาที่ถูกกาหนดเสี ยงและ
ความหมายขึ้นมาใหม่ เป็ นถ้อยคาสานวนหรื อภาษาพูดที่ใช้สร้างความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม ส่ วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่ม
สาว ผลการศึ กษาผูว้ ิ จัย พบว่ า มี การใช้ค าสแลงจากการพาดหั วเรื่ อ งในรายการแฉ จ านวน 10 พาดหัวข่ า ว
ตัวอย่างเช่น ฟิ น เฟี ยส แฉ และเป๊ ะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ขอโทษ...ที่ทาตัวเฟี ยส ๆ หลังเจอชาวเน็ตขุดคลิปเก่า
(รายการแฉ : 11 สิ งหาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ปรากฏการใช้คาสแลง คือ คาว่า “เฟี ยส” โดยพจนานุกรมแปลอังกฤษ ไทย ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า ดุเดือด ดุร้าย รุ นแรง ซึ่ งในบริ บทดังกล่าวคาว่า “เฟี ยส” นอกจาก
หมายถึง แรง แล้วคา ๆ นี้ยงั หมายความไปถึง กล้า เริ่ ด เชิด เป็ นตัวของตัวเอง แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เจนนี่จะโดน
กระแสโจมตีอย่างหนักแต่เธอก็ยงั ทาตัวเริ่ ดเชิดอยูโ่ ดยไม่เกรงกลัวผูใ้ ด
1.4 การตัดคา เป็ นการพาดหัวเรื่ องที่มีการตัดคา ซึ่งเป็ นการนาคามาใช้โดยการย่อหรื อตัดจากคาเต็ม
หรื อกลุ่มคา เป็ นการพูดสั้น ๆ ละส่ วนที่เหลือไว้ในฐานที่เข้าใจ สามารถจะย่อได้ท้ งั ส่ วนหน้า ส่ วนกลาง และ
ส่ วนท้าย ซึ่ งในการตัดคาหรื อย่อคาจะทาให้เนื้อความกระชับ และหัวเรื่ องมีความสั้นลง ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า
มีการตัดคาจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน 8 พาดหัวข่าว ตัวอย่างเช่น เหตุ ยัน เตือน และชี้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
“แม่นอ้ งชมพู”่ แจงแล้ว เหตุไม่ปิดบัญชีได้รับบริ จาค 30 ล้านจริ งหรื อไม่
(รายการแฉ : 23 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ปรากฏการตัดคา ในคาว่า “เหตุ” ซึ่งเป็ นการตัดคาที่เหลือเฉพาะส่วนหลัง
โดยตัดมาจากคาเต็มว่า “สาเหตุ” ที่หมายถึง น. ต้นเหตุ เหตุทาให้เกิดถ้อยความขึ้น โดยในบริ บทดังกล่าวเป็ น
การกล่าวถึงกรณี ที่เป็ นข้อสงสัยว่า เหตุใดแม่ของน้องชมพู่ถึงไม่ปิดบัญชี และยังได้รับเงินบริ จาคถึง 30 ล้านบาท
ซึ่งการพาดหัวเรื่ องข้างต้นช่วยให้ผรู ้ ับชมไขข้อสงสัยได้เป็ นอย่างดี
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1.5 การใช้ คาสมญานาม เป็ นการพาดหัวเรื่ องที่มีการนาคาสมญานามมาใช้ ซึ่ งเป็ นชื่ อที่ถูกตั้งขึ้น
ตามรู ปลักษณะ หรื อพฤติกรรมที่ไม่ใช่ชื่อจริ ง เป็ นการตั้งชื่ อหรื อให้ฉายาอันเป็ นเอกลักษณ์ของบุคคลในข่ าว
ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการใช้สมญานามจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน 8 พาดหัวข่าว ตัวอย่างเช่น
ไฮโซ หม่อมถนัด บ้านเบี้ยว และเจ้าแม่ฮนั นี่ ศรี อีสาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เชียร์ ฑิฆมั พร” เปิ ดความรักสุ ดหวานกับไฮโซบิก๊ กว่าจะคบคนนี้ใช้เวลาดูใจนานถึง 2 ปี
(รายการแฉ : 3 สิ งหาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ปรากฏการใช้คาสมญานาม คือ คาว่า “ไฮโซ” เป็ นการกล่าวถึงสมญานาม
ของคุณบิ๊ก ธนพนธ์ เบญจรงคกุล ลูกชายของสมชาย เบญจรงคกุล ซึ่ งได้สมญานามนี้มาเนื่องจากเป็ นลูกชายของ
ตระกูลดังตระกูลหนึ่งของประเทศไทย จึงทาให้บิ๊กมีฉายาหรื อสมญานามว่า “ไฮโซ” นาหน้าชื่อเล่น แสดงให้เห็น
ว่าเป็ นบุคคลที่มีฐานะทางสังคม
1.6 การใช้ คาถาม เป็ นการพาดหัวเรื่ องที่มีการนาคาถามมาใช้ เพื่อต้องการคาตอบในเรื่ องนั้น ๆ
ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการใช้คาถามจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน 5 พาดหัวข่าว ตัวอย่างเช่น
จริ งหรื อ จริ งหรื อไม่ ทาเพื่ออะไร และเพราะอะไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ตั้ม วราวุธ” ในฐานะคนสนิทของ “กัน นภัทร” ตอบความสัมพันธ์ “กัน - มารี ” เลิกกันแล้วจริงหรื อ?
(รายการแฉ : 28 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ ปรากฏการใช้คาถาม ในข้อความที่ว่า “เลิกกันแล้วจริ งหรื อ ” โดยคาที่
สามารถแสดงการถามหรื อการตั้งคาถามคือคาว่า “จริ งหรื อ” ซึ่ งในการพาดหัวเรื่ องดังกล่าวเป็ นการใช้คาถามเพื่อ
ต้องการคาตอบว่า “กัน นภัทร” กับ “มารี เบริ นเนอร์ ” มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร เลิกกันแล้วจริ งหรื อไม่ ซึ่งทาให้
เป็ นที่ สนใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับของทั้งสองฝ่ ายว่าทั้งคู่มีปัญหาหรื อเกิ ดเรื่ องอะไรขึ้น การพาดหัวเรื่ อง
ดังกล่าวนี้ช่วยดึงดูดความสนใจแก่ผรู ้ ับชมได้เป็ นอย่างดี
จากการศึกษาภาษาการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาจากการพาดหัว
เรื่ องในรายการแฉ นอกจากมีการใช้คาที่หลากหลายเพื่อให้หวั เรื่ องมีความน่าสนใจและทันสมัยแล้ว ภาษาที่ใช้ก็
สามารถสื่ อความหมายได้อย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่ายตามลักษณะของหัวเรื่ อง
2. การนาเสนอเนื้อหาจากหัวเรื่ องในรายการแฉ สามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ชนิดย่อย
ได้แก่ การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบันเทิง สังคม เศรษฐกิจ และอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบันเทิง เป็ นการรายงานเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นใน
วงการบันเทิง ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับบันเทิงจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ
จานวน 86 พาดหัวข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เอมี่ กลิ่นประทุม” กับบทบาทละครที่ร้อนแรงที่สุดใน “เริ งริ ตา”
(รายการแฉ : 22 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้รายการแฉได้นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบันเทิง นักแสดงดังกล่าว คือ “เอมี่
กลิ่นประทุม” ที่รับบทเป็ นภรรยาของกฤษฎา พรเวโรจน์ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองแต่งงานกันแล้ว
อยากที่จะมีบุตร แต่ปรากฏว่าไม่สามารถมีบุตรได้ นางเอกสาวจึงโดนกดดันจากแม่ยาย และต้องเจอกับเพื่อนที่ตน
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เคยมีเรื่ องด้วยกันมาก่อน ซึ่ งการรับบทครั้งนี้นบั ว่าเอมี่เป็ นตัวละครที่ตอ้ งมีความเข้มแข็งอดทน เพราะมีท้ งั ฉาก
เศร้าและเจ็บปวด แต่เธอก็สามารถแสดงออกมาได้เป็ นอย่างดี
2.2 การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสั งคม เป็ นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็ นที่จบั ตามองของสังคม
สามารถแบ่งประเด็นย่อยออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
2.2.1 การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่ อและไสยศาสตร์ เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อและไสยศาสตร์ ที่ว่าด้วยการควบคุ มอานาจอันลึกลับซึ่ งเชื่อว่ามีอยู่ในโลก เพื่อให้อานาจนั้นบันดาลให้
เกิดผลที่พึงปรารถนา เช่น การแขวนวัตถุมงคลเพื่อให้ตนได้รอดพ้นจากภัยอันตราย การทานายฝัน และการท่อง
บทคาถา เป็ นต้น ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์ จากการพาดหัว
เรื่ องในรายการแฉ จานวน 23 พาดหัวข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“หลวงพ่อนิ้งหน่อง” นิมิตเห็น “น้องชมพู่” ไม่ได้เดินขึ้นไปตายเอง
(รายการแฉ : 21 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้รายการแฉได้นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์ ของ
หลวงพ่อนิ้งหน่อง สานักสงฆ์ นครนายก หลวงพ่อนิ้งหน่องได้เล่าว่า ก่อนที่ท่านจะเข้านอนท่านได้ต้งั จิตอยากจะ
ถามน้องชมพู่ว่า น้องชมพู่จูงสุ นขั เข้าป่ าแล้วหลงเองหรื อมีใครพาไป ซึ่ งหลวงพ่อนิ้งหน่องได้แปลนิมิตว่า น้อง
ชมพู่ไม่ได้ตามสุ นขั เข้าไปแต่มีคนพาเข้าไป ซึ่ งจากการแปลฝันของหลวงพ่อนิ้งหน่องทาให้เห็นถึงความเชื่อเรื่ อง
การทานายฝัน
2.2.2 การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งหรื อการทะเลาะวิวาท เป็ นการนาเสนอเนื้อหาที่
มี ลกั ษณะของความขัดแย้ง ที่ เริ่ มต้นด้วยการโต้เถี ยง เมื่ อต่างฝ่ ายไม่ยอมกัน ก็จะนาไปสู่ ก ารใช้ความรุ น แรง
ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งหรื อการทะเลาะวิวาทจากการพาดหัวเรื่ องใน
รายการแฉ จานวน 23 พาดหัวข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“แม่นอ้ งชมพู”่ ไม่เชื่อ! ลูกถูกตีดว้ ยก้านมะยมและถูกทรมานให้ตาย
(รายการแฉ : 21 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ รายการแฉได้นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างคุณ
อัจฉริ ยะกับ แม่ของน้องชมพู่ เป็ นการนาเสนอเรื่ องราวของแม่น้องชมพู่ ซึ่ งตนไม่เชื่ อ ในประเด็นที่ลูกถูกตีดว้ ย
ก้านมะยมจนเสี ยชีวิต เนื่องจากตนไม่เคยตีลูกด้วยก้านมะยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความคิดระหว่าง
คุณอัจฉริ ยะ ที่กล่าวหาว่าน้องชมพู่ถูกตีดว้ ยก้านมะยมจนเสี ยชีวิต
2.2.3 การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเสี ยชี วิต เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับการเสี ยชี วิต
ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเสี ยชีวิตจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน 21
พาดหัวข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ย้อนเหตุการณ์ “ทายาทกระทิงแดง” ขับรถซิ่งชนตารวจจนเสี ยชีวิตคาเครื่ องแบบ
(รายการแฉ : 24 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้รายการแฉได้นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับการเสี ยชีวิตของดาบตารวจ
วิเชียร ที่เสี ยชีวิต เนื่องจากเกิดอุบตั ิเหตุในขณะกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจถนนสายสุ ขุมวิท โดยผูก้ ่อเหตุ คือ บอส
อยูว่ ิทยา ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทาให้ดาบตารวจ วิเชียร เสี ยชีวิตคาที่
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2.3 การนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับ เศรษฐกิ จ เป็ นการนาเสนอข่าวความเคลื่ อนไหวทางเศรษฐกิ จ
การเงิน ผลการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน
16 พาดหัวข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เผยสาเหตุราคาทองพุ่ง 350 บาท! ราคาขายทะลุ 2.8 หมื่น
(รายการแฉ : 22 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้รายการแฉได้นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของราคาทองคา ซึ่ งทาง
รายการได้นาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับราคาทองพุ่งสู งถึ ง 350 บาท ซึ่ งทาลายสถิ ติข้ ึนสู งสุ ดในรอบ 9 ปี เนื่ องจาก
ได้รับผลกระทบจากความคืบหน้าในการออกมาตรการฟื้ นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐอเมริ กา
2.4 การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร เป็ นการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ผลการศึกษา ผูว้ ิจยั
พบว่า มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ จานวน 12 พาดหัวข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เหลาซิก หอยจ้อปูทะลัก” เนื้อปูแน่น ๆ ยอมลาออกจากงานมาลุยธุรกิจที่คนในครอบครัว
ไม่เห็นด้วย กลับสร้างรายได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ
(รายการแฉ : 20 กรกฎาคม 2563)
ตัวอย่างหัวเรื่ องดังกล่าวนี้ รายการแฉได้นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับอาหาร โดยร้านดังกล่าวมีชื่อว่า
“เหลาซิ ก หอยจ้อปูทะลัก” ซึ่ งเป็ นร้านดังในย่านเยาวราชที่สานต่อธุ รกิจโดยคนรุ่ นใหม่ จุดเริ่ มต้นของธุรกิจ คือ
การทาหอยจ้อส่ งตามร้านอาหารและภัตตาคารต่าง ๆ โดยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่ งผลให้
เศรษฐกิจตกต่า ลูกชายจึงตัดสิ นใจลาออกจากงานประจาเพื่อกลับมาสานต่อธุรกิจ แต่ทางบ้านไม่เห็นด้วยเนื่องจาก
งานที่ลูกชายทาอยูน่ ้ นั ดีกว่า สุ ดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับเกินคาดหมายเนื่องจากสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่างานเดิมถึง
หลายเท่า
จากการศึกษาการนาเสนอเนื้อหาจากการพาดหัวเรื่ องในรายการแฉ ผลการศึกษาพบว่า การนาเสนอ
เนื้อหาแต่ละประเภทที่ทางรายการแฉได้นาเสนอนั้นจะเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และล้วนเป็ นเรื่ องราว
ของผูค้ นในสังคม ไม่ว่าจะเป็ น ศิลปิ น นักแสดง นักธุรกิจ หรื อประชาชนทัว่ ไปทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ ทาให้ผรู ้ ับชม
สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากพิธีกรมีการนาเสนอข่าวสารอย่างละเอียดและตรงประเด็น

7. อภิปรายผล
จากการศึกษาการใช้ภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉพบว่า มีการใช้คาเรี ยกชื่อมากที่สุด เนื่องจากชื่อเป็ น
สิ่ งที่ดึงดูดให้ผรู ้ ับสารเกิดความสนใจต่อข่าวที่พิธีกรนาเสนอ โดยคาเรี ยกชื่ อส่ วนใหญ่จะเป็ นคาเรี ยกชื่อบุคคล
ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นชื่อของบุคคลที่กาลัง ตกเป็ นที่น่าสนใจของผูร้ ับสารในขณะนั้น ส่ วนการใช้คาถามพบ
เป็ นอันดับสุ ดท้าย เนื่องจากขึ้นอยู่กบั เนื้อหาของข่าวแต่ละเรื่ องว่าต้องการทราบข้อมูลมากน้อยเพียงใด บางเรื่ อง
ต้องใช้คาถามเพื่อดึงดูดให้ผรู ้ ับสารสนใจข่าว และการตั้งคาถามมักต้องมีคาตอบอยูใ่ นข่าวนั้นเสมอ
การนาเสนอเนื้อหาจากการใช้ภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉที่พบมากที่สุด คือ การนาเสนอหาเกี่ยวกับ
บันเทิง เนื่องจากผูค้ นส่ วนใหญ่มกั ให้ความสนใจต่อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง หากบุคคลนั้นได้กระทาผิดผูค้ นมักจะให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เพื่อติดตามข่าวสารว่าเรื่ องราวตอบจบจะเป็ นอย่างไร รายการแฉจึงมีการนาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับบันเทิงมากที่สุดเพื่อดึงดูดผูร้ ับสาร ส่วนการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารพบเป็ นอันดับสุ ดท้าย เนื่องจาก
การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเป็ นส่วนหนึ่งของการโฆษณาให้กบั เจ้าของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งนับได้ว่าเมื่อนาเสนอ
ผ่านรายการจะส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในสังคม
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ผูว้ ิจยั สรุ ปจากการวิเคราะห์ได้ว่า ภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉมีลกั ษณะการใช้ภาษาที่หลากหลาย
โดยใช้คาและภาษาที่เข้าใจง่าย บางพาดหัวเรื่ องมีการใช้คาที่แปลกใหม่เพื่อทาให้เกิดจินตภาพ อันทาให้ภาษาพาด
หัวเรื่ องนั้นดึงดูดความน่าสนใจของผูร้ ับสารให้อยากติดตามข่าวต่อไป อาจกล่าวได้ว่า รายการแฉเป็ นสื่ อที่เข้าถึง
ผูร้ ับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว เนื่องจากมีการนาเสนอข่าวสารที่ทนั เหตุการณ์ ผูอ้ ่านจึงต้องอาศัยการพิจารณา
ที่รอบคอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูส้ ื่ อสารกับผูร้ ับสาร ซึ่ งย่อมเป็ นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุ ขในสังคม

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผลการวิจยั ครั้งนี้สามารถให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาการใช้
ภาษาและการนาเสนอเนื้อหา ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี
(2) ผูอ้ ่ านสามารถนาผลการวิ จัยครั้ งนี้ ไ ปปรั บประยุกต์ใ ช้ในการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ รวมถึ ง
ประเมินค่างานเขียนประเภทต่าง ๆ ในสื่ อรายการโทรทัศน์
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ศึกษาภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการแฉในประเด็นอื่นต่อไป เช่น ด้านรู ปประโยค เป็ นต้น
(2) ศึกษาการใช้ภาษาพาดหัวเรื่ องในรายการอื่น ๆ แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับรายการแฉ เพื่อให้เห็น
พัฒนาการด้านการนาเสนอข่าว
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งมีจุดประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบรู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนพิมพ์เล็ก (2) หาสมการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่สร้างรู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Desmos (3) สร้างแฟ้มรู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Fontlab
7 (4) เพื่อเผยแพร่ และประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบอักษร ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้จะออกแบบอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวเขียนพิมพ์เล็กด้วยมือ 6 ชุด จากนั้นจะสารวจความพึงพอใจต่อแบบ จานวน 100 คน เลือกแบบอักษรเพียง 1 ชุด
นาไปสร้างแบบอักษรโดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ผ่านโปรแกรม Desmos จากนั้นนาแต่ละตัวอักษรนาไปสร้าง
เป็ นแฟ้มรู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Font lab7 และทาการประเมินแบบอักษรจากกลุ่ม ผูด้ าวน์โหลดแบบอักษร
124 คนด้วยแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าค่าฐานนิยมของผูร้ ับการสารวจต่อออกแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนพิมพ์เล็ก ชุดที่
5 มากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35 รู ป แบบอักษรภาษาอัง กฤษตัวเขี ย นพิ ม พ์เ ล็ กที่ ส ร้ างด้วยโปรแกรม Desmos
ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ท้งั หมด 162 สมการ และได้แฟ้มรู ปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Fontlab 7 จานวน 1 แฟ้ม
ที่มีอกั ษรภาษาอังกฤษตัวเขียนพิมพ์เล็กจานวนทั้งหมด 26 ตัวอักษร และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ ลักษณะ
รู ปแบบอักษรมากที่สุด (𝑥̅ = 4.51, 𝑆𝐷 = 0.45 )
คาสาคัญ: รู ปแบบอักษร, สมการของฟอนต์ , การสร้างฟอนต์
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ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) Lowercase English font design (2) Finding mathematical
equations that generate typefaces with Desmos (3) Create a font file with Fontlab 7. (4) To disseminate and
evaluate the satisfaction of fonts. This study will design 6 sets of handwritten English font by hand. Then, 100
people will survey the satisfaction with the design and select only 1 set of fonts. Create fonts using mathematical
equations through Desmos program, and then use each font to create a font file with Font lab 7.
The results of the study revealed that mode of the surveyor for the fifth set of lowercase font design,
accounted for 35 percentage. 162 mathematical equations are used in the lowercase English font created with
Desmos. and get a font file with Font lab7 program, containing lowercase English font totaling 26 characters.and
the samples were most satisfied with the font style (𝑥̅ = 4.51, 𝑆𝐷 = 0.45 )
Keywords: Font Style, Font Equation, Font creating

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบนั นี้เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer
Mediated Communication - CMC) เป็ นการสื่ อสารแบบสองทางที่ทาให้ผใู ้ ช้สามารถติดต่อกันได้ การสื่ อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์ อาจสื่ อ สารในรู ปแบบของ ภาพ เสี ยง หรื อการพิมพ์ การพิมพ์จะพิมพ์ผ่านรู ปแบบอักษร(font)
รู ปแบบอักษร(font) มีความสาคัญต่อการสื่ อสารสื่ อความหมายอย่างมาก รู ปแบบอักษร(font) สามารถสร้างได้
โดยโปรแกรมสร้างฟอนต์สาเร็ จรู ปจาหน่ายโดยทัว่ ไป ปัจจุบนั มีผสู ้ ร้างฟอนต์จาหน่ายกันอย่างมากมายเป็ นอาชี พ
ได้ ฟอนต์มีมากมายหลายแบบ คนส่วนใหญ่เลือกฟอนต์ที่ตอ้ งการใช้งานเท่านั้น และแต่ละคนชอบฟอนต์แตกต่าง
กัน ความต้องการฟอนต์รูปแบบใหม่ ๆ มีอย่างต่อเนื่อง ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปทาให้ตอ้ งมีการคิดค้นรู ปแบบ
ฟอนต์ในรู ปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการทางสุ นทรี ยะของผูใ้ ช้ทวั่ ไป เมื่อสังเกตุลายเส้นของแบบอักษร
ทางคณะผูศ้ ึกษาได้เล็งเห็นว่ากราฟจากสมการสามารถนามาสร้างลายเส้นของแบบอักษรได้ สามารถนาความรู ้ใน
เรื่ องความโค้งที่เกิดจากสมการพาราโบลา สมการวงกลม หรื อสมการกาลังสองต่าง ๆ สมการกาลังสาม สมการ
เส้นตรง และสมการทางคณิ ตศาสตร์ รูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในการออกแบบรู ปแบบอักษรที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพื่อทาให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่นามาสรรค์สร้างเป็ นผลงาน ดัง
ผลงาน “Circle Limit III” เป็ นภาพเขียนปลา 5 ตัว ว่ายอยู่ในรู ปกราฟไฮเพอร์ โบลิคในระนาบ (hyperbolic space)
ที่สวยงามแปลกตา (บุญฤดี แสงจันทร์ , 2563) และทาให้เห็นถึงความสาคัญของการนาองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
ไปใช้งานทางศิลปะ ลดมุมมองที่มีต่อคณิ ตศาสตร์ ว่าเป็ นวิชาที่ มีความเป็ นนามธรรมสู ง แม้ว่าความรู ้ทางด้าน
คณิ ตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ผ่านทางการวิจยั และการประยุกต์ใช้ การคิดค้นทางคณิ ตศาสตร์ไม่จาเป็ นต้อง
มีเป้าหมายอยู่ที่การนาไปใช้ทางวิทยาศาสตร์ นักคณิ ตศาสตร์ หลายคนก็ทางานเพื่อเป้าหมายเชิงสุ นทรี ยภาพ(วิกิ
พีเดียสารานุกรมเสรี ,2563)
จากการสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์จานวน 47 คนเกี่ยวกับความต้องการมี
รู ปแบบอักษรที่เป็ นอัตลักษณ์ของสาขาวิชาพบว่าโดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการออกแบบฟอนต์และเพื่อเพิ่ม
ภาพลักษณ์ของการใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงใช้ความรู ้เกี่ยวกับ กราฟ
ทางคณิ ตศาสตร์ออกแบบลายเส้นต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง ทาการค้นคว้าเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะสามารถ
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ใช้ในการทางาน จากงานวิจยั เรื่ อง การสร้างกราฟฟั งก์ชันของท่าราวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos ของโรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุ โลก จัดทาโดยมนัสชนก ชาประเสริ ฐ(2560) และงานวิจยั เรื่ อง Equations
of Dragon จัดทาโดยธี ระยุทธ พิมเสน,ปริ ญญากรณ์ แย้มเบน และสราวุธ กวีวชั รวรรณ (2561) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากผลการศึ กษาทางคณะผู ้ศึกษาจึ งเล็งเห็ นว่า Desmos สามารถนามาสร้ าง
ลายเส้นได้อย่างสวยงาม ผ่านการเขียนกราฟทางคณิ ตศาสตร์ผนวกกับการสร้างแบบอักษรจากโปรแกรม Font lab
ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในระดับมหาวิทยาลัย และผูส้ ร้างฟอนต์มืออาชีพ ผูจ้ ดั ทาการศึกษานี้ข้ นึ เพื่อเป็ นการสร้าง
แบบอักษรอันเป็ นเอกลักษณ์โดยสร้างรู ปแบบอักษรจากความรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องกราฟและสมการ ผ่านการใช้
โปรแกรม Desmos และโปรแกรม Font lab 7 แม้ว่าการสร้ างรู ปแบบอักษร(font) ด้วยวิธีปกติจะสามารถสร้ าง
รู ปแบบอักษร(font) ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ วกว่า แต่ทางผูจ้ ดั ทาคานึงถึงรู ปแบบอักษร(font) ที่มีที่มาและเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ บ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของคณะผูจ้ ดั ทา และสามารถนารู ปแบบอักษรไปใช้ได้จริ ง อย่าง
แพร่ หลายต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบรู ปแบบอักษร(font) ภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนพิมพ์เล็ก และสารวจความพึงพอใจ
2. เพื่อหาสมการทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้สร้างรู ปแบบอักษร
3. เพื่อสร้างรู ปแบบอักษร(font) ภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนพิมพ์เล็กด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์
4. เพื่อเผยแพร่ และประเมินความพึงพอใจ รู ปแบบอักษร(font) ภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนพิมพ์เล็กด้วย
สมการทางคณิ ตศาสตร์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ในการดาเนิ นการศึกษางานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนจากสมการทางคณิ ตศาสตร์
คณะผูศ้ ึ กษาได้คน้ คว้าเอกสารที่เกี่ ยวข้องโดยลาดับเนื้ อหาที่เป็ นสาระสาคัญดังต่อไปนี้ 1) โปรแกรมแกรมที่
เกี่ ย วข้อ ง Desmos, Adobe Photoshop cc, Font lab 7, Google from 2) สมการทางคณิ ต ศาสตร์ สมการเชิ ง เส้ น
สมการพหุ นามดีกรี สองสมการพหุ นามกาลังที่มีดีกรี มากกว่าสอง สมการตรี โกณมิติ สมการเอกซ์โพเนนเชี ยล
สมการลอการิ ทึม สมการค่าสัมบูรณ์ 3) หลักการออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ มีเป้าหมาย
หลัก 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องการสนองตอบด้านประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็ มที่ ประการที่สอง ต้องการ
สนองตอบให้เกิ ดคุณค่าทางความงาม ผูอ้ อกแบบจึงต้องศึกษาถึ งโครงสร้างของภาษา การออกแบบตัวอักษร
ประดิษฐ์ จึงไม่ได้เป็ นเพียงการสร้างรู ปลักษณ์ของตัวเองเท่านั้น ยังต้องคานึงถึงเรื่ องสไตล์ของตัวอักษร เรื่ องของ
การจัดพื้นที่ว่าง การตกแต่งตัวอักษร การจัดวางตัวอักษร เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เพื่อให้แบบตัวอักษรที่จะ
ถ่ายทอดคุณค่าเชิงสุ นทรี ยศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบพื้นฐาน
ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ หลักความเป็ นเอกภาพ หลักความสมดุล ทั้งในลักษณะเท่ากัน ไม่เท่ากัน และ
ลักษณะศูนย์ถ่วง หลักให้ความกลมกลืนกัน หลักของสัดส่ วนของตัวอักษร หลักการสร้างจังหวะและลีลา และ
หลักการสร้างจุดเด่น (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ : 2545) การออกแบบตัวอักษรเพื่อให้เกิดรู ปลักษณ์ของแบบอักษร
แบบใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะการนาไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ ให้มีความแปลกใหม่ มีความน่ าสนใจและ
เป็ นไปได้ตามความต้องการ ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานการออกแบบและหลักเบื้องต้นวิธีประดิษฐ์
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แบบตัวอักษร หลักสาคัญที่นกั ออกแบบจะต้องจดจาไว้เสมอ ได้แก่ การรักษาไว้ซ่ ึ งโครงสร้างเดิมของตัวอักษร
การพัฒ นารู ป แบบให้ มี เ อกลักษณ์ (วรพงศ์ วรชาติ อุ ด มพงศ์ : 2545) ตัวอักษรเป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารกัน จากคนหนึ่ งไปยังอีกคนหนึ่ง สะท้อนอารมณ์ เหตุผล ความคิด ความต้องการ ความรู ้สึกและ
ตัวอักษรยังสามารถบันทึกรวบรวมความรู ้สึกต่าง ๆ ไว้ได้เป็ นระยะเวลายาวนาน (วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ : 2550)
เพื่อให้แบบตัวอักษรที่จะถ่ายทอดคุณค่าเชิงสุ นทรี ยศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบพื้นฐาน ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ หลักความเป็ นเอกภาพ หลักความสมดุล หลักให้
ความกลมกลื นกัน หลักของสัดส่ วนของตัวอักษร หลักการสร้ างจัง หวะและลี ล าและหลักการสร้ างจุ ด เด่ น
4.ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ สังเกตโดยการ
แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการ (กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี : 2546) และระดับ
ของความพึงพอใจ เป็ นผลมาจากความสนใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา (Good. 1973 : 384) “ความรู ้ สึกที่มี
ความสุ ขเมื่ อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรื อแรงจูงใจ” (Wolman. 1973 : 333) เท่าที่
ความรู ้สึกหรื อทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานจะ เป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบตั ิ (ปริ ญญา จเรรัชต์ และ
คณะ : 2546) มาตราวัดของลิ เคิร์ท สามารถวัดระดับ ความพึง พอใจจึ งซึ่ งเป็ นเกณฑ์อย่างหนึ่ งที่ ใ ช้สาหรั บ วัด
คุณภาพของงาน (Mangelsdorff. 1978 : 86)
3.2 งานที่เกี่ยวข้ อง
กาญจนา ไพรสิ งห์,กฤษณะ ทุ่งจันทร์ และฐิตารี ย ์ แสงดี (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ องลายรักษ์ปลาเสื อตอ
โดยใช้ Web application Desmos คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมิ นคุณภาพของ
ชิ้นงาน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาจานวน 42 คน พบว่า คุณภาพชิ้นงานเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.22 คิดเป็ นร้อยละ 84.33
ธีระยุทธ พิมเสน,ปริ ญญากรณ์ แย้มเบน และสราวุธ กวีวชั รวรรณ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง Equations
of Dragonโดยใช้ Web Application Desmos คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมิ น
คุณภาพของชิ้ นงานจากนักศึกษาจานวน 145 คน พบว่า คุณภาพของชิ้ นงานเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.62 คิดเป็ นร้อยละ 92.32
มนัสชนก ชาประเสริ ฐ , ปภัสรา งามเลิศนภาภรณ์ , ยศพร มีปาน(2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การสร้าง
กราฟฟั งก์ชันของท่าราวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุ โ ลก
ได้รั บ รางวัลชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง ในการประกวดงานวิ จัย วิ ทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนางสาวอังษณานันท์ เด่นสะท้าน เป็ นครู ที่ปรึ กษา ในกิจกรรมค่ายเวทีนกั วิทยาศาสตร์
รุ่ นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560
ศิ ริลกั ษณ์ รอดชื่ น ,พิชชาพร นาคกราย และณัฐพล ซ้อนพุฒ (2561) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง Desmos of
elephant โดยใช้ Web application Desmos คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมินความ
พึงพอใจจากนักศึกษาจานวน 120 คน พบว่า คุณภาพชิ้นงานเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.38 คิดเป็ นร้อย
ละ 85.21
Alessandra King (2017) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง Using Desmos to draw in mathematics เขาได้นาสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ไปสร้างเป็ นรู ปต่าง ๆ ในโปรแกรม desmos เพื่อสอนนักเรี ยนเกี่ยวกับลักษะของสมการแบบต่าง ๆ ที่
ส่ งผลให้แต่ละกราฟเปลี่ยนแปลงไป เพิ่มความน่าสนใจด้วยการนาสมการเหล่านั้นจากัดเขตเพื่อสร้างเป็ นรู ปต่าง
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ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนอีกทั้งยังดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
อีกด้วย งานวิจยั นี้ประสบความสาเร็ จในชั้นเรี ยนและได้รับการยกย่องจากนักเรี ยน โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์
และความคิดริ เริ่ ม
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักการออกแบบ
ตัวอักษรประดิษฐ์
คณิ ตศาสตร์

รู ปแบบอักษรที่สร้างจาก
สมการทางคณิ ตศาสตร์ ด้วย
โปรแกรม Desmos

ทฤษฎีความพึงพอใจ

-จานวนและชนิดของสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้สร้างรู ปแบบอักษร
-แฟ้มรู ปแบบอักษร
-ความพึงพอใจของผูด้ าวน์โหลดต่อ
รู ปแบบอักษร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูจ้ ดั ทาได้วางแผนการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาสภาพการใช้ฟอนต์โดยทัว่ ไป และการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
2) ศึกษาโปรแกรม Desmos, Font lab 7, Adobe Photoshop cc, Google from เพื่อให้เข้าใจการทางานต่าง
ๆ ของแต่ละโปรแกรม
3) ออกแบบอักษรโดยร่ างแบบอักษรทั้งหมด 6 แบบ และสารวจความพึงพอใจต่อแบบอักษรทั้ง 6 แบบ
จากนั้นนารู ปแบบอักษรพิมพ์เล็ก ที่มีฐานนิยมมากที่สุด(ร้อยละ 35) มาออกแบบอักษรเพิ่มเติมให้ครบ 26 อักษร
4) สร้ างลายเส้ น อักษรโดยนาสมการทางคณิ ต ศาสตร์ ป้อ นในโปรแกรม Desmos เพื่ อ ให้ เ กิ ด กราฟ
ลายเส้นตัวอักษร a-z ตามรู ปแบบที่ออกแบบไว้ จากนั้นบันทึกลายเส้นของอักษรแต่ละตัวเป็ นภาพเพื่อนาไปสร้าง
เป็ นแฟ้มแบบอักษร
5) สร้างแฟ้มรู ปแบบอักษร โดยนาภาพตัวอักษรแต่ละตัวจากโปรแกรม Desmos มาสร้างตัวอักษรแต่ละ
ตัวผ่านโปรแกรม Font lab 7 และ Adobe Photoshop cc บันทึกและส่งออกแบบอักษร
6) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบอักษรที่สร้างโดยสมการทางคณิ ตศาสตร์ โดยมีประเด็น
การประเมินได้แก่ ลักษณะรู ปแบบอักษร ความเป็ นสากล ความพึงพอใจต่อรู ปแบบอักษร ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน
3 ท่านประเมินค่าดัชนีความตรงของข้อคาถามกับประเด็นการประเมิน พบว่าค่า ดัชนีความตรง (IOC) เท่ากับ 1
นอกจากนี้ในแบบประเมินความพึงพอใจได้เพิ่มคาถามเกี่ยวกับราคาที่เหมาะสมในการดาวน์โหลดรู ปแบบอักษร
ที่สร้างสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการดาวน์โหลด และเพิ่มคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7) เผยแพร่ ผลงานผ่านเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นสารวจความพึงพอใจที่มี
ต่อแบบอักษรที่สร้างด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของกลุ่มผูด้ าวน์โหลดแบบอักษรมาใช้ในช่วงวันที่ 20 กันยายน
ถึง 13 ตุลาคม 2563 จานวน 124 คน
8) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และอภิปรายผล

1173

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

5. ผลการวิจัย
1.ผลการประเมินแบบร่ างรูปแบบอักษร
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการสร้างแบบสารวจความพึงพอใจต่อรู ปแบบอักษร(font) ที่ออกแบบด้วยมือ ผลสรุ ป จาก
ผลสารวจ จาก Google form เราพบว่า รู ปแบบอักษรที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ SF-M5 ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ
35 รู ปแบบอักษรที่ได้คะแนนอันดับที่ 2 และ 3 คือ SF-M1, SF-M2 ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 24 เนื่องจาก SF-M5
ได้คะแนนมากที่สุด ทางผูจ้ ดั ทาจึงยึดแนวทางการออกแบบรู ปแบบอักษร ตามลักษณะ SF-M5

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอ็ม
ภาพที่ 1 ลักษณะแบบอักษร SF-M5 ที่ออกแบบด้วยมือ
2. สมการทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ สร้ างอักษร a-z

m

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลการสร้างรู ปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว m จากสมการ ด้วยโปรแกรม Desmos
1.
2.

(𝑥−4.7)2
0.7

+

(𝑥−4.5)2
0.8

(𝑦−5.8)2

+

5.2

= 1{𝑦 ≥ 4.511}{𝑥 ≥ 4.075}

ภาพที่ 114 ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอ็ม

สมการที
ใ่ ช้ ใน m” ใช้สมการทั้งหมด จานวน 10 สมการ ดังนี้
= 1{𝑥 ≤ 4.075}{𝑦 ≥ 6.447}

(𝑦−5.6)2
3.8

2
2
(𝑥−6.56)
(𝑥−4.7)2 (𝑦−6.16)
(𝑦−5.8)2

3. (1)
4.

0.7

0.7

++
3.6

(𝑥−6.1)2

5.2

= 1{𝑦
≥ 5.485}{𝑥
≥ 5.782}
= 1{𝑦
≥ 4.511}{𝑥
≥ 4.075}

(𝑦−4.1)2

2
+ 2 (𝑦−5.6)
= 1{𝑥
≤ 5.782}{𝑦 ≥ 5.409}
(𝑥−4.5)
+10
= 1{𝑥 ≤ 4.075}{𝑦 ≥ 6.447}
0.8
3.8

(2) 0.4

5. 𝑦 = 7.7𝑥 − 22{2.3 ≤ 𝑦 ≤ 6.447}
(𝑥−6.56)2
(𝑦−6.16)2
(3)
+
= 1{𝑦 ≥ 5.485}{𝑥 ≥ 5.782}
3.6
6. 𝑦 = 9𝑥0.7− 44{2.3 ≤
𝑦 ≤ 4.511}
(𝑥−6.1)2

(𝑦−4.1)2

7. (4)
𝑦 = 10𝑥 − +
67.7{2.586=≤1{𝑥
𝑦 ≤≤
5.5}
5.782}{𝑦 ≥ 5.409}
0.4
10
(𝑥−3.3)2

(𝑦−6.3)2

8. (5) 0.2
= 1{𝑦 ≥
≥ 3.229}
𝑦 =+
7.7𝑥2.9− 22{2.3
≤ 6.612}{𝑥
𝑦 ≤ 6.447}
(𝑥−7.25)2

9. (6) 0.1
+ (𝑦
3.3)2 =
2.7082}{𝑥 ≥ 7.029}
𝑦 = 9𝑥
−−
44{2.3
≤ 1{𝑦
𝑦 ≤≤4.511}
10.(7)
𝑦 =𝑦 1.8834𝑥
1.9{𝑥 ≤ 3.229}{𝑦
≥ 5.5}
6.625}
= 10𝑥 −+67.7{2.586
≤𝑦≤
(8)
(9)

(𝑥−3.3)2
0.2

+

(𝑥−7.25)2
0.1

(𝑦−6.3)2
2.9

= 1{𝑦 ≥ 6.612}{𝑥
1174≥ 3.229}

+ (𝑦 − 3.3)2 = 1{𝑦 ≤ 2.7082}{𝑥 ≥ 7.029}

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จะเห็นว่าอักษร m สร้างโดยยึดลักษณะเส้นที่มีความโค้งและเอียง ตามลักษณะแบบอักษร SF-M5 ที่
ออกแบบด้วยมือ จากนั้นนามาสร้างลายเส้นให้เป็ นไปตามหลักการออกแบบอักษร โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์
สรรค์สร้างลายเส้นที่อ่อนช้อยนี้ข้ นึ มา ประกอบด้วย สมการวงรี 6 สมการและสมการเชิงเส้นอีก 4 สมการ รวม 10
สมการสาหรับการสร้างตัวอักษร m (ตัวอักษรอื่น ๆ ดูได้จากฉบับเต็ม)
3. ผลการสร้ างแบบอักษรผ่านโปรแกรม Font lab 7
จากการศึกษาและสร้างรู ปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ด้วยโปรแกรม Font lab 7 ผูจ้ ดั ทาสร้าง
แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก 26 ตัว ได้แบบอักษรตัวอย่างดังนี้

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการสร้างรู ปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว k จากสมการ ด้วยโปรแกรม Font lab 7
ดังภาพที่ 2 แบบอักษร k ที่ออกแบบผ่าน Desmos เป็ นที่เรี ยบร้อยจะถูกแปลงไฟล์ภาพ JPG เป็ น PNG
นาเข้าโปรแกรม Fontlab 7 เพื่อนาไปสร้างเป็ นแบบอักษร อักษร a-z ก็เช่นกัน หลังจากนั้น กาหนดขนาดให้ได้
ตามมาตรฐานแบบอักษรสากลประเภท ttf และส่งออก(export) แฟ้มแบบอักษรที่สามารถนามาใช้ในงานพิมพ์ใน
ลาดับต่อไป
4. ผลการประเมินรูปแบบอักษร
จากการสารวจความพึงพอใจของผูท้ ี่ดาวน์โหลดแบบอักษรต่อรู ปแบบอักษร โดยใช้ขอ้ มูลผูด้ าวน์โหลด
ในช่วงวันที่ 20 กันยายน – 13 ตุลาคม 2563 จานวน 124 คน เป็ นเพศชายจานวน 58 คน เพศหญิงจานวน 66 คน
พบว่าแต่ละหัวข้อการประเมินมีค่าเฉลี่ยดังนี้
4.1) ลักษณะรู ปแบบอักษร
4.1.1) ความหนาของตัวอักษรเหมะสม
มีค่าเฉลี่ย 4.57 มีความเห็นในระดับมากที่สุด
4.1.2) ความสู งของตัวอักษรเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ย 4.52 มีความเห็นในระดับมากที่สุด
4.1.3) แบบอักษรมีลกั ษณะในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.46 มีความเห็นในระดับมาก
4.1.4) อ่านง่าย เมื่อรวมเป็ นคา หรื อประโยค มีค่าเฉลี่ย 4.49 มีความเห็นในระดับมาก
4.2) ความเป็ นสากล
4.2.1) ตัวเลข เข้าใจไม่คลาดเคลื่อน
มีค่าเฉลี่ย 4.52 มีความเห็นในระดับมากที่สุด
4.2.2) อักษรพิมพ์เล็ก เข้าใจไม่คลาดเคลื่อน มีค่าเฉลี่ย 4.43 มีความเห็นในระดับมาก
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4.3) ความสวยงามและความน่าสนใจ
4.3.1) ตัวอักษรมีความสวยงาม
มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความเห็นในระดับมาก
4.3.2) ตัวอักษรมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเห็นในระดับมาก
4.3.3) ตัวอักษรมีความน่าสนใจ ดึงดูด หน้าอ่าน มีค่าเฉลี่ย 3.89 มีความเห็นในระดับมาก
4.4) ช่วงราคาที่เหมาะสมกับชิ้นงาน ราคา 60 – 89 บาท
4.5) ข้อเสนอแนะ
4.5.1) ควรมีภาษาไทยด้วยเพื่อคลอบคลุมการใช้งาน
4.5.2) ตัวอักษรควรมีลกั ษณะในทิศทางเดียวกัน
4.5.3) ตัวอักษรควรออกแบบให้นาไปใช้ในงานเอกสารได้ดว้ ย

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้พบว่าสมการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถนามาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีโดยคณะผูว้ ิจยั
นาสมการตรี โกณมิติ สมการพาราโบลา สมการวงรี และสมการค่าสัมบูรณ์ที่ศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมา
ออกแบบอักษรภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม desmos ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง Equations of Dragonโดยใช้
Web Application Desmos สร้างลวดลายของมังกรนครสวรรค์ดว้ ยสมการทางคณิ ตศาสตร์ การวิจยั เรื่ อง Using
Desmos to draw in mathematics เป็ นการนาสมการทางคณิ ตศาสตร์ ไปสร้างเป็ นรู ปภาพผ่านโปรแกรม desmos
เพื่อสอนนักเรี ยนเกี่ยวกับลักษะของสมการแบบต่ าง ๆ เมื่อคณะผูว้ ิจยั ออกแบบอักษรภาษาอังกฤษตามหลัก การ
ออกแบบพื้นฐาน รู ปแบบตัวอักษรแต่ละอักษรมีความประสานกลมกลืนสัมพันธ์และสอดคล้องเป็ นชุดเดียวกัน
ตามหลักความเป็ นเอกภาพ หลักความสมดุล หลักความกลมกลืนกัน หลักของสัดส่ วนของตัวอักษร หลักการ
สร้างจังหวะและลีลาและหลักการสร้างจุดเด่น ให้ถ่ายทอดคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ รู ปลักษณ์ตวั อักษรและงาน
ประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ข้ ึนมาจากการผนวกคณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยีให้ สามารถสะท้อนความงาม ความเป็ น
เอกลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ผลของการสารวจความพึงพอใจ ด้านตัวอักษรมีความสวยงาม ตัวอักษรมีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และตัวอักษรมีความน่าสนใจ ดึงดูด หน้าอ่าน ตามทฤษฎีการวัดความพึงพอใจของลิเคิร์ทพบ
ว่าระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง Equations of Dragon ผลการประเมินคุณภาพ
ของชิ้นงานจากนักศึกษาจานวน 145 คน พบว่า คุณภาพของชิ้นงานเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.62 คิดเป็ นร้อยละ 92.32 นัน่ เป็ นผลสะท้อนให้เห็นแล้วว่าคณิ ตศาสตร์สามารถผนวกกับเทคโนโลยี สร้างสรรค์
เป็ นชิ้ นงานอันเป็ นเอกลักษณ์ มี ความเป็ นมา มี คุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ สะท้อนให้เห็นความสาคัญของการ
ประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันมากขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) การส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ แบบร่ า ง (ธี ม ) ของรู ป แบบอัก ษรขึ้ น อยู่ กับ กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ
กลุ่มผูใ้ ช้งานเท่านั้น อาจได้ผลที่ที่ต่างกันในการสารวจความพึงพอใจ
(2) เนื่ อ งจากมี ก ารออกแบบภาษอัง กฤษที่ มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว เท่ า นั้น อาจไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การนาไปใช้งานจริ ง ผูท้ ี่นาแบบอักษรไปใช้ควรดูความเหมาะสมของแบบอักษรกับงานที่ใช้
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(3) แบบมี การออกแบบเพี ยงภาษอัง กฤษเท่ านั้น การนาไปใช้กับงานที่ มี ภาษาไทย อาจทาให้
รู ปแบบอักษรไม่ไปในลักษณะทางเดียวกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การออกแบบรู ปแบบอักษรควรออกแบบบนกระดาษกราฟ เพื่อให้รูปแบบอักษรมี ขนาดที่
เท่ากัน
(2) ควรศึกษาโปรแกรมที่ใช้งานก่อนว่าสามารถใช้งานได้จริ งตรงกับความต้องการหรื อไม่
(3) ควรออกแบบรู ปแบบอักษรให้ครอบคลุม คือ มีท้งั ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
(4) การออกแบบรู ปแบบอักษร ควรออกแบบให้อกั ษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ าใคร เพื่อให้เป็ นที่
น่าจดจา
(5) ควรออกแบบให้แบบอักษรมีลกั ษณะคล้ายกันในแต่ละตัวหรื อไปในทางเดียวกัน
(6) ลักษณะของแบบอักษรควรนาไปใช้กบั งานได้หลากหลาย เพื่อให้มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
(7) ควรเพิ่มฟังก์ชนั ที่ใช้ในการสร้างรู ปแบบอักษรให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
7.3 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
(1) การออกแบบรู ปแบบอักษรควรออกแบบบนกระดาษกราฟ เพื่อให้รูปแบบอักษรมีขนาดที่
เท่ากัน
(2) ควรศึกษาโปรแกรมที่ใช้ก่อนว่าสามารถใช้งานได้จริ งตรงกับความต้องการหรื อไม่
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ปัญญาร่ วมของชุมชนเกมออนไลน์ ในช่ วงการระบาดของ COVID-2019
ONLINE GAME COLLABORATIVE INTELLIGENCE DURING COVID-19
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บทคัดย่อ
บริ ษทั ที่ผลิตวิดีโอเกมและชุมชนเสมือนจริ งของผูเ้ ล่นที่ให้เพลิดเพลินกับเกมนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างใกล้ชิดไม่เพียงไม่แต่ในรู ปแบบของการเล่นและยังมี การทางานร่ วมกันผ่านชุมชนออนไลน์ แต่ยงั รวมถึง
กิ จกรรมการพัฒนาร่ วมการทดสอบและการเผยแพร่ บทความนี้ จะแสดงถึ งความสัมพันธ์เหล่านี้ ปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ ล่นเกม บริ ษทั ที่ผลิตเกม ชุมชนเกมออนไลน์ในอุตสาหกรรมเกมเหล่านี้ ได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มความสาคัญ
ผ่านการใช้ผ่านชุ มชนเสหมื อนจริ ง ในการสร้ างความร่ วมมื อกันในการทางานร่ วมกัน อย่างไรก็ตามชุ ม ชน
สเหมือนจริ งได้เพิ่มความท้าทายด้านการจัดการใหม่ๆ จากการใช้งานของผูเ้ ล่นอุตสาหกรรมวิดีโอเกม ชุมชน
ออนไลน์ เหล่านี้ มีการประยุกต์ใช้ที่แ ตกต่ างกัน เพื่อที่ ผูผ้ ลิ ตเกมหรื อผูเ้ ล่นเกมจะได้ร่วมกัน ใช้ง านเพื่ อ สร้ าง
สร้างสรรค์ต่อไป
คาสาคัญ: ปัญญาร่ วม ความฉลาดร่ วม ชุมชนเกมออนไลน์ สื่ อสังคม

ABSTRACT
Firms produced video games and player communities enjoying the games are closely related, not only
in a producer- user way, but also in collaborating, testing and working activities. This paper explores these
relationships. The interaction between firms and user communities in this industry has drastically increased before
and during Covid-19 paramedic. However, social media has simultaneously raised new managerial challenges.
Based virtual reality collaborative intelligence in the video game industry. These communities have different
reactions to incentives coming from firms producing games and has been use in various approaches used.
Keywords: Collaborative Intelligence, Collective Intelligence, Online Game, Social Media
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1. บทนา
ในโลกสื่ อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ การใช้เกมมี การระดมความคิดเพื่อร่ วมกันแก้ปัญหาบางอย่าง
แม้จ ะไม่ มี ผูน้ าแต่ ก ารระดมความคิ ดนี้ ท าให้ เกิ ด Collective Intelligence หรื อ ความฉลาดของกลุ่ ม ที่ เ กิ ด จาก
การปั ญ ญาร่ ว ม (Collaborative Intelligence) ร่ ว มของคนซึ่ งน าไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจที่ เ ห็ น พ้อ งกัน (Consensus
Decision) ซึ่ งการร่ วมกันเหล่านี้เป็ นที่มาของการทาให้กลุ่มสามารถแก้ปัญหาในระดับสู งหรื อมีความซับซ้อนได้
เพิ่มขึ้น อันนาไปสู่การสร้างความสามัคคีและช่วยกันสร้างสรรค์ หรื อพัฒนาของมนุษย์ต่อไปได้

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาการรวมตัวกันของชุมชนเกมออนไลน์ในช่วงที่มีการะบาดของ Covid-19
(2) เพื่อเสนอรู ปแบบการทางานร่ วมกัน และการเกิดปัญญาร่ วมในรู ปแบบของเกมที่เล่นหรื อใช้งานอยู่

3. การใช้ สื่อออนไลน์ และการเล่นเกมออนไลน์ ของไทย
จากรายงานล่าสุ ดของ Dataportal ผูจ้ ดั ทาการสารวจการใช้สังคมออนไลน์ Digital in Thailand เกี่ยวกับ
ประเทศไทยพบว่า 90% ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต 57 ล้านคนออนไลน์ทุกวัน ในขณะที่ไม่มีเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวใน
หนึ่งเดือน จากกิจกรรมออนไลน์มากมายสาหรับผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตไทยการท่องโซเชียลมีเดียและดูวิดีโอยังคงเป็ น
ที่ นิยมมากที่ สุด Google, Facebook และ YouTube ยังคงติดอันดับรายงานการเข้าชมเว็บรายเดือนของประเทศ
คนไทยไซเบอร์ ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 3 ชัว่ โมง 11 นาทีในการใช้โซเชี ยลมีเดียในแต่ละวัน เวลานี้ส่วนใหญ่อาจมี ไว้
เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การเข้าสังคม ผลสารวจของ Dataportal พบว่าชาวไทย 34% ของประเทศใช้โซเชียล
มีเดียเพื่อจุดประสงค์ในการทางาน
Facebook มียอดการดูเพจจากประเทศไทยประมาณ 400 ล้านครั้งต่อเดือนตามด้วย YouTube (ยอดเข้า
ชมต่อเดื อน 370 ล้านครั้ ง) แม้ว่าปั จจุบัน YouTube จะมี การเข้าชมน้อยกว่า Facebook ในประเทศไทย แต่ก็มี
การใช้โ ซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ กในแง่ ข องเวลาที่ ใ ช้จ ริ ง คนไทยใช้เ วลา 30 นาที ต่ อ การเข้าชม YouTube ในขณะที่
การเข้าชม Facebook นานเพียงครึ่ งเดี ยว หรื อประมาณ 14 นาที แม้ว่า Facebook จะพยายามสนับสนุ นให้ผูใ้ ช้
โพสต์วิดีโอ แต่ YouTube ก็ยงั ถือว่าเป็ นเว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและคนไทยชอบสตรี ม
วิดีโอมากกว่าเนื้ อหาประเภทอื่น ๆ ในส่ วนการใช้อินเตอร์ เน็ ตบนมื อถื อ จานวนการสมัครสมาชิ กมื อถื อ ใน
ประเทศเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้น 1.7% จากการเพิ่มบัญชีใหม่มากกว่า 2 ล้านบัญชี ในขณะเดียวกันจานวนผูใ้ ช้โซเชียล
มีเดียบนมือถือก็เพิ่มขึ้น 6.5% เนื่ องจากมีผูใ้ ช้ใหม่มากกว่า 3 ล้านคน 71% ของประชากรไทยทั้งหมดเป็ นผูใ้ ช้
โซเชียลมือถือที่ใช้งานอยู่ สมาร์ทโฟนเป็ นอุปกรณ์ที่คนไทยทัว่ ประเทศนิยมออนไลน์มากที่สุดอย่างปฏิเสธไม่ได้
โดยการใช้อินเตอร์ เน็ตและการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต ปั จจุบนั 79% ของประชากรในประเทศไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านสมาร์ทโฟน กิจกรรมออนไลน์ยงั แตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการออนไลน์ในการเล่นเกม
โดยที่ ผูเ้ ล่ น เกมไทยมี ส่ ว นร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ ข องพวกเขาดัง นี้ 95% เล่ น ผ่านอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ สมาร์ ท โฟน 88%
แล็ปท็อปพีซี 46%คอนโซลเกม 18% และเล่นผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 28%

1180

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพที่ 1 รายงานจาก Dataportal Digital in Thailand 2020 การเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ในประเทศไทย
“Dataportal Digital in Thailand” ที่มา https://datareportal.com/reports/digital-2020-thailand
วงการเกมของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ วจากการเพิ่มขึ้นของการใช้งานอินเทอร์ เน็ตจากการพัฒนาจาก
เกมคอนโซลในปี 1990 มาเป็ นเกมพกพาในปี 2000 การเล่นเกมจึงเริ่ มขึ้นในประเทศไทยด้วยการเพิ่มขึ้นของเกม
มือถือในปี 2010 (เช่น Wii, Candy Crush Saga และ Pokemon GO) จากการที่ Twitterแหล่งชุมชนออนไลน์ของ
เหล่ า นักเล่ น เกม กลายเป็ นแหล่ ง ค้น หาเกมเมอร์ ม ากขึ้น เรื่ อ ย ๆประเทศไทยจึ ง ติ ด อัน ดับ สี่ ของโลกสาหรั บ
การสนทนาเกี่ยวกับการเล่นเกมบน Twitter ในปี 2019แน่นอนว่าชุมชนเกมออนไลน์เช่น Twitter สามารถดึงดูด
ผูค้ นที่ชอบและไม่ชอบเกมประเภทต่างๆ แต่พวกเขายังสามารถแนะนาคุณให้รู้จกั กับเพื่อนๆในเกมออนไลน์เป็ น
พื้นที่ที่สนุ กสนานและปราศจากกฎเกณฑ์ทางสังคมแทนที่บาร์ และคลับ ในกรณี น้ ี เกมออนไลน์เป็ นสถานที่ซ่ ึ ง
เป็ นที่การรวมตัวกันของเหล่านักเล่นเกมหลากหลายเกม และการแข่งขันเกมหรื อ E-sportในสถานที่ต่างๆ เป็ น
หัวข้อ บทสนทนาที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มบน Twitter ในประเทศไทย ในขณะที่ เ ข้า ร่ ว มการสนทนาทั่ว โลกยัง มี
การสนทนาในในหัวข้อเกี่ยวกับเกมและการแข่งขันในแต่ละท้องที่ก็เข้มข้นซึ่ งการสนทนาต่างๆนั้นขับเคลื่อน
โดยผูค้ นที่ อยู่ในชุ มชนเกมออนไลน์ ในส่ วนผูเ้ ล่นชาวไทยที่หลงใหลทั้งมื อสมัครเล่นและมื ออาชี พการทวีต
ข้อความเกี่ยวกับเกมประสบการณ์การแข่งขันและอื่นๆก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 2 ประเทศที่มีการใช้ Twitter มากที่สุดในการสื่ อสารเรื่ องเกม
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”
ที่มา @TwitterGaming
การสนทนาเกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้น 97% บน Twitter ในประเทศไทย จากการศึกษาของ Twitter: วิดีโอเกม
ยอดนิยม 3 อันดับแรกสาหรับคนไทย - Causal (ปริ ศนา), เกมโซเชียล (ผูเ้ ล่นหลายคนออนไลน์), Role Playing คน
ไทยสนุ กกับเกมและเกมประเภทต่างๆโดยมี Animal Crossing, Fortnite และเกมประเภทสวมบทบาทต่างๆเป็ น
เกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิวฒั นาการของเกมเป็ นไปอย่างรวดเร็ วในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมาและคาดว่าจะดาเนิน
ต่อไปเมื่อเกมเข้าถึงผูช้ มและผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ความนิยมเติบโตขึ้นอย่างมากของการสนทนาเกี่ยวกับเกมบน Twitter
ในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงกักตัวในการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้มีส่วนผลักดันการเติบโตนี้ให้มากขึ้น
การเล่นเกมในประเทศไทยจึงเป็ นกิจกรรมทางสังคมและเน้นในการสนทนาที่มีส่วนร่ วมและเชื่ อมโยงและขยาย
ความสนใจในการเล่นเกมในหมู่คนไทย

ภาพที่ 3 การสื่ อสารเรื่ องเกมใน Twitter เพิ่มขึ้นกว่า 97%
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”
ที่มา @TwitterGaming
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การเล่นเกมสาหรับคนไทยจานวนมากกลายเป็ นกิจกรรมทางสังคมวิธีหนึ่งในการติดต่อกับเพื่อนและ
ครอบครั วและสิ่ งนี้ ก็มากขึ้นเรื่ อย ๆ ในช่ วงระยะเวลาที่ ยาวนานของการอยู่บา้ น กิ จกรรม Esportsก็มีส่วนใน
การผลักดันกระแสการพบปะสังสรรค์ผ่านการเล่นเกมด้วยผูท้ ี่อยู่ในชุมชนเกมออนไลน์ได้จดั สร้างกลุ่มขึ้นเอง
เพื่ อ ที่ จั ด การแข่ ง ขัน ขึ้ นในช่ ว งที่ กั ก ตั ว อยู่ บ้ า น“ esports from home” ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู ้ค นเชื่ อ มต่ อ กั น และ
#StayAtHome นอกจากนี้ยงั มีผเู ้ ล่นเกมชาวไทยทวีตหาเพื่อนนักเล่นเกม และผูช้ มการเล่นเกมที่จะเข้าร่ วมและเล่น
ร่ วมชมด้วยกันในช่วงเวลานี้

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการสื่ อสารเรื่ องเกมใน Twitter ช่วงกักตัว Covid-19
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”
ที่มา @TwitterGaming
การศึกษาการเล่นเกมทัว่ โลก: ผลกระทบของ COVID-19 จัดทาโดย Simon-Kucher & Partners การเพิ่ม
จานวนของ Gen Z (58%) และ Millennials (56%) ของช่วงที่มีการกักบริ เวณ ในช่วงการแพร่ ระบาดที่ผา่ นมาและ
การโพสต์ในช่ วงการแพร่ ระบาด ถื อว่าเป็ นปกติ ในชี วิตประจาวันของพวกเขา การเล่นเกมเป็ นเรื่ องปกติมนั
กลายเป็ นการระบาย และการสื่ อสารในช่วงกักตัว และความคุน้ เคยและเป็ นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจาวันของคน
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จ านวนมาก และปั ญ หาว่ า จะมี ความเครี ย ดเพิ่ ม ขึ้น ในหมู่ค นที่ อ ยู่บ้า นการเล่ น เกมจึ งกลายเป็ นวิ ธี ผ่อนคลาย
ความเครี ยด และใช้เกมในการสื่ อสาร และการทางานไปพร้อม ๆ กัน

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการสื่ อสารเรื่ องเกมใน Twitter ช่วงกักตัว Covid-19
“Thailand ranks fourth in the world for Gaming conversation on Twitter in 2019”
ที่มา @TwitterGaming

4. ความฉลาดร่ วม (Collective Intelligence) กับการเล่ นเกม
ประเทศไทย มีเกมมากกว่า 1,843 เกมจากผูเ้ ผยแพร่ ในไทยบน Google Play จาก 434,698 เกม เป็ นเกม
เกมมื อถื อที่ มีผูเ้ ผยแพร่ ในไทยดาวน์โหลดมากที่ สุด ได้แก่ Royal Casino, Soccer Super Star, Slots (Maruay99
Casino) - สล็ อ ตคาสิ โ น Happy Fish, เกมโป๊ กเกอร์ 3A, หมากรุ ก , Happy Slots, Princess Connect! Re: Dive,
Makhos Online, Stickman Superhero - Super Stick Heroes Fight น้อยกว่า 1% ของเกมมือถือทั้งหมดบน Google
Play มาจากผูเ้ ผยแพร่ ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่ามีผผู ้ ลิตและเผยแพร่ เกมมือถือส่ วนใหญ่เป็ นต่างชาติ SimonKucher & Partners บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านกลยุทธ์และการตลาดระดับโลกเปิ ดเผยว่า ผูเ้ ล่นเกมเล่นวิดีโอเกมมากขึ้น
โดยเพิ่มขึ้น 30 เปอร์ เซ็นต์ของผูเ้ ล่นเกมที่เล่นมากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ การใช้จ่ายเงินกับวิดีโอเกมมากขึ้น
การใช้จ่ า ยรายเดื อ นเพิ่ม ขึ้น 39 เปอร์ เ ซ็ นต์ การเล่ น เกมประเภทใหม่ รวมถึ ง เกมที่ เน้นผูเ้ ล่น หลายคน กว่ า 60
เปอร์ เซ็นต์ของผูเ้ ล่นที่เล่นเกมใหม่ และสตรี มเนื้อหาวิดีโอเกมมากขึ้น ผูเ้ ล่นเกมที่ดูสตรี มวิดีโอเกมเติบโตขึ้น 42
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เปอร์ เซ็นต์ การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของบุคคลมากกว่า 13,000 คนใน 17 ประเทศในช่วงเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายนยังระบุดว้ ยว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะยกเลิกการปิ ดกั้น
ทั้งหมดแล้วก็ตาม ทัว่ โลก COVID-19 ทาให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้น 39 เปอร์ เซ็นต์สาหรับวิดีโอเกมและการ
เพิ่มขึ้นนี้คาดว่าจะยังคงเพิ่มสู งขึ้นที่ 21 เปอร์ เซ็นต์แม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อจากัดทั้งหมดแล้วก็ตาม อันเป็ นผลมา
จากการใช้จ่ายรายเดือนที่สูงขึ้นอย่างมากขนาดของตลาดเกมทัว่ โลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12-15 เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบ
เป็ นรายปี ซึ่งสู งกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
จากรายงานของ Simon-Kucher & Partners ยัง ระบุ อี กว่ า นักเล่ น เกมยัง ให้ ค วามสนใจในการรั บ ชม
การเล่นวิดีโอเกม (Steaming Game) มากขึ้นด้วยโดยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผูเ้ ล่นเกมระบุว่าพวกเขาดู การเล่น
ระหว่างการกักตัวอยู่บา้ นเมื่อเทียบกับเพียง 57 เปอร์ เซ็นต์ก่อนหน้านี้ แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนี้ดูเหมือนจะดึงดูดกลุ่ม
อายุที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันโดยสตรี มเมอร์ (Steamers) ที่อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี เน้นการสตรี มเพื่อความ
บันเทิงเป็ นหลักและสตรี มเมอร์ ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี จะเน้นไปที่การปรับปรุ งทักษะมากกว่า ในการปรับปรุ ง
ทักษะนั้นรวมถึ งทักษะการสื่ อสาร การทางานร่ วมกันโดยผ่านชุ มชนเสมื อนจริ ง เมื่ อการสตรี มวิดีโอเกมถูก
รวมเข้ากับชีวิตประจาวันเป็ นเรื่ องที่น่า สนใจที่จะดูว่าการสตรี มแบบโต้ตอบโดยตรง เช่นการชาระเงินจากผูช้ มที่
ส่ งผลโดยตรงต่อการเล่นเกมของสตรี มเมอร์ จะรวมอยู่ในเกมเพื่อให้ผูช้ มสามารถมี ส่วนร่ วมและทาอะไรได้
มากกว่าแค่เชี ยร์ ในรายการโปรด นอกจากนี้ยงั มีสิ่งน่ าสนใจที่จะดูว่าผูเ้ ผยแพร่ เกมใช้ประโยชน์จากความสนใจ
ตามกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันในการสตรี มมิ่งเพื่อกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายโฆษณาของตนได้ดีข้ ึนหรื อไม่
ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งทางใดสตรี ม เกมจะยังคงอยู่และจะยังคงมีผลกระทบที่สาคัญและยัง่ ยืนต่ออุตสาหกรรม
เกมและวิธีการสร้างรายได้
จากหนังสื อ Serious Games ในปี 1970 ของ Clark C Abt เสนอคาจากัดความของคาว่า เกมที่จริ งจัง เป็ น
ลักษณะของเกมชนิดหนึ่ งอธิ บายโดยสรุ ปคือ เกมที่ลดลงจนเหลือเพียงสาระสาคัญที่เป็ นทางการของเกมที่เป็ น
กิจกรรมของผูเ้ ล่นสามารถตัดสิ นใจได้อิสระสองคนหรื อมากกว่าที่ตอ้ งการบรรลุวตั ถุประสงค์ในบริ บทที่ เฉพาะ
โดยคาจากัดความที่เป็ นแบบแผนมากขึ้นนั้นจะอธิ บายว่าเกมเป็ นบริ บทที่มีกฎเกณฑ์ในหมู่ฝ่ายตรงข้ามที่พยายาม
เอาชนะตามเป้ าหมายที่เกี่ ยวข้องกับเกมอย่างจริ งจัง ในแง่ที่เกมมีจุดประสงค์ทางการศึกษา หรื อการพัฒนาที่
ชัดเจน จุดที่น่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมอยู่ที่วิธีควบคุมเกมและหลักการแสดงออกของการใช้ความสามารถ ความรู ้
ทักษะในการทางานร่ วมกัน และสามารถใช้เพื่อปรับปรุ งระบบสนับสนุนสาหรับการระดมความรู ้ต่างเพื่อทางาน
ร่ วมกัน- เกมที่ไม่ใช่มีแค่ฝ่ายตรงข้ามและไม่ใช่การรวบรวมการแข่ง ขันแต่หากเป็ นหลักการของการใช้ทกั ษะ
ต่างๆในการทางานร่ วมกันในระดับ องค์กร เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมที่สามารถเติบโตปรับตัว
และพัฒนาได้เมื่อเครื อข่ายนวัตกรรมแสดงถึงการรวบรวมคุณลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้เห็นในวิถีของสังคม
ทัว่ ไปที่ซบั ซ้อน เช่นการจัดกลุ่มก้อนของตนเองและการปรับตัวตามวิวฒั นากา
วิดีโอเกมจึงเป็ นรู ปแบบความบันเทิงที่ไม่เหมือนใครในแง่ของความสามารถในการมีส่วนร่ วมของผูช้ ม
ในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมมากกว่าผูส้ ังเกตการณ์ วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วมของวิดีโอเกมเป็ นแหล่งข้อมูลที่ส่วนใหญ่ไม่ได้
ใช้ในเรื่ องต่างๆให้เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดเรื่ องการรวบรวมความสามารถด้านต่างๆ “ความฉลาดร่ วม” Collective
Intelligence (Levy, 1997) ความฉลาดร่ วมโดยรวมครอบคลุมการสังเกตว่ากลุ่มที่มีเครื อข่ายการทางานร่ วมกัน
เชื่ อ มโยงกัน เพี ย งพอนั้น มี ค วามสามารถในการสร้ า งความสามารถต่ า งๆ รวบรวมปั ญ ญา ความฉลาดและ
สร้างสรรค์มากกว่าปั จเจกบุคคล ประสิ ทธิ ผลของปั ญญาสะสม โดยรวมจึงแปรผันตามจานวนบุคคลที่เข้าร่ วม
(Levy, 1997) ด้วยการถื อ กาเนิ ด ของอิ นเทอร์ เน็ ตในฐานะเครื่ อ งมื อ สร้ างการเชื่ อ มโยง สร้ างเครื อ ข่ายต่างๆ
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ความสามารถของปั ญญาสะสมนี้ ได้รวบรวมไว้ในการพัฒนาทักษะการเล่นวิดีโอเกมที่ได้กลายเป็ นที่แพร่ หลาย
มากขึ้นในกลุ่มสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับปรุ ง
เกมที่มีอยู่ดว้ ยการปรับเปลี่ยนของบุคคลที่เป็ นผูเ้ ล่น ให้เป็ นผูพ้ ฒั นาตามปรากฏการณ์ของปั ญญาสะสม โดยรวม
พลังการสร้างสรรค์ของผูค้ นในชุมชนออนไลน์ ทั้งของบริ ษทั พัฒนาเกมทัว่ ไปที่ผเู ้ ล่นเข้าไปร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการพัฒนาเกม และการทางานร่ วมกันระหว่างผูช้ มและนักพัฒนาในเกมและการออกแบบเกม ซึ่ งอาจเกิดขึ้น
แต่ยงั ไม่ได้รับการสารวจอย่างเต็มที่ แม้จะมีการยืนยันของนักพัฒนาบางคนที่ไม่สนับสนุนเนื่องด้วยจากปั ญหา
ด้านการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ และการควบคุมคุณภาพ แต่ชุมชนผูเ้ ล่นก็ได้เป็ นผูป้ รับปรุ งดัดแปลงในส่ วนต่างๆ ของ
เกมเพื่อได้แสดงให้เห็ นถึ ง การมี ส่ว นร่ วมบ่อ ยครั้ งในเชิ งบวกต่อเกมของพวกเขาอยู่หลายเกมที่ ออกสู่ ต ลาด
มีการรวบรวมเอาข้อคิดเห็นจากเกมต่าง ๆ มาปรับปรุ งรวมทั้งผูช้ มเกมที่ได้พิสูจน์ตวั เองแล้วว่าเป็ นแหล่งการระดม
ความคิด เพื่อการพัฒนาเกมสาหรับการเผยแพร่ สาหรับวิดีโอเกมในครั้งต่อไป
การเกิดขึ้นของรู ปแบบธุรกิจใหม่ที่มีการเชื่อมโยง โดยอาศัยระบบความฉลาดร่ วม ผ่านการร่ วมมือกัน
ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างบริ บทให้กบั ปรากฏการณ์น้ ีทาให้เห็นถึงภาพที่สาคัญซึ่งเป็ นพื้นฐานในการทา
ความเข้าใจขบวนการปั ญญาสะสมร่ วมและผลกระทบในสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและวิธีการที่องค์กรกาลัง
เปลี่ ยนแปลงวิธีการดาเนิ นการและผลิ ตผลิ ตภัณฑ์และบริ การ อันดับแรกเราอยู่ใ นยุค Web 3.0 ซึ่ งเป็ นเว็บที่มี
การพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ตลอดจนการสร้างปั ญญาประดิษฐ์ให้กบั สิ่ งไม่มีชีวิตใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยคาดเดา
พฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุ ษย์ เมื่อได้ขอ้ มูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผลพร้อมทั้ง
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่ งที่ตอ้ งการให้ผใู ้ ช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กนั
กับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็ นเครื อข่ายเดียวทัว่ โลก ปรากฏการณ์การเชื่อมโยงผ่านชุมชนออนไลน์น้ ีจะยังทาให้เกิด
ขบวนการทางธุรกิจอันเป็ นผลมาจากความเป็ นไปได้ใหม่ที่สามารถสร้างความเชื่อโยงระหว่างผูท้ ี่พฒั นา และผูท้ ี่มี
ทุนและต้องการลงทุนในการพัฒนาเกม แนวโน้มใหม่ของการระดมทุ นผ่านกระบวนการทางธุรกิจที่สนับสนุ น
การระดมทุนผ่านเครื อข่ายออนไลน์ (Cloud funding) โดยที่ มีการระดมทุนผ่านเครื อข่ายทั้งที่รู้จกั และไม่รู้จกั
ว่าศักยภาพในการสร้างรู ปแบบธุรกิจใหม่ ๆนั้นเป็ นจริ งได้ และสามารถใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวนามา
พัฒนาสิ นค้าและบริ การใหม่ที่ผูร้ ่ วมลงทุนมองเห็นศักยภาพของการเติบโตของธุ รกิจ หรื อกิจกรรมที่เกิ ดจาก
การระดมทุน ที่อาจได้ขอ้ สรุ ปบางประการเกี่ยวกับความท้าทายในการศึกษาต่อไปในอนาคต
ชุมชนเสมือนจริ งยังเป็ นสถานที่ที่มีการพูดคุยเรื่ องที่ชื่นชอบได้โดยตรงโดยผ่านการทาความคุน้ เคยกับ
คนที่แบ่งปันความสนใจ หรื อผูท้ ี่สนใจในเรื่ องราวในเรื่ องเดียวกัน โอกาสในการหาเพื่อน หรื อกลุ่มคนที่สนใจใน
เรื่ องราวเดียวกัน จะขยายใหญ่ข้ ึนตามลาดับมากกว่าขบวนการทางสังคมแบบดังเดิ ม ในการค้นหากลุ่มเพื่อน
ตามที่ Rheingold (1993) กล่าวว่า ชุ มชนเสมื อนจริ งคือเครื อข่ายทางสังคมของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่ อที่
เฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ และการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรื อเป้าหมายร่ วมกัน
โดยทัว่ ไปชุมชนจะแยกย้ายกันไปตามภูมิศาสตร์ ดงั นั้นจึงไม่ใช่ชุมชนที่มองจากมุมมองภายในชุมชนนั้น หรื อ
องค์กรนั้น ในเบื้ อ งต้น การศึ กษาวิ เ คราะห์พ ฒ
ั นาการของชุ ม ชนเสมื อนจริ งเหล่ า นี้ จึ งค่ อ นข้า งแยกออกจาก
การศึกษาของชุมชนแบปกติ การแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วของอินเทอร์เน็ตตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ได้เร่ งการ
แพร่ กระจายของชุมชนเสมือนจริ งในรู ปแบบของเครื อข่ายสังคมออนไลน์และลักษณะของชุมชนออนไลน์จาก
การศึกษาชุมชนออนไลน์เป็ นแหล่งในการกระตุน้ ให้ผคู ้ นจากหลากหลายแหล่งไม่กาหนดภูมิศาสตร์ได้มาพบปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมออนไลน์ เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่นกั พัฒนาได้สร้างเกมที่วนเวียนอยูก่ บั
ปั ญหาในโลกแห่ งความเป็ นจริ งเช่นการจัดสรรทรัพยากร การหลบหลีกทางจากโลกแห่ งความเป็ นจริ ง หนึ่งใน
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เกมที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดเรี ยกว่า Sim City ในนั้นผูเ้ ล่นจะได้รับการสอนให้ต่อสู ้กับปั ญหาการแบ่งเขตเมื อง และ
การจัดสรรทรัพยากร จะเป็ นอย่างไรหากเกมที่สนับสนุนให้ผคู ้ นแก้ไขปัญหาในโลกแห่ งความเป็ นจริ งเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่ าได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับผูส้ นับสนุ นองค์กรไม่ใช่เกมธุ รกิจแต่เป็ นเกมที่ให้ความ
บันเทิงในเชิงพาณิ ชย์ที่ผเู ้ ล่นอาจไม่รู้ดว้ ยซ้ าว่าสามารถนามาแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริ งได้
ตัวอย่างเช่นเกม SimCity ที่ผูเ้ ล่น เกมสามารถตั้งค่าในสถานที่จริ ง ในโลกแห่ งความจริ งและสามารถ
นาเข้าข้อมูลภูมิภาคในโลกแห่ งความจริ ง และสามารถใช้ข้อมูลเช่ นตัวเลขทางประชากรระดับการใช้จ่ายใน
ปัจจุบนั ฯลฯ ด้วยวิธีน้ ีเมื่อผูเ้ ล่นเริ่ มเกมจะอยูใ่ นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในเมืองที่กาลังเผชิญอยู่ เมื่อ
ผูเ้ ล่นออกจากขั้นตอนการฝึ กสอนเกมจะสามารถเริ่ มบันทึกการตัดสิ นใจของพวกเขาและส่ งไปยังฐานข้อมูล
ส่ วนกลางซึ่ งจะรวมเข้าเป็ นรู ปแบบของการกระทาร่ ว มในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการตัวอย่างง่ายที่เห็นได้และเชื่อมโยง
กับธุ รกิ จ เช่ นมี ภาระกิ จในการแต่งกายตามเสื้ อผ้าแฟชั่น มี การทางานร่ วมกันของผูเ้ ล่น การรวบรวมแนวคิด
การออกแบบ ที่รวบรวมไว้ ยกตัวอย่างเช่นจานวนผูเ้ ล่นเกม 100,000 คนในเมือง ในเมืองหนึ่ง จะมีการรวบรวม
คนที่มีความรู ้ที่หลากหลายจนมากไปถึงคนที่มีความรู ้น้อยและเมื่อคนจานวน 100,000 คนที่ตอ้ งสวมบทบาทมี
อาชี พในการจัดการเครื่ องแต่งกายแต่งหน้าทาผม ก็สามารถรวบรวมความคิด สร้างสรรค์ ในรู ปแบบของการดี
ไซส์เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องสาอางได้ในรู ปแบบต่างกันมากมายตามบุคลิกลักษณะ ชาติพนั ธ์ของคน
หลายคนในเกม

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการระดมความคิดในการใช้เครื่ องสาองค์ผา่ นเกม
“M.A.C. COSMETICS DESIGNED EXCLUSIVE LOOKS FOR YOUR SIMS 4 CHARACTERS”
ที่มา https://www.nylon.com/beauty/mac-cosmetics-designed-makeup-looks-for-sims-4-characters
อาจเป็ นเรื่ องที่น่าเหลือเชื่อ ซึ่ งไม่มีใครคิดว่าจะเป็ นไปได้ และไม่คิดว่าจะเป็ นเรื่ องที่จริ งจัง ที่ทาภารกิจ
ในเกมจะเป็ นจริ ง อีกหนึ่ งกรณี ศึกษาที่ รัฐบาลฝรั่งเศสได้พฒั นาเกม ที่เรี ยกว่า Cyber Budget ได้รับที่ช่วยให้ชาว
ฝรั่งเศสสวมบทเป็ น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง และสามารรถจัดการการเงินพวกเขาที่มาจากภาษีสามารถทาให้
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้และการตัดภาษีผูเ้ ล่นต้องเผชิ ญกับความท้าทายในระดับชาติและระดับ
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นานาชาติในการจัดสรรงบประมาณในสถานะการณ์จาลอง ในเกมดังกล่าวรวมถึงการเจรจากับรัฐมนตรี คนอื่นใน
การจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในเกม

ภาพที่ 7 ตัวอย่างเกม การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของประเทศฝรั่งเศส
“Cyber Budget” ที่มา https://www.citeco.fr/en/cyber-budget
เกมบางเกมมีท้ งั ผูเ้ ล่นคนเดียวและผูเ้ ล่นหลายคนจานวนมากมีระบบกลไกที่ซับซ้อนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลไกการออกแบบอยูแ่ ล้วการนาข้อมูลทางการเงินแบบเรี ยลไทม์ เช่นราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ในเกมเหล่านั้นจะเป็ น
เรื่ องง่าย บริ ษทั สามารถติดตามว่าผูเ้ ล่นมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข้อมูลจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อทานายเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิ จในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ตามนั้น และในขณะที่ เกมที่ มี ผูเ้ ล่ น หลายคนจ านวนมากพร้ อมด้วย
เศรษฐกิจที่มีพลวัตและร่ ารวยได้รับความนิ ยมมากขึ้นโอกาสในการเรี ยนรู ้จากพฤติ กรรมของผูเ้ ล่นก็จะได้รับ
การปรับปรุ ง
ความนิยมของโลกเสมือนเช่น SimCity และ Second Life เกมเล่นตามบทบาทออนไลน์ที่มีผเู ้ ล่นหลาย
คนจานวนมาก เช่น World of Warcraft สามารถรองรับผูเ้ ล่นหลายล้านคนพร้อมกันได้ในขณะที่ผเู ้ ล่นเข้าร่ วมเป็ น
ที ม กับ ผูอ้ ื่ นเพื่ อทาภารกิ จฆ่า มังกรและค้นหาไอเท็มที่ หายากที่ ซ่อนอยู่ ในเกมถู กใช้โดยบริ ษทั ในการจัดวาง
ผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงกับสิ นค้าเป็ นทั้งเครื่ องมือในการสอนและสร้างแรงบันดาลใจทาให้การทาธุรกิจเป็ นเรื่ อง
สนุก อีกหนึ่งกรณี ศึกษาทหารที่สหรัฐอเมริ กาได้นาวิดีโอเกมมาใช้สาหรับการรับสมัครและการจาลองการสู ้รบ
สาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบเกมเหล่านี้ สร้างความน่ าสนใจที่ว่าทาไมเกมจึงมีความสาคัญเพราะเกมเป็ นตัวแทนของสิ่ งที่
ผลักดันให้ผคู ้ นคิดร่ วมมือและสร้างสรรค์
ธุรกิจและบริ ษทั ได้เริ่ มใช้เกมเพื่อปฏิวตั ิวิธีการโต้ตอบกับลูกค้าและพนักงานทาให้สามารถแข่งขันได้
มากขึ้นและทากาไรได้มากขึ้น Microsoft ได้ใช้กลไกลของเกมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่ วมของพนักงานโดยสมัครใจ
ในงานสาคัญ ๆ รวมทั้งจากรายงานในหนังสื อพิมพ์ Washington Post โรงเรี ยนแพทย์ใช้เครื่ องจาลองแบบเกมเพื่อ
ฝึ กอบรมศัลยแพทย์ลดอัตราความผิดพลาดในทางปฏิบตั ิลงได้ถึงหกเท่า ตลอดจนเกมที่สร้างเพื่อการสรรหาพัฒนา
โดยกองทัพ สหรั ฐ ในการรั บ สมัค รทหารใหม่ แ ละได้รั บ ความสนใจมากกว่ า การสื่ อ สารรู ป แบบอื่ นของ
การประชาสัมพันธ์ของกองทัพในการรับสมัครทหารใหม่
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างการใช้เกมรับสมัครทหารของกองทัพสหรัฐ
“Columbus Army Recruiting Battalion” ที่มา https://twitter.com/army_columbus
การประยุกต์การใช้เกมที่เป็ นมากกว่าความบันเทิง เผยให้เห็นว่าองค์กรระดับแนวหน้าใช้วิดีโอเกมเพื่อ
เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ อย่างคุม้ ค่ามากขึ้นได้อย่างไร เพื่อสร้างแบรนด์ เพื่อรับสมัคร พัฒนาและรักษาพนักงานที่ยอด
เยี่ยมตลอดจนเพื่อผลักดันการทดลอง นวัตกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตในระยะสั้น เพื่อให้
การทาธุรกิจเป็ นเรื่ องสนุก บริ ษทั ที่เคยอาศัยแอพลิเคชันการประชุมทางวิดีโอเช่น Zoom ในการประชุมเสมือนจริ ง
บริ ษทั ญี่ปุ่นเมื่อช่วง Covid-19 นี้พยายามหาวิธีอื่นเพื่อติดต่อกับพนักงานของพวกเขาประชุมโดยใช้ เกม Animal
Crossing ในการประชุ มการทางาน ได้เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ การใช้เริ่ มต้นขึ้นเมื่ อพนักงานคนหนึ่ งเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการทางานทางไกลในโลกเสมือนจริ งของเกม Animal Crossing ให้กบั เพื่อนร่ วมงานอีกสองคน พนักงาน
สามคนตัดสิ นใจมาร่ วมกันทดสอบสถานที่ประชุมเสมือนจริ งที่มีฉาก และตัวละครในเกมนี้ คนหนึ่งอาสาที่จะใช้
เกาะในเกมเป็ นสถานที่นดั พบในขณะที่อีกสองคนบินไปเพื่อให้พวกเขาทั้งหมด อยู่ดว้ ยกันได้ทางานด้วยกันได้
และใช้ในฟี เจอร์แชทของเกมพวกเขาสามารถพูดคุยเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานได้
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการใช้เกม Animal Crossing ในการประชุม
“Animal Crossing used by Japanese company in work from home effort”
ที่มา https://www.nintendoenthusiast.com/animal-crossing-work-from-home/

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้เกม Animal Crossing ในการประชุม
“Animal Crossing used by Japanese company in work from home effort”
ที่มา https://www.nintendoenthusiast.com/animal-crossing-work-from-home/
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เกมเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ร่วมกันซึ่ งแสดงให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ใหม่ใน
การท างานผ่ า นการโต้ต อบและการเป็ นเจ้า ของเกมที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทั้ง หมดมี ชุ ม ชมออนไลน์ ใ น
การประชุม การประชุมบล็อกเกอร์ช่อง YouTube ทุกปี การพบปะสังสรรค์ครั้งใหญ่ เช่น Quakecon และ MineCon
ดึงดูดผูท้ ี่ชื่นชอบและนักพัฒนาหลายพันคน แตกต่างจากภาพยนตร์ หรื อดนตรี แทบจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง
'ดารา' กับมวลชน และเป็ นนักพัฒนากับผูเ้ ล่น นักพัฒนากลายเป็ นแฟนตัวยงของชุมชนของพวกเขา และประสบ
ความสาเร็ จจากการเพิ่มขึ้นของเกมที่พฒั นาขึ้น โดยได้สร้างความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมและผูค้ ลัง่ ไคล้
ตอนนี้ทุกคนสามารถดาวน์โหลด Game Maker และเขียนสิ่ งที่น่าทึ่งที่ชุมชนสามารถสร้างขึ้นได้

5. สรุป
การร่ วมมือกันและการทางานร่ วมกันทั้งก่อน และช่วงการระบาด covid-19 นั้นทาให้เห็นถึงการทางาน
และการใช้ความฉลาดร่ วมกันในรู ปแบบการออนไลน์มากขึ้น ตัวอย่างบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการทางานที่ทา
ให้เกิด Collaborative Intelligence หรื อความฉลาดในการร่ วมมือการทางานในรู ปแบบเกมออนไลน์ หากพิจารณา
ให้ดีก็จะเห็นได้ว่าสามารถนาลักษณะดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ในการทางาน หรื อการเรี ยนการสอนโดยสามารถ
พัฒนากระบวนการทางานในรู ปแบบใหม่ได้โดยอาศัยความร่ วมมือผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยในโลกออนไลน์
นั้นมีการนา Collaborative Intelligence มาปรับใช้จนเกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย จากการระดมความคิดเห็น
ความสามารถที่หลากหลาย จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งต่างเวลา ต่างสถานที่ ให้สามารถมีส่วนร่ วมมือกัน
ในการทางานได้

6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ร ะยะเวลาสั้ นและมี ตัว อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก มากแต่ ย งั ไม่ ไ ด้จัด เก็ บ น ามาเป็ น
กรณี ศึ กษาอี กมากมายในการใช้เ กม หรื อ ชุ ม ชนชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง ในการท างานในรู ป แบบ (Collaborative
Intelligence) เพื่อให้เกิดการใช้เกมในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีการทดลองการใช้เกมในการทางาน
อย่างจริ งจัง เช่นการวางแผนงาน บทบาทสมมุติในเกม เช่นเกม Cyber budget หากสามารถประยุกต์การใช้งาน
ก็ ส ามารถน ามาเป็ นแบบจ าลองสมมุ ติ ก ารท างานจริ ง ในการท าโครงการ หรื อ การท างานจริ ง ได้เ พื่ อลด
ความผิดพลาดในการทางาน และสามารถสร้างความเข้าใจกับทีมงานที่มีบทบาทสมมุติต่างกันได้
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การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานครต่ อ
รายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ ไทยแลนด์ สถานีโทรทัศน์ เอ็มคอตเอชดี ช่ อง 30
THE STUDY OF BANGKOK AUDIENCES SATISFACTION FOR
MCOT HD 30 JOHLUEKTUA THAI INSIDE THAILAND
ศุภรัตน์ สาครรัตน์
วิรุฬห์ รัตน์ ผลทวีโชติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การศึ กษาพฤติ กรรมการเปิ ดรับ และความพึงพอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อรายการเจาะลึก
ทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ สถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติ การณ์ เปิ ดรั บ รู ปแบบการนาเสนอของรายการเจาะลึ กทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ข อง
สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ความพึงพอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 กับลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการเปิ ดรับ และรู ปแบบรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ช่อง 30 เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) ใช้ แ บบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นประชากรเพศชายและหญิ ง
ในกรุ งเทพมหานคร 50 เขต เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ทั้งนี้ดาเนินการวิเคราะห์
เพื่อหาคาตอบด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยการวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive statistics) ใช้เพื่อสรุ ป
ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง หาความถี่ (Frequency) การกระจายอัต ราส่ วนร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) วิ เ คราะห์
การเปิ ดรับข่าวสารของผูช้ มที่มีต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
โดยใช้ในการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis : MRA)
ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอายุ 46 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิจ และรายได้ต่อเดือน 20,00130,000 บาท พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่เปิ ดรับชมทุกวัน โดยรับชมทางแท็บเล็ต ช่วงเวลาในการรับชม เวลา 18.01–22.00 น. ยูทูปเป็ นช่องทางในการ
รับชมย้อนหลังมากที่สุด ในส่ วนของความพึงพอใจของผูช้ มรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ พบว่า
ระดับความพึงพอใจของผูช้ มรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
รับชมเพราะเป็ นรายการที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเปิ ดรับ ความพึงพอใจ รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ สถานีโทรทัศน์
เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
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ABSTRACT
Study of exposure behavior And audience satisfaction in Bangkok program "Jor Luek Tua Thai" Inside
Thailand MCOT HD TV Channel 30 this time with the objective To study the demographic characteristics of the
audience in Bangkok. program " Jor luek Tua Thai" Inside Thailand Of MCOT HD Channel 30. This Thesis is
quantitative research. uses 400 questionnaires. The samples were male and female. In Bangkok, 50 data collection
districts where sample groups fill out questionnaires by themselves In this regard, the analysis was performed.
To find answers with a program By analysis Descriptive statistics are used to summarize the general
characteristics of the sample, find frequency, distribution, percentage, Mean and standard deviation. Inferential
statistics analyzes audience exposure to "Jor luek Tua Thai" Inside Thailand. MCOT HD TV Channel 30 Using
Multiple Regression Analysis (MRA)
Research results, general information of respondents Most of them were male than female. Age 46 years
old. Marital status. Bachelor's degree. Occupation company employee And monthly income 20,001-30,000 baht
behavior of viewing JohLuek Tua Thai Inside Thailand of Bangkok audience Most of them are open to viewing
every day by watching on Tablet. Viewing time 18.01 - 22.00 YouTube is the most historical channel for viewing.
In terms of the satisfaction of the viewers of the program Johluek Tua Thai. Inside Thailand found that the
satisfaction level of viewers of the programs in depth throughout Thailand. Inside Thailand There is a high overall
average. By watching because it is a quality program With the highest mean.
Keywords: Exposure behavior, Satisfaction, Jor Luek Tua Thai" Inside Thailand MCOT HD TV Channel 30

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
สถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD 30) ชื่ อเดิ ม : สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลาพู สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
หรื อ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (9 MCOT HD) เป็ นสถานี โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) แห่ งแรกของ
ประเทศไทย ของบริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน) โดยสถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี HD 30 เป็ นช่ องรายการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (DTT) ประเภทบริ การธุ รกิจ หมวดหมู่ทวั่ ไป แบบความคมชัดสู ง (High Definition :
HD) หมายเลข 30 ส่ งสัญญาณแพร่ ภาพ 24 ชั่วโมง ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดินระดับชาติ ของบริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) จานวน 39 สถานีหลัก และสถานีเสริ ม ไม่น้อยกว่า 129
สถานี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 ได้นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทั้ง
ประเด็น เนื้ อหา รู ปแบบ เช่น ข่าวประจาวัน รายการข่าว ที่มีเนื้ อหาเจาะลึกมีความแตกต่างทางด้านมิติของการ
นาเสนอ การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นกลางและเป็ นประโยชน์นาเสนอในสิ่ งที่เป็ นกลางไม่เอนเอียงเข้าข่างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ ง ทุ ก สิ่ ง ที่ น าเสนอสู่ สั ง คมจะให้ความส าคัญ ในการอธิ บ ายเชิ งลึ ก เพื่ อ เสนอปั ญหาไปสู่ ก ารแก้ไขให้
ประโยชน์แก่ประชาชนในแง่ต่าง ๆ ยกระดับ และเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูช้ ม
รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เป็ นรายการข่าวที่มีจานวนผูช้ มเป็ นจานวนมาก ออกอากาศ
สดทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 โดยมี ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิ ทธิ รุกข์ เป็ นผูด้ าเนิน
รายการ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 -09.30 น. โดยมีเนื้อหาในการเจาะลึกประเด็นร้อน ประเด็นทัว่ ไปที่
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ใกล้ตวั และประเด็นทัว่ ไปบนหน้าหนังสื อพิมพ์ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีความแตกต่างจากการนาเสนอข่าวทัว่ ไป
ด้วยเนื้อหา (Content) ความเข้มข้นของข่าว ที่มีรูปแบบรายการเน้นการสัมภาษณ์สดจากแหล่งข่าวที่มีความรู ้ และ
น่าเชื่อถือในประเด็นนั้น ๆ อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการส่ งทีมข่า วเข้าพื้นที่รายงานสดทันที หากมี
สถานการณ์ที่เป็ นประเด็นเกิดขึ้น ภายใต้สโลแกน “ไม่ว่าข่าวจะเครี ยด หรื อ ซับซ้อน เราจะทาให้เข้าใจด้วยภาษา
ง่ายๆ ” เพื่อความน่าสนใจของข่าวและการเข้าถึงผูช้ ม
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ย กตัว อย่ า งประเด็ น ข่ า วที่ เ ป็ นปั ญ หาและสั ง คมต้อ งการค าตอบ ประเด็ น เรื่ อ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นใกล้ตวั ผูร้ ับชม และประเด็นสาคัญทัว่ ไปที่เผยแพร่ ในหน้าหนังสื อพิมพ์ ตลอดจนรู ปแบบ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรนามาศึกษาเพื่อสารวจความพอใจของผูช้ มในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาเนื้อหารายการและรู ปแบบรายการในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร ต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
(2) เพื่อศึกษาพฤติการเปิ ดรับ รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร ต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
(3) เพื่อศึกษารู ปแบบการนาเสนอรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อรายการเจาะลึ กทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของสถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
ช่อง 30
(4) เพื่ อ ศึ กษาความสั มพันธ์ ความพึ ง พอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่ อรายการเจาะลึ กทัว่ ไทย
อินไซด์ไทยของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับ และ
รู ปแบบรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ช่อง 30

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1 แนวคิดเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถื อเป็ น
ความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่ างกาย ความอาวุโส
ในการท างาน เป็ นต้น ซึ่ ง ความแตกต่ า งและหลากหลายของบุ ค คลนี้ สามารถบ่ ง ชี้ ล ัก ษณะพฤติ ก รรมการ
แสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสิ นใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ หรื อ
ความเป็ นมาของบุคคลนัน่ เอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)
3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสาร กิติมา สุ รสนธิ (2542, อ้างถึงใน นันทินี พิศวิลยั , 2558) อธิบาย
ว่า สื่ อเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการสื่ อสาร ซึ่งอาจหมายถึงพาหนะที่นาหรื อพาข่าวสารจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ ับ
สาร ดังนั้น ช่องทางการสื่ อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ที่รับรู ้ความหมายจากสิ่ งต่าง ๆ อัน
ได้แก่ การมองเห็นการได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส เป็ นต้น นอกจากนี้สื่อ ยังอาจหมายถึง คลื่น
แสง คลื่นเสี ยง และอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวคนเราด้วยสื่ อจึงอาจแบ่งออกเป็ นหลายชนิดหลายประเภทตามเกณฑ์
ต่าง ๆ
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3.1.3 แนวคิดและทฤษฎีการเปิ ดรับสื่ อ แคลปเปอร์ และโจเซฟ (Klapper, Joseph T. 1960, pp. 1925) เปรี ยบเทียบกระบวนการเลื อกรั บข่าวสารว่าเป็ นเหมื อนเครื่ องกรองการรับรู ้ของมนุ ษย์โดยผูร้ ั บสารจะมี
กระบวนการเลื อ กรั บข่าวสาร 4 ขั้น ตอน คื อ การเลื อ กเปิ ดรั บ (Selective Exposure) การเลื อ กให้ ความสนใจ
(Selective Attention) การเลือกรับรู ้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และการเลือกจดจา
(Selective Retention)
3.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็ นทฤษฎีทางสังคมและจิตวิทยาที่
ศึกษาการกระทาด้านการสื่ อสารของมนุษย์ที่ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการและสิ่ งจูงใจ มนุษย์เราติดต่อสื่ อสาร
และใช้สื่อเพื่อเติมเต็มความต้องการและสิ่ งที่จูงใจของตนเอง จะแสวงหาสื่ อและเนื้ อหาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อ
นาไปสู่ ความพึงพอใจเฉพาะตนเอง ซึ่ งจะเห็นว่าผูร้ ับสารในทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนี้จะเป็ นผู ้
กาหนดและเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของสื่ อมวลชน โดยมุ่งตอบคาถามที่ว่า “ผูร้ ับข่าวสารทา
อะไรกับสื่ อ” (พีระ จิรโสภณ, 2556)
3.1.5 แนวคิดเกี่ ยวกับด้านเนื้ อหาสาระของรายการเจาะลึ กทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ รายการ
เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์มีเนื้อหาในการเจาะลึกประเด็นร้อน ประเด็นทัว่ ไปที่ใกล้ตวั และประเด็นทัว่ ไป
บนหน้าหนังสื อพิมพ์ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีความแตกต่างจากการนาเสนอข่าวทั่วไป ด้วยเนื้ อหา (Content)
ความเข้มข้นของข่าว ที่มีรูปแบบรายการเน้นการสัมภาษณ์สดจากแหล่งข่าวที่มีความรู ้ และน่าเชื่อถือในประเด็น
นั้น ๆ อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการส่ งทีมข่าวเข้าพื้นที่รายงานสดทันที หากมีสถานการณ์ที่เป็ น
ประเด็นเกิดขึ้น แบ่งเป็ น ประเด็นที่เป็ นปั ญหาและสังคมต้องการคาตอบ ประเด็นเรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นใกล้ตวั
ผูร้ ับชม ประเด็นสาคัญทัว่ ไปที่เผยแพร่ ในหน้าหนังสื อพิมพ์ และประเด็นที่ทนั สถานการณ์ด่วน
3.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับด้านรู ปแบบ และกระบวนการนาเสนอของรายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์
ไทยแลนด์ โดยจะให้ความสาคัญกับกระบวนการนาเสนอเป็ นอย่างมาก เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับชม
ให้ได้รู้และเข้าใจมากที่สุดจึงมีการวางแผนการผลิตรายการอย่างเข้มข้น มีท้ งั สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ และส่ ง
ทีมข่าวลงพื้นที่รายงานสดต่อเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์น้ นั
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ 4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ ช ม ใ น
กรุ งเทพมหานคร ต่ อ รายการ
เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์

รายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์
การศึกษาด้ านพฤติกรรมการเปิ ดรับ
1.การเปิ ดรับชมบ่อยเท่าไร
2. การเปิ ดรับชมช่องทางใด
3. การเปิ ดรับชมช่วงเวลาใด

รู ปแบบการนาเสนอรายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์
1. ด้านเนื้อหาสาระ
2. ด้านประเด็นที่เป็ นปัญหาและสังคมต้องการคาตอบ
3. ด้านประเด็นเรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นใกล้ตวั ผูช้ ม
4. ด้านประเด็นสาคัญทัว่ ไปที่เผยแพร่ ในหน้าหนังสื อพิมพ์ 5. ด้านประเด็นทันสถานการณ์ด่วน
6. ด้านรู ปแบบและกระบวนการนาเสนอ
7. ด้านการนาเสนอของผูด้ าเนินรายการ
8. ด้านเสี ยงประกอบในรายการ
9. ด้านภาพประกอบในรายการ
10. ด้านช่วงเวลาออกอากาศ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
(1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 แตกต่างกัน
(2) พฤติกรรมการเปิ ดรับรายการ เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความพึง
พอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร ต่อรายการเจาะลึ กทั่วไทย อินไซด์ไทยของสถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
ช่อง 30 ที่แตกต่างกัน
(3) รู ปแบบการดาเนินรายการ เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ที่ต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยของสถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
ที่แตกต่างกัน
(4) ความพึ ง พอใจของผูช้ มในกรุ ง เทพมหานครต่ อ รายการเจาะลึ ก ทั่ว ไทย อิ น ไซด์ ไ ทยของ
สถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เนื้ อหารายการเจาะลึ ก
ทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ และรู ปแบบรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
เป็ นการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มี แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลและทาการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรทั้งชาย และหญิง ในกรุ งเทพมหานคร 50 เขต มีจานวน
ประชากร 5,686,646, คน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2560) โดยทาการสุ่ มตัวอย่าง
เน้นให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดารงชีวิตของประชาชน โดยจะคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม
แบบเจาะจงกลุ่มละ 1 เขต ดูจากเขตที่มีจานวนประชากรสู งที่สุดในกลุ่ม เป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามา
ทาการศึกษาเท่านั้น
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด ครอบคลุมหัวข้อที่ตอ้ งการศึกษา
ประกอบด้วย 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระรายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านรู ปแบบกระบวนการนาเสนอ รายการเจาะลึกทัว่ ไทย
อินไซด์ไทยแลนด์
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูช้ มรายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทย
แลนด์ในกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง แหล่งที่ มาของข้อมูลแบ่งการเก็บข้อมูลมี อยู่ 2
ประเภท
1. ข้อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ จัด ท าแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล จ านวน 400 ชุ ด โดย
ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 เขต ดูจากเขตที่มีจานวนประชากรสู ง
ที่สุดในกลุ่มเป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาทาการศึกษาเท่านั้น
2. ข้อมูลทุติยภูมิจะแบ่งแหล่งข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
2.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารคือการรวบรวมงานวิจัยแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
การประชุมข่าว
2.2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามในเขตต่าง ๆ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive statistics) ใช้เ พื่ อ สรุ ป ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยหา
ความถี่ (Frequency) การกระจายอัต ราส่ วนร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) เป็ นการวิ เ คราะห์ การเปิ ดรั บข่าวสารของผูช้ มที่ มีต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 โดยใช้ในการวิเคราะห์การทดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)

5. ผลการวิจัย
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 อายุ 46 ปี ขึ้นไป
จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 สถานภาพสมรส จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 231 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.8 รายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47 และความถี่ ในการรั บ ชมรายการ
เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ต่อสัปดาห์ รับชมมากกว่า 3 วัน จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5
พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บชมรายการเจาะลึ ก ทั่ว ไทย อิ น ไซด์ไ ทยแลนด์ ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เปิ ดรับชมทุกวัน จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ช่องทางในการรับชม ส่วนใหญ่รับชมทางแท็บเล็ต
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 ช่วงเวลาในการรับชม ส่วนใหญ่รับชมเวลา 18.01 – 22.00 น. จานวน 107 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.8 ความถี่ในการรับชม ส่ วนใหญ่รับชมทุกวัน จานวน 337 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.3 ช่องทางใน
การรับชมรายการย้อนหลัง รับชมผ่านยูทูป จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการนาเสนอรายการ
เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยภาพรวม
รูปแบบการนาเสนอรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์
ด้านเนื้อหาสาระ

(𝐗̅)

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.98

0.507

มาก

ด้านประเด็นที่เป็ นปัญหาและสังคมต้องการคาตอบ

3.48

0.505

ปานกลาง

ด้านประเด็นเรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นใกล้ตวั ผูช้ ม

3.27

0.460

ปานกลาง

ด้านประเด็นสาคัญทัว่ ไปที่เผยแพร่ ในหน้าหนังสื อพิมพ์

3.34

0.418

ปานกลาง

ด้านประเด็นทันสถานการณ์ด่วน

3.39

1.010

ปานกลาง

ด้านรู ปแบบและกระบวนการนาเสนอ

3.29

1.051

ปานกลาง

ด้านการนาเสนอของผูด้ าเนินรายการ

3.87

0.873

มาก

ด้านเสี ยงประกอบในรายการ

3.31

0.885

ปานกลาง

ด้านภาพประกอบในรายการ

3.47

0.832

ปานกลาง

ด้านช่วงเวลาออกอากาศ

3.69

1.451

มาก

3.47

0.212

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการนาเสนอรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์
ไทยแลนด์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 3.98 รองลงมาคือ ด้านการนาเสนอของผูด้ าเนินรายการ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.87 ด้านช่วงเวลาออกอากาศ คิดเป็ นร้อยละ 3.69 ด้านประเด็นที่เป็ นปัญหาและสังคมต้องการคาตอบ คิด
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เป็ นร้อยละ 3.48 ด้านภาพประกอบในรายการ คิดเป็ นร้อยละ 3.47 ด้านประเด็นทันสถานการณ์ด่วน คิดเป็ นร้อยละ
3.39 ด้านประเด็นสาคัญทัว่ ไปที่เผยแพร่ ในหน้าหนังสื อพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 3.34 ด้านเสี ยงประกอบในรายการ คิด
เป็ นร้อยละ 3.31 ด้านรู ปแบบและกระบวนการนาเสนอ คิดเป็ นร้อยละ 3.29 และลาดับสุ ดท้ายคือ ด้านประเด็น
เรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ้นใกล้ตวั ผูช้ ม คิดเป็ นร้อยละ 3.27

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (̅X) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจของผูช้ มรายการเจาะลึ กทั่วไทย
อินไซด์ไทยแลนด์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ชมรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์

(𝐗̅)

S.D.

ระดับความคิดเห็น

รับชมรายการ เพราะ เป็ นรายการที่มีคุณภาพ

4.13

1.219

มาก

พึงพอใจและมีการแนะนาให้ผอู้ ื่นรู ้จกั รับชมรายการ

3.87

1.253

ปานกลาง

มีความพึงพอใจและนาประเด็นของรายการมาพูดคุยปรึ กษา

3.40

1.421

ปานกลาง

3.76

1.206

มาก

3.91

1.238

มาก

3.92

1.412

มาก

3.83

0.726

มาก

พึงพอใจที่จะนาเสนอความคิดเห็นและคาตอบเพื่อเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งรายการต่อไป
ผูช้ มมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาสาระของรายการ
ผูช้ มมีความพึงพอใจต่อด้านรู ปแบบกระบวนการนาเสนอรายการ
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูช้ มรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า รับชมรายการเพราะรายการ
เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เป็ นรายการที่มีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 4.13 รองลงมาคือ ผูช้ มมี
ความพึงพอใจต่อด้านรู ปแบบกระบวนการนาเสนอรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ คิดเป็ นร้อยละ 3.92
ผูช้ มมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาสาระของรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ คิดเป็ นร้อยละ 3.91 พึง
พอใจและมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั รับชมรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ คิดเป็ นร้อยละ 3.87 พึงพอใจ
ที่จะนาเสนอความคิดเห็นและคาตอบเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งรายการต่อไป คิดเป็ นร้อยละ 3.76 และ
ลาดับสุ ดท้ายคือ มีความพึงพอใจและนาประเด็นของรายการเจาะลึก ทัว่ ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ มาพูดคุยปรึ กษา
คิดเป็ นร้อยละ 3.40

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อ
รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30 ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ คากล่าวของ กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ (อ้างถึง ใน ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย,
2554) เกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ ว่า บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมและความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
ออกไป ลักษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ
ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการทางานของบุคคล
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พฤติกรรมการเปิ ดรับรายการ เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร ต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยของสถานี โทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30
ที่แตกต่างกัน โดยผูช้ มรายการมีการเปิ ดรับชมรายการอยูบ่ ่อยครั้ง เนื่องจากรายการมีความน่าสนใจ ได้รับความรู ้
และสาระ ทาให้มีความพึงพอใจกับรายการเจาะลึ กทั่ว ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ซึ่ งสอดคล้องกับแม็ค คอมบ์
และเบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979 อ้างถึ งใน นันทิ นี พิศวิล ัย, 2558) ที่ ได้กล่าวถึ ง การเปิ ดรั บข่าวสาร
ว่าการเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็ นแนวโน้มที่ผรู ้ ับสารจะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งจากที่มีอยู่ โดยปกติแล้วมนุษย์มกั จะเปิ ดตัวเองให้สื่อสารตามความคิดและความสนใจของตนเอง
รู ปแบบการดาเนินรายการ เจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูช้ มในกรุ ง เทพมหานครต่ อ รายการเจาะลึ ก ทั่ว ไทย อิ น ไซด์ไ ทยของสถานี โ ทรทัศน์ เอ็ม คอตเอชดี ช่ อ ง 30
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ มีเนื้อหาในการเจาะลึกประเด็นร้อน ประเด็น
ทัว่ ไปที่ใกล้ตวั และประเด็นทัว่ ไปบนหน้าหนังสื อพิมพ์ มีความแตกต่างจากการนาเสนอข่าวทัว่ ไป ด้วยเนื้อหา
(Content) ความเข้มข้นของข่าว ที่มีรูปแบบรายการเน้นการสัมภาษณ์สดจากแหล่งข่าวที่มีความรู ้ และน่าเชื่อถือใน
ประเด็นนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิจยั ของ ธิติมา ปิ ยะศิริศิลป์ (2544) ศึกษาเรื่ อง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผูช้ มรายการสายตรงไอทีวี ” กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการในเรื่ องข่าวที่เสนออยู่
ในความสนใจทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด ส่ วนความพึงพอใจด้านการดาเนินรายการกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในผูด้ าเนินรายการซึ่งใช้คาถามได้ตรงประเด็นที่สุดขณะที่การใช้ประโยชน์จากข่าวสารกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ได้รับประโยชน์ดา้ นการทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคม
ความพึงพอใจของผูช้ มในกรุ งเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยของสถานี โทรทัศน์
เอ็ม คอตเอชดี ช่ อ ง 30 มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ และรู ปแบบ
การดาเนิ น รายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ จากแนวคิดของแมคคอมป์ และเบคเกอร์ (McCombs &
Becker,1979 อ้างถึงใน นันทินี พิศวิลยั , 2558) ที่อธิบายถึงการใช้สื่อมวลชนเพื่อสนองความต้องการและเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจโดยเน้นด้านการดารงค์ชีวิตในสังคม มี การเปิ ดรั บข่าวสาร หรื อการเปิ ดรั บสื่ อ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ เพื่อให้เรี ยนรู ้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เพื่อการตัดสิ นใจ เพื่อพูดคุยสนทนา และเพื่อการมีส่วนร่ วม

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผูผ้ ลิตรายการควรมีการพัฒนารู ปแบบรายการให้มีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ที่เป็ นไป
ตามกระแส
(2) ผูผ้ ลิตรายการควรมีการพัฒนาด้านรู ปแบบและกระบวนการนาเสนอ เสี ยงและภาพที่ชัดเจน
ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างความน่าสนใจ น่าติดตามแก่ผชู ้ มรายการ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมี ก ารศึ ก ษาในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู ้ช มรายการ เพื่ อ จะได้ ท ราบสาเหตุ แ ละ
ความต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาให้รายการได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
(2) ควรมี การวิ จัย เชิ งคุณภาพโดยมี การสั มภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ ให้ไ ด้ข้อ มู ลเชิ ง ลึ กเกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจของผูช้ มที่มีต่อรายการเจาะลึกทัว่ ไทย อินไซด์ไทยแลนด์ในแต่ละปัจจัย
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8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่ องนี้สาเร็ จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลายท่าน
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ทั้งรองศาสตราจารย์ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และ ดร.ธนชาติ จัน ทร์ เ วโรจน์ ผูอ้ านวยการหลักสู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบัณฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ที่ ให้
ความอนุ เคราะห์ คาปรึ กษา คาแนะนา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ น
งานวิจยั ที่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณในความกรุ ณาไว้ ณ ที่น้ ี
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