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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาห่ วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ผูว้ จิ ยั ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (depth interview)
และการเสวนากลุ่ม (focus group) เป็ นหลักในการดาเนิ นงาน การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวก (convenient sampling) เพื่อเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโซ่ อุปทานการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช การเก็บข้อมูล
เป็ นการสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของการประกอบการ ความสัม พัน ธ์ การสื่ อ สารระหว่าง
ผูป้ ระกอบการ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการสื่ อสาร และสังเกตการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการของกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ และเสวนากลุ่มกับผูป้ ระกอบการที่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้ง 5 ประเภทคือ ที่ พกั
โฮมสเตย์ นาเที่ยว อาหาร ผลิตภัณฑ์ และเพาะต้นกล้า ในการเสวนาผูว้ จิ ยั ได้นาร่ างระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
ของอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ที่ ได้จากการศึ กษามาสอบทานกับผูป้ ระกอบการ ประเด็นในการ
เสวนาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารจัดการโซ่อุปทานของผูป้ ระกอบการ ข้อมูลที่ตอ้ งการในการบริ หารจัดการโซ่
อุปทานของผูป้ ระกอบการ และปั ญหาในการบริ หารจัดการโซ่อุปทานของผูป้ ระกอบการ
ผลการวิ จัย พบว่ า โซ่ อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ป่ าชายเลนบ้ า นแหลมโฮมสเตย์ มี
ความสัมพันธ์ตามระบบโซ่อุปทานที่มีลกั ษณะเชื่อมโยงต่อๆกันไปตั้งแต่ระดับ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดย
ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของกลุ่มมี 5 ประเภท ได้แก่ ที่ พกั โฮมสเตย์ นาเที่ยว อาหาร ผลิตภัณฑ์
และเพาะต้นกล้า นักท่ องเที่ ยวติ ดต่อมายังกลุ่มอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ และทางกลุ่ม จะเป็ นผู ้
ประสานงานไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ประเภท
คาสาคัญ: โซ่อุปทานการท่องเที่ยว กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์นครศรี ธรรมราช
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ABSTRACT
The objectives of this research was to study the tourism supply chain of Baan Laem Homestays
Mangrove conservation group Depth interview and focus group were used in collecting the data from the
samples. Convenient sampling was used in gathering the information from the stakeholders for tourism supply
chain of Baan Laem Homestays Mangrove conservation group Tasala district, Nakhon si thammarat. The
information were interviewing the business owners related to the characteristic of businesses, relationship,
communication and also the information in communicating among business owners. Moreover, observing was a
tool in getting the evidence of their working and were focusing group with entrepreneurs who are the key
stakeholders in all 5 kinds. In this focus group, researchers reviewed with the business owners concerning about
the evidence from the earlier study about tourism supply chain of Baan Laem Homestays Mangrove
conservation group. The main points of discussion were the tourism supply chain management, the desired
information for tourism supply chain management and also the issue in managing the for tourism supply chain
of proprietors.
The result demonstrated that tourism supply chain of Baan Laem Homestays Mangrove conservation
group had the same function as other tourism supply chains. This meant the continuous relativity of tourism
supply chain of Baan Laem Homestay conservation group began from upstream midstream and downstream.
There are 5 significant types of business owners which are accommodation, tour guide, food, product, and
mangrove seedling. Baan Laem homestay conservation center are the middle person in cooperating with those 5
types business owners after tourists contact the center.
KEYWORDS : Tourism supply chain, Baan Laem Homestays Mangrove conservation group Nakhon Si
Thammarat

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิ จที่ รุนแรงในช่ วงศตวรรษที่ 21 ทาให้มุมมองในการบริ หารจัดการ
ธุรกิ จเปลี่ยนจากการให้ความสนใจเฉพาะองค์กรมาเป็ นการบริ หารจัดการในภาพรวมตลอดทั้งธุ รกิ จที่ มีความ
เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า โดยอาศัยหลักการจัดการโซ่อุปทานซึ่ งเป็ นแนวคิดการบริ หารจัดการเชิง
ระบบ (System approach) การจัดการโซ่ อุ ปทานเริ่ มให้ความสนใจในธุ รกิ จบริ การมากขึ้ น และการศึ กษาโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวก็เป็ นหนึ่ งในความท้าทายนั้น เนื่ องจากอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ น
อุตสาหกรรมในภาคบริ การที่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในแง่ของการสร้าง
รายได้ สร้างงาน และสร้างธุรกิจต่อเนื่ อง (สิ ริยพุ า เลิศกาญจนาพร, 2554) การจัดการโซ่อุปทานได้กลายเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่สาคัญในการสร้างความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันของกิจการ โดยการนาสิ นค้าและบริ การไปตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา น่ าเชื่ อถือ และมี ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ าที่ สุด ในการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จ
ชุมชนในปั จจุบนั ไม่พบการนาการจัดการโซ่อุปทานเข้ามาปรับใช้ ยังคงเป็ นลักษณะการดาเนินกิจการในลักษณะ
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เป็ นเอกเทศไม่มีความสัมพันธ์กนั ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการห่ วงโซ่
อุปทานของธุรกิจโฮมสเตย์ อันจะก่อให้เกิดต้นทุนที่ลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และใช้กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่างให้ผปู ้ ระกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเครื อข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครศรี ธรรมราช

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาห่วงโซ่อปุ ทานการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องโซ่ อุปทานการท่องเที่ ยวของกลุ่มอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ คณะผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
Tapper และ Font (2004) ได้ระบุถึง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวว่าไม่ได้มี แต่เพียงที่
พัก การเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว ระยะสั้นเท่านั้น แต่ยงั ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ อื่น ๆ ที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย เช่น ร้านอาหาร บาร์ โรงงานทาอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หน่วยงานรับผิดชอบด้าน
สาธารณูปโภค หรื อ แม้แต่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ องค์ประกอบ เหล่านี้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยตรง เท่านั้น แต่องค์ประกอบต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันเองก่อนที่จะถึงนักท่องเที่ยว ลักษณะของ
อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว มีความแตกต่างจากอุปทานของอุตสาหกรรมอื่น เนื่ องจากการท่องเที่ ยว
ไม่ ได้เป็ นภาคการผลิ ต หรื อ ภาคการบริ ก ารอย่างชัด เจน (Zhang and Murphy, 2009) แต่ เป็ นการผสมผสาน
ผลิ ตภัณ ฑ์ระหว่างสิ น ค้ากับ บริ ก าร จึ งทาให้อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวมี ความซับ ซ้อนมาก โซ่ อุป ทานการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วย ผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริ การที่แตกต่างหลากหลาย และ มีการติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างมาก (March
and Wilkinson, 2009) ดังนั้นการประสานงานกันในห่ วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก
จากการศึ กษาโซ่ อุปทานและตัวแบบข้อมูลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของประเทศไทย ของ ศรี สมรัก อินทุ
จันทร์ยง และคณะ (2557) ได้ศึกษาโซ่อุปทานและตัวแบบข้อมูลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระบบโซ่ อุปทานของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว (tourism supply chain)
สามารถระบุ กลุ่มของผูป้ ระกอบการที่ เป็ น องค์ประกอบ (key players) ที่ สาคัญ รวมทั้ง ระบุ ความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อเชื่ อมโยงกิ จกรรม ระหว่างองค์ประกอบที่ สาคัญในโซ่ อุปทานของ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทยที่จะนาไปสู่ การพัฒนาของอุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืน พบว่าในผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลัก 6
กลุ่มประกอบไปด้วย โรงแรมและ ที่พกั ตัวแทนการท่องเที่ยว หน่ วยงานดูแลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและ กิ จ กรรม ธุ ร กิ จ และบริ ก ารด้า นอาหาร และธุ ร กิ จ การเดิ น ทาง มี เพี ย ง 2 กลุ่ ม ที่ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดคือ โรงแรม และตัวแทนการท่องเที่ยว โดยปั ญหาที่ผปู ้ ระกอบการเหล่านี้ มกั ประสบ
ในการบริ หาร จัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็ น 3 ด้านคือ ปั ญหาด้านการจัดการข้อมูล
ข่าวสาร และความรู ้ ปั ญ หาจากลักษณะการทางานในบริ บทของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว และ ปั ญ หา อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง คณะผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดขั้นตอนในการวิจยั โดย
การศึ กษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง สัมภาษณ์ เชิ งลึก (Depth Interview) และการเสวนากลุ่ม
(focus group) เป็ นหลักในการดาเนินงาน โดยสามารถแสดงเป็ นขั้นตอนในการวิจยั ดังนี้

ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง ออกแบบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ และศึกษารู ปแบบการปฏิบัตงิ านจริงของผู้ประกอบการ

จัดประชุมกลุ่มย่อยเพือ่ ยืนยันผลจากการสัมภาษณ์
รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
โซ่ อุปทานการท่ องเทีย่ ว ของกลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลนบ้ านแหลมโฮมสเตย์
ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth Interview) เป็ นวิธีในการเก็บข้อมูล เนื่ องจากเป็ น
วิธีวิจยั ที่ เหมาะสมกับการศึ กษาเพื่อทาความเข้าใจเกี่ ยวกับโซ่ อุปทานการท่องเที่ ยวของกลุ่มอนุ รักษ์ป่าชายเลน
บ้านแหลมโฮมสเตย์ ผูว้ จิ ยั สามารถค้นหาและรวบรวมความรู ้เชิงลึกตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง (สุ
ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ และกรรณิ การ์ สุ ขเกษม, 2547, 6) โดยเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรื อให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการทาความเข้าใจทัศนคติของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับ
ประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (key informant) กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenient Sampling) ผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโซ่อุปทานการท่องเที่ ยว
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความ
เข้าใจและสามารถให้ขอ้ มูลในการวิจยั ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการดาเนินงานได้อย่างลึกซึ้งดีที่สุด จำนวน 10
คน จำกกลุ่มธุรกิจทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ที่ พกั โฮมสเตย์ จานวน 3 คน นาเที่ ยว จานวน 3 คน อาหารจานวน 2 คน
ผลิตภัณฑ์จานวน 1 คน และเพาะต้นกล้า จานวน 1 คน
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4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบกึ่งโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และ แบบกึ่งโครงสร้างสาหรับ
การสนทนากลุ่ม ได้มีการตรวจสอบค่าความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แบบ IOC โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกจานวน 3 ท่าน เรี ยบร้อยแล้ว
4.3.1 แนวคาถามแบบกึ่งโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (semi-structured questionnaire for
in-depth interview) เป็ นแนวคาถามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยคานึงถึงการจัดการห่วงโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
4.3.2 แนวค าถามแบบกึ่ งโครงสร้ า งส าหรั บ การสนทนากลุ่ ม (semi-structured questionnaire
interview for focus group)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) และการเสวนากลุ่ม (Focus
Group) เป็ นหลักในการดาเนิ นงานการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก(Convenient
Sampling) เพื่อเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์
ป่ าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช การเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบการ ความสัมพันธ์
การสื่ อสารระหว่างผูป้ ระกอบการ รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการสื่ อสาร และสังเกตการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ คณะผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ดว้ ยบรรยากาศเป็ นกันเองกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
บันทึก 1 ฉบับ มีการสัมภาษณ์ 1 ครั้งหรื อสัมภาษณ์จนกระทัง่ ข้อมูลมีความอิ่มตัว จึงหยุดการสัมภาษณ์เชิ งลึกนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจานวน 7 คน ระหว่างสัมภาษณ์มีการบันทึกเสี ยงการพูดคุยระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 เป็ นการเสวนากลุ่มกับผูป้ ระกอบการที่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการเสวนาผูว้ ิจยั ได้นาร่ าง
ระบบโซ่ อุปทานการท่ องเที่ ยวของอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ที่ ได้จากการศึ กษามาสอบทานกับ
ผูป้ ระกอบการ ประเด็นในการเสวนาเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการโซ่อุปทานของผูป้ ระกอบการ ข้อมูลที่
ต้องการในการบริ ห ารจัดการโซ่ อุป ทานของผูป้ ระกอบการ และปั ญ หาในการบริ ห ารจัด การโซ่ อุป ทานของ
ผูป้ ระกอบการ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้คาถามวิจยั การวิจยั เป็ นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ โซ่อุปทานการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าโซ่ อุ ป ทานการท่ องเที่ ยวของกลุ่ม อนุ รักษ์ป่ าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ มี ความ
สัมพันธ์ตามระบบห่ วงโซ่ อุปทานที่มีลกั ษณะเชื่อมโยงต่อ ๆ กันไปตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดย
ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของกลุ่มมี 5 ประเภท ได้แก่ ที่ พกั โฮมสเตย์ นาเที่ยว อาหาร ผลิตภัณฑ์
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และเพาะต้น กล้า นัก ท่ องเที่ ยวติ ดต่ อ มายังกลุ่ ม อนุ รั กษ์ป่ าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ และทางกลุ่ มจะเป็ น
ผูป้ ระสานงานไปยังกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ประเภท ดังภาพที่ 2
ที่พกั /โฮมสเตย์

นักท่องเที่ยว

กลุ่มอนุรักษ์
ป่ าชายเลน
บ้านแหลม
โฮมสเตย์

การนาเที่ยว

บริ การด้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

เพาะต้นกล้า
ภาพที่ 2 โซ่อุปทานการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
การให้บริ การของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จะเริ่ มดาเนินการเมื่อมีนกั ท่องเที่ยวติดต่อ
มายังประธานหรื อสมาชิกของกลุ่ม หลังจากนั้นทางกลุ่มจะประสานงานไปยังกลุ่มธุรกิ จต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง 5
ประเภท ตามลักษณะรู ปแบบการให้บริ การตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่
1. กลุ่มที่ พกั ผูป้ ระสานงานจะสอบถามนักท่องเที่ ยวถึงความต้องการของที่ พกั แต่ละประเภท ว่าเป็ น
แบบโฮมสเตย์ หรื อแยกพักส่ วนตัว แล้วแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับวันที่ เวลา จานวนนักท่องเที่ ยว ประเภทที่ พกั เพื่อให้
กลุ่มที่พกั ได้วางแผนจัดเตรี ยมที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
2. กลุ่มนาเที่ยว ผูป้ ระสานงานจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ เวลา จานวนนักท่องเที่ ยว ที่จองเข้ามาเพื่อให้
กลุ่มนาเที่ ยววางแผนจัดเตรี ยมเรื อ กิจกรรมท่องเที่ยว ผูใ้ ห้บริ การ และมัคคุเทศก์ เพื่อไว้คอยบริ การนักท่องเที่ ยว
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลา
3. กลุ่มบริ การด้านอาหาร ผูป้ ระสานงานจะแจ้งข้อมู ลเกี่ ยวกับ วันที่ เวลา จานวนมื้ ออาหาร จานวน
นักท่องเที่ยว ที่ จองเข้ามาเพื่อให้กลุ่มนาเที่ ยววางแผนจัดเตรี ยมรายการอาหารและวัตถุดิบ ตามฤดูกาลของกลุ่ม
อาหารที่สามารถจัดหาโดยเน้นอาหารทะเลจากชาวประมงในพื้นที่ของกลุ่มเป็ นหลัก
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระสานงานจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ เวลา จานวนนักท่องเที่ยว ที่จองเข้ามาเพื่อให้
กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์วางแผนจัดเตรี ยมวัตถุดิบที่จะผลิตสิ นค้า ชนิ ดและปริ มาณสิ นค้าที่จาหน่าย ให้เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
5. กลุ่มเพาะต้นกล้า ผูป้ ระสานงานจะแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับวันที่ เวลา จานวนนักท่ องเที่ ยว ที่ จองเข้ามา
เพื่อให้กลุ่มเพาะต้นกล้า วางแผนจัดเตรี ยมประเภทของต้นกล้าเช่น ลาพู ลาแพน หรื อ โกงกาง และจานวนของต้น
กล้าให้เพียงพอกับจานวนของนักท่องเที่ยว

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ห่ วงโซ่ อุปทานการท่องเที่ ยวของกลุ่มอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ สามารถ
อภิปรายผลการดาเนิ นงานของกลุ่มอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์นครศรี ธรรมราช มี ธุรกิ จต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 5 ประเภท ตามลักษณะรู ปแบบการให้บริ การตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พกั โฮมสเตย์
นาเที่ยว อาหาร ผลิตภัณฑ์ และเพาะต้นกล้า ในขณะที่ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษา
โซ่อุปทานและตัวแบบข้อมูลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่าในผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยหลัก 6 กลุ่มประกอบไปด้วย โรงแรมและที่ พกั ตัวแทนการท่องเที่ ยว หน่ วยงานดูแลและประชาสัมพันธ์
การท่ อ งเที่ ยว ธุ ร กิ จการท่ อ งเที่ ยวและกิ จ กรรม ธุ ร กิ จและบริ ก ารด้านอาหาร และธุ รกิ จการเดิ น ทาง ซึ่ งจาก
ผลการวิจัย ที่ แ ตกต่ า งกัน นั้ นเนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานของกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ป่ าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
นครศรี ธรรมราช เป็ นกลุ่มขนาดเล็กที่จดั ตั้งขึ้นในพื้นที่ของตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จึงทาให้การดาเนิ นงาน
ยังไม่เต็มรู ปแบบและขาดในส่ วนของหน่ วยงานดูแลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว อีกทั้งสภาพภูมิประเทศ
และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่จากัดอยูใ่ นเฉพาะพื้นที่ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ทาให้ได้
ผลการวิจยั ไม่ครอบคลุมดังเช่นการศึกษาโซ่อุปทานและตัวแบบข้อมูลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาข้อมู ลการดาเนิ นงานของกลุ่มเพื่ อนามาพัฒ นาโซ่ อุปทานการ
ท่องเที่ ยวของกลุ่มอนุ รักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ซึ่ งจากการวิจยั พบว่าการดาเนิ นของกลุ่มยังไม่มีการ
จัดการที่เป็ นระบบอย่างชัดเจน ใช้การประสานงานจากผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการติดต่อเข้ามาเป็ นหลัก
แล้วจึงประสานไปยังกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทาให้เกิดปั ญหาในการดาเนินการด้านข้อมูลที่มีความผิดพลาด
อยูบ่ า้ ง ก่อนที่จะนาไปใช้งานควรที่จะหาแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้เสี ยก่อน
(2) การประสานงานระหว่างกลุ่มเป็ นการประสานงานด้วยวาจาอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของ
ข้อ มู ลข่ าวสารและความถู กต้อ ง ซึ่ งความผิ ดพลาดที่ เกิ ด ขึ้ น อาจส่ งผลให้นักท่ อ งเที่ ยวได้รับ การบริ การที่ ไ ม่
ประทับใจ ควรที่จะมีการจัดการระบบการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพมากกว่าที่เป็ นอยู่
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) รู ปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนารู ปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มอนุรักษ์บา้ นแหลมโฮมสเตย์
(2) การวิจยั เรื่ อง การจัดการมาตรฐานการบริ การด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริ การการท่องเที่ยวในด้าน ที่พกั กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาโซ่อุปทานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรณี ศึกษา โฮมสเตย์ในเครื อข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการให้บริ การขนส่ งสิ นค้า ที่ มีต่อการบริ การของ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ต โดยแบ่งเป็ นปั จจัยที่เป็ นข้อมูลพื้นฐานของของพนักงานรับสิ นค้า และ
ปั จจัยเกี่ ยวกับการบริ การ เพื่อปรับปรุ งการบริ การขนส่ งสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และศึ กษาแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานรับสิ นค้าจานวน 114 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็ นแบบสอบถาม แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม, ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ให้บริ การขนส่งสิ นค้า และข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการวิจยั ที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้ พนักงานผูร้ ับสิ นค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มีความพอในในการให้บริ การ ด้านบุคลากรที่ ให้บริ การระดับมากในเรื่ องความเต็มใจและความพร้อ มในการ
ให้ บ ริ ก ารอย่างสุ ภ าพ ตามด้วยเรื่ อ งมี ความช านาญในการให้ บ ริ ก ารและแก้ไ ขปั ญ หาต่ างๆ ได้ดี ส่ วนความ
เหมาะสมในการแต่ ง กายพบว่ า พนั ก งานผู ้รั บ สิ น ค่ า และผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งมี ค วามพอใจระดับ มากน้ อ ยที่ สุ ด
ด้านระยะเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพอใจระดับมาก ในเรื่ องความรวมเร็ วในการให้บริ การ ด้านการให้บริ การ กลุ่ม
ตัวอย่างพอใจในระดับมาก ในเรื่ องสิ นค้าถึงปลายทางครบตามจานวนที่จดั ส่ ง มีการออกเอกสารรับ-ส่ งสิ นค้าได้
มาตรฐาน และพบว่าในเรื่ องมีอุปกรณ์เครื่ องมือที่ทนั สมัยมาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กลุ่มตัวอย่างมีความ
พอใจในระดับ ปานกลางที่ สูง ในภาพรวมความพอใจทั้งหมดพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างพนักงานรั บ สิ น ค้าและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง มีความพอใจในระดับมากสูงที่สุด
คาสาคัญ : ปั จจัย, การให้บริ การ, การขนส่งสิ นค้า
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ABSTRACT
This research aims to study the factors affecting the transportation services. This is the basic
information of the employees of the freight and the service factors for improving the effectiveness of the cargo
service, and to study the guidelines and service suggestion.
The sample consists of 114 good recipient employees. A questionnaire was the instrument of this
research and was divided into 3 parts: general information of the respondents, factors affecting the
transportation services, and suggestions.
The results showed the satisfaction of the service of the good recipient employees and related persons
who were polite to the service personnel in the willingness and readiness were at the high level, as followed by
the expertise in service and problem solving. The satisfaction of the appropriated dressing was at the lowest
level. The satisfaction of the service time and the full amount destination delivery with the standard shipping
document issue was at the satisfied level. The satisfaction of using advanced equipment for optimize the work
was at the moderate level. Overall of the satisfaction for the good recipient employees and related persons were
at the highest level.
KEYWORDS: factor, Service, Transporting

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ธุรกิจการขนส่ งมีความสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเป็ นธุรกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงระหว่าง
หลาย กิ จกกรรมในระบบเศรษฐกิ จ ส่ งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) และประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิจ ทั้ง
ความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศในภาพรวม ดังนั้น หากมี ก ารจัด ระบบการขนส่ ง การขนส่ งที่ ดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ การขนส่ งทางบกในประเทศไทยส่ วน
ใหญ่เป็ นการขนส่ งทางถนน ซึ่ งมีความสาคัญอย่างมากเพราะเป็ นรู ปแบบการขนส่ งหลัก โดยจากสถิติของการ
ขนส่ งในประเทศไทย มีการใช้ระบบขนส่ งทางถนนถึง 80% สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต และผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง
(Door-to-Door) โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนยานพาหนะ หรื อขนถ่ายระหว่างทาง ซึ่งเป็ นจุดได้เปรี ยบของการขนส่งทางบก
ในรู ปแบบอื่น เช่น ระบบราง เป็ นต้น
จากสภาวการณ์การแข่งขันในโลกของการทาธุรกิจการบริ การ การทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมัง่
ใจในการบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ อย่างยิ่ง เพราะหากเมื่อใดลูกค้าไม่
พอใจในบริ การหรื อไม่เชื่อมัน่ ในการบริ การแล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจนั้นๆ ก็ไม่สามารถที่ จะดารงและดาเนิ นธุรกิ จ
ต่อไปได้ การที่จะทาให้กิจการสามารถแข่งขันและดาเนินธุรกิจต่อไปได้ผปู ้ ระกอบการจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์
ต่าง ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นยุคที่รัฐบาลให้ความสาคัญต่อแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศภายใต้ชื่อ “ไทยแลนด์
4.0” หรื อ “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0” (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559, น.ก) ซึ่ งเป็ นการพัฒนาโดยเน้น
ความสาคัญไปที่การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ ด้านการให้บริ การขนส่ งก็เช่นเดียวกัน หากต้องการปรับตัวให้
เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าส่ วนหนึ่งจะต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในปั จจุบนั
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พฤติกรรมของลูกค้ามีความต้องการความสะดวกรวดเร็ ว และไม่ได้เลือกใช้บริ การจากบริ ษทั ขนส่ งที่มีราคาถูก
เท่านั้น การบริ การแบบครบวงจรเป็ นบริ การที่ลูกค้ามองหา รวมถึงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ก็ป็นสิ่ งที่ ควรพัฒนาควบคู่กนั ไป เนื่ องจากพฤติกรรมของลูกค้ายังต้องการ การบริ การที่ เข้าถึงเข้าใจและเข้าถึง
รับรู ้ถึงปั ญหารวมถึงวิธีการรับมือและความเอาใจใส่ ของผูใ้ ห้บริ การอย่างจริ งใจ เหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ให้บริ การ
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงศึกษาเฉพาะปั จจัยที่มีผลต่อการให้บริ การขนส่งสิ นค้า โดยนาห้างหุน้ ส่ วนจากัด คล้าย
นครทรานสปอร์ ต มาเป็ นกรณี ศึกษา หาปั จจัยที่ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การขนส่ งสิ นค้า เพื่อ
เป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ อย่างเป็ นระบบ อันจะนาไปสู่
การพัฒ นาระบบในอนาคต ทั้งด้านคุ ณ ภาพการบริ การและก าหนดกลยุท ธ์ในการบริ ห ารจัด การเพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็ นการสร้างยอดขายให้เติ บ โตขึ้ น ช่ วยให้สามารถ
แข่งขันและดาเนินธุรกิจด้วยความมัน่ คงมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริ การขนส่งสิ นค้าของห้างหุน้ ส่วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ต
2. เพื่อปรับปรุ งการบริ การขนส่งสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. เพื่อศึกษาแนวทาง และข้อเสนอแนะในการให้บริ การ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ใช้แนวทฤษฎี การตัดสิ น ใจและทฤษฎี เกี่ ยวกับ การบริ ก าร (Parasuraman,
Zeithaml and Berry.1985 : 44-46 ) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

ภาพที่ 1 ตัวแปรและกรอบแนวคิดของการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการให้บริ การขนส่งสิ นค้าของ ห้างหุน้ ส่วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ ต
มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการให้บ ริ การขนส่ งสิ น ค้าของ ห้างหุ ้น ส่ วนจากัด คล้ายนคร ทราน
สปอร์ต โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการทาการวิจยั คือ พนักงานผูร้ ับสิ นค้า หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ การส่งสิ นค้า ณ สถานที่
รับสิ นค้า ที่มาใช้บริ การขนส่ งสิ นค้าต่าง ๆ ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ต จานวนประมาณ 160
คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มตัวอย่างจากประชากร โดยสุ่ มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เดจรซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970
อ้างใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวุสดิ์สรรพ์) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 114 คน
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลาดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดท าโครงสร้ างแบบสอบถาม ให้มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น
จานวน 4 ข้อ
2.2 ปั จจัยที่มีผลต่อการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัดคล้ายนคร ทรานสปอร์ ต
จานวน 3 ด้าน คือ บุคลากรที่ให้บริ การ ระยะเวลาในการให้บริ การ และการให้บริ การ จานวน 15 ข้อ
2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับ
จุดประสงค์การวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้
คาถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นาแบบสอบถามไปทดลอง ใช้ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูล
มาหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.892
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย แจกแบบสอบถามจานวน 120 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
พนักงานผูร้ ับสิ นค้า ผูต้ รวจสอบสิ นค้า หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ การส่ งสิ นค้า ณ สถานที่ รับสิ นค้า ที่พนักงานของ
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ ต นาสิ นค้าไปส่ ง โดยให้กรอกข้อมูลและรอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 114 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 95.0 ซึ่ งเป็ นจานวนที่ เท่ากับ ขนาดที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) เดจรซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่จานวน 114 ตัวอย่าง
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ (percentage) ดังนี้
1. พรรณาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (percentage)
2. พรรณาปั จจัยที่มีผลต่อการให้บริ การของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ ต โดยใช้ค่า
ร้อยละ (percentage)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ปั จจัยที่ มีผลต่อการให้บ ริ การขนส่ งสิ น ค้าของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด คล้ายนคร
ทรานสปอร์ ตสามารถสรุ ปได้ ดังนี้ ประชากรพนักงานรับสิ นค้าและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ ได้จากการสารวจส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 57) เป็ นเพศหญิง มีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี (ร้อยละ 55.3) และจบมัธยมศึกษา (ร้อยละ 57.9) นอกจากนั้นเป็ น
ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้นปริ ญญาตรี และมีรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
พนักงานผูร้ ับสิ นค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความพอในในการให้บริ การ ด้านบุคลากรที่ให้บริ การระดับมาก
ในเรื่ องความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุภาพ (ร้อยละ 71.7) ตามด้วยเรื่ องมีความชานาญในการ
ให้บริ การและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดี (ร้อยละ 56.1) ส่วนความเหมาะสมในการแต่งการพบว่าพนักงานผูร้ ับสิ นค้า
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความพอใจระดับมากน้อยที่สุด (ร้อยละ 48.2) ด้านระยะเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพอใจระดับ
มาก ในเรื่ องความรวมเร็ วในการให้บริ การ (ร้อยละ 56.1) ตามด้วยการให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ด้านการให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างพอใจในระดับมาก ในเรื่ องสิ นค้าถึงปลายทางครบตามจานวนที่ จดั ส่ ง (ร้อยละ
61.4) รองลงมาคื อ มี การออกเอกสารรั บ -ส่ งสิ น ค้าได้ม าตราฐาน (ร้ อ ยละ 53.5) และพบว่าในเรื่ อ งมี อุป กรณ์
เครื่ องมือที่ทนั สมัยมาเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในระดับปานกลางที่สูง (ร้อยละ
43.8) ในภาพรวมความพอใจทั้งหมดพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานรับสิ นค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีความพอใจในระดับ
มากสูงที่สุด (ร้อยละ 78.1) และระดับปานกลางตามลาดับ

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
ด้ านบุคลากรทีใ่ ห้ บริการ
1.ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้ ห้บริ การ
2.ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุภาพ
3.ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาได้ เป็ นต้น
4.ความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ งตอบแทน,
ไม่รับสิ นบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
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ระดับความพึงพอใจ (N=114)
จานวน (ร้ อยละ)
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

48(42.2)
16(14.0)

55(48.2)
81(71.1)

11(9.6)
17(14.9)

26(22.8)

57(50.0)

31(27.2)

23(2.02)

59(51.8)

32(28.1)
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
5.มีความชานาญในการให้บริ การ และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดี
6. มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น ใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ เป็ น
ต้น
ด้ านระยะเวลาในการให้ บริการ
7.การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ด้ านการให้ บริการ
9.มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
10.มีความแม่นยาในการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง
11.มีการออกเอกสารรับ-ส่งสิ นค้าได้มาตราฐาน
12.สิ นค้าถึงปลายทางครบตามจานวนที่จดั ส่ง
13.มีอุปกรณ์เครื่ องมือที่ทนั สมัยมาเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
14.ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริ การในภาพรวม
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ระดับความพึงพอใจ (N=114)
จานวน (ร้ อยละ)
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

28(24.6)

64(56.1)

22(19.3)

33(28.9)

62(54.4)

19(16.7)

29(25.4)

56(49.1)

29(25.4)

26(22.8)

64(56.1)

24(21.1)

28(24.6)
24(21.1)
17(14.9)
16(14.0)
16(14.0)
9(7.9)

59(51.1)
59(51.8)
61(53.5)
70(61.4)
48(42.1)
89(87.1)

27(23.7)
31(27.2)
36(31.6)
28(24.6)
50(43.8)
16(14.0)

6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องนี้เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการให้บริ การขนส่งสิ นค้า ผลการวิจยั นามาอภิปรายดังนี้
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การผลการวิจยั พบว่า ความเต็มใจในการให้บริ การ ความพร้อมในการให้บริ การ
และการบริ การด้วยความสุ ภาพ ของบุคลากร มีผลต่อการให้บริ การขนส่ งสิ นค้า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ลักษณะ
ของบุคลากรที่ดี มีความพร้อมในการให้บริ การ มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การ สอดคล้องกับ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ที่กล่าวว่า พนักงานที่ให้บริ การต้องมีบุคลิคที่ ดี มีใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
แต่งกายเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมัน่ ในบริ การ และสอดคล้องกับ ดนัย เทียน
พุฒ (2545) กล่าวว่า สิ่ งที่ลูกค้าต้องการในการให้บริ การ คือการให้ดว้ ยเหตุผลและการให้บริ การที่ดี จะต้องมีความ
เข้าใจในพฤติกรรมมนุ ษย์ โดยยึดถือความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้า เป็ นหลัก โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องมี
ความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ ไหวพริ บและปฏิภาณอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ พนักงานส่ งสิ นค้า
ของห้างหุ ้นส่ วนจากัดคล้ายนครทรานสปอร์ ต ที่มีบุคลิคภาพที่ ดี ยิม้ แย้ม พูดจาไพเราะ ส่ วนหนึ่ งทาให้พนักงาน
ผูร้ ับสิ นค้า มีความพึงพอใจในบริ การของห้างหุน้ ส่วนจากัดคล้ายนครทรานสปอร์ต
ด้านระยะเวลาในการให้บ ริ การ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บ ริ การ สร้ างความพึ งพอใจให้กลุ่ ม
ตัวอย่างมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ความรวมเร็ วในการทางานถือเป็ นคุณภาพการให้บริ การที่ดี สอดคล้องกับ
แนวคิ ด และทฤษฎี เรื่ อง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ (Service Quality) ของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985)
และแนวคิดเรื่ องความภักดี ของ Bourdeau (2005) ที่ อธิ บายได้ว่า การรับรู ้คุณ ภาพการให้บริ การด้านความเป็ น
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รู ปธรรมของการให้บริ การ ด้านความไว้วางใจและความนาเชื่อถือ ด้ านความรวดเร็ วในการตอบสนองและด้าน
ความมัน่ ใจต่อลูกค้า ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ กระบวนการบริ การที่รวดเร็ วของห้างหุน้ ส่วนจากัดคล้ายนคร ส่งผล
ต่อความพอในในการบริ การขนส่งสิ นค้าของพนักงานรับสิ นค้า
ด้านการให้ บ ริ การพบว่า ปั จ จัยเรื่ อ งการส่ งสิ น ค้าครบถ้วนตามค าสั่ง มี การออกเอกสารรั บ -ส่ ง ได้
มาตราฐาน สร้ างความพึ งพอในในบริ การขนส่ งสิ น ค้าสู ง ขณะที่ พ นัก งานรั บ สิ น ค้าต้อ งการให้ ผูส้ ่ งสิ น ค้ามี
เครื่ อ งมื อที่ ทัน สมัยมาเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการท างาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การบริ ก ารขนส่ งที่ มี สิ น ค้าถึ ง
ปลายทางครบถ้วน และมีเครื่ องมือที่อานวยความสะดวกในการทางานเป็ นสิ่ งที่ส่งผลให้เกิดความราบรื่ นในการ
ทางานมากที่สุด สอดคล้องกับ ไชยยศ ไชยมันคง , มยุขพันธ์ ไชยมันคง (2552) ที่วา่ หลักการให้บริ การที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ ความรวดเร็ ว ดังนั้นผูป้ ระกอบการขนส่ วนจะต้องลดปั จจัยความล่าช้า โดยการเพิ่มพนักงาน ลด
ความยุง่ ยากของเอกสาร สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ ว และมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมา
ใช้โดยเชื่อมโยงสารสนเทศภายในองค์การ และกับลูกค้า ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ ด้านการบริ การของห้างหุน้ ส่วน
จากัดคล้ายนครทรานสปอร์ ต ในเรื่ องเอกสารและจานวนสิ นค้าที่ เป็ นไปตามคาสั่งสร้างความพึงพอใจในบริ การ
สูง แต่ควรมีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานด้วย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง ข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าของ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด คล้ายนคร ทรานสปอร์ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านพนักงานขนส่งสิ นค้าควรแต่งกายให้มีความเหมาะสม สุภาพเรี ยบร้อย และสะอาด
2. ด้า นการให้ บ ริ การควรเพิ่ ม เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมัย ในการท างาน เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยในด้านระยะเวลาในการให้บริ การ และการให้บริ การ ให้ละเอียดมากยิง่ ขึ้น
2. ควรทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในการให้บริ การ เพื่อดูระดับ
ความสัมพันธ์วา่ เป็ นความสัมพันธ์ประเภทใด และมีทิศทางอย่างไร

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ได้ดว้ ยความกรุ ณาของ ท่านอาจารย์จิตสุ ภา สาคร อาจารย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่ได้กรุ ณาเอาใจใส่ ให้คาปรึ กษา แนะนา และตรวจแก้ไขข้อ
พกพร่ องต่างๆ จนงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบู รณ์ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็ นอย่างสู ง ที่ ได้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ให้ผวู ้ จิ ยั ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณสันติ คุณอุทุมพร คล้ายนคร เจ้าของห้างหุน้ ส่ วนจากัดคล้าย
นคร ทรานสปอร์ ต ที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ แนะน า และช่ วยค้น หาข้อ มู ล ในการวิจัยครั้ งนี้ ตลอดจนให้ก าลังใจแก่
คณะผูว้ จิ ยั จนทาสาเร็ จ
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การใช้ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบกาหนดนา้ หนักส่ วนประสมทางการตลาด(4Ps)
ของโครงการบ้ านและทีพ่ กั อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์ วทิ ยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อานาจ วังจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจบ้าน
และที่พกั อาศัย ศึกษาน้ าหนักของ 4P บนองค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาด และศึกษาน้ าหนักของตัวแปร
สังเกตบนองค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ประชากรคือ ลูกค้าที่พกั อาศัยในบ้านจัดสรรและ
อาคารชุดในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ใช้ตวั อย่างจานวน 500 ตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้
เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับจานวน 1 ชุด ที่ มีค่าความเที่ ยงตรงมากกว่า 0.50 และมีค่าความเชื่ อมัน่
0.976 สถิติที่ใช้ ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของส่วนประสมทางการตลาด สามารถอธิบายความผันแปรของ
ส่วนประสมทางการตลาดได้ร้อยละ 77.23 มีค่า ไอเกน = 3.09 อธิบาย มีค่า KMO = 0.842 มีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ยค่า
ไค-สแควร์ = 125.36 ค่า P = 0.000 องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
รองลงมาเป็ นผลิตภัณฑ์ ราคา และ การส่ งเสริ มการขาย เมื่อพิจารณทีละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ตัว แปรที่ มี น้ า หนัก มากที่ สุ ด คื อ การให้บ ริ ก ารของพนัก งานและเจ้า หน้า ที่ การขาย
รองลงมาเป็ นเวลาทาการของสานักงานิ ติบุคคล/สานักงานขาย องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
มากที่ สุด คื อ ระบบไฟแสงสว่างส่ วนกลาง และระบบท่ อ ระบายน้ า รองลงมาเป็ น ระบบรั ก ษาความสะอาด
องค์ประกอบด้านราคา ตัวแปรที่มีน้ าหนักมากที่ สุด คืออัตราดอกเบี้ย รองลงมาเป็ น ค่าธรรมเนี ยมในการซื้ อบ้าน
และ ธนาคารสาหรับการขอสิ นเชื่ อตามลาดับ องค์ประกอบด้านการส่ งเสริ มการจัดจาหน่าย ตัวแปรที่ มีน้ าหนัก
มากที่สุด คือการบริ การหลังการขาย รองลงมาเป็ น ส่วนลด และ การซ่อมบารุ ง
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, 4Ps , การวิเคราะห์องค์ประกอบ

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

1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
การแข่งขันในธุรกิจบ้านและที่อยูอ่ าศัยมีความรุ นแรงมากขึ้นในปี 2560 เนื่ องจากมีบา้ นและที่พกั อาศัย
เหลื อ จากปี 2559 จ านวนมาก (จากข้อมู ลเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์พบมี จ านวนที่ อยู่อาศัยที่ ขายอยู่ในปี 2559
ทั้งหมด 522,879หน่ วย ขายได้ในภาพรวมมีอยู่ประมาณร้อยละ 65) และในปี 2560 นี้ มีโครงการบ้านและที่ พกั
อาศัย ที่เปิ ดใหม่อีก ประมาณ จานวน 107,000-109,000 หน่วย (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย,2560) เนื่ องจากมีการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟฟ้ าที่ขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้ าสายสี เขียว สี แดง สี ม่วง และ สี น้ าเงิน ที่สามารถ ทะย่อยเปิ ดใช้
งานได้ในปี 2561 จนถึง 2564 (ฝ่ ายวิจยั และฐานข้อมูล AREA, 2560) การพัฒนาพื้นที่ อสังหาริ มทรัพย์ตามแนว
รถไฟฟ้ าออกไปตามชานเมื องจึ งมี มากขึ้ น เพื่อตอบสนองความต้องการที่ พกั อาศัยตามแนวรถไฟฟ้ าบริ เ วณ
ปริ ม ณฑลโดยรอบกรุ ง เทพมหานคร แต่ ส ภาวะเศรษฐกิ จ โลกและในประเทศชะลอตัว ลงกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี
ความสามารถในการซื้ อ จึ ง มี จ านวนน้อ ยลง การแข่ ง ขัน ในธุ ร กิ จ นี้ จึ ง มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น จะเห็ น ได้จ าก
โปรโมชัน่ ที่ ออกมาของโครงการต่างๆ ปี 2560 นี้ จึงเป็ นปี ที่ การตลาดบ้านและที่ พกั อาศัยมีการแข่งขันสู งมาก
เนื่องจากอุปทานรอการขายเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดถูกสร้างขึ้นมากมาย เช่น การลดราคา แจกของแถม ลดเงิน
ดาว การโฆษณาออกสื่ อต่างๆ เพื่อเร่ งระบายของเดิม รวมกับการเปิ ดขายของใหม่ร่วมกัน กลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการ
นามาใช้สู้กนั ในขณะนี้ หลักๆ ก็คือ ส่ วนประสมทางการตลาด หรื อ 4P ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และ การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ธุรกิจบ้านและที่พกั อาศัยในสถานการณ์ปัจจุบนั ส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4Ps ลูกค้าให้ความสาคัญ
หรื อให้น้ าหนักด้านใดในระดับใด เป็ นข้อมูลที่ผปู ้ ระกอบการควรให้ความสาคัญ เพราะน่าจะเป็ นคาตอบที่เป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจบ้านและที่พกั อาศัย การศึกษาระดับความสาคัญหรื อน้ าหนักของส่ วนประสมทางการตลาดนั้น
นอกจากการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของลูกคแล้ว ยังมีสถิติช้ นั สูงอีกหนึ่งวิธีที่สามารถกาหนด
น้ าหนักของส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน จากความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในรู ปของน้ าหนักของตัว
แปรสังเกตต่างๆ ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และน้ าหนักขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน บนองค์ประกอบส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งวิธีทางสถิติน้ ี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factors Analysis) ดังผลการวิจยั ต่อไปนี้
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจบ้านและที่พกั อาศัย
2. เพื่อศึกษาน้ าหนักของ 4P บนองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด
3. เพื่อศึกษาน้ าหนักของตัวแปรสังเกตบนองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ

3. กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัด
จาหน่าย
การส่งเสริมการจัด
จาหน่าย
รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ส่วนประสมทาง
การตลาด

จากรู ป ที่ 1 แสดงให่ เ ห็ น ว่ า ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า น
การส่งเสริ มการจัดจาหน่ายเป็ นองค์ประกอบของส่วนประสมทารการตลาด

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ขอบเขตด้านเนื้ อหาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ การศึกษาระดับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด 4P ของกลุ่มลูกค้าบ้านและที่พกั อาศัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ ช่องทางการ
จัดจาหน่าย โดยการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าธุรกิจบ้านและที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่ วนนี้ ผูว้ จิ ยั ทาการเลือกตัวแทนลูกค้าธุรกิจบ้านและที่
พักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรรทั้งในแนวสู งและแนวราบในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling เพื่อตอบแบบสอบถามจานวน 500 ราย
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P ของกลุ่มลูกค้า
บ้านและที่พกั อาศัย ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และ 4) การตลาด

5. ประโยชน์ ของการวิจัย
ทาให้ทราบน้ าหนักขององค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการจัดจาหน่าย ทราบน้ าของตัวแปรในแต่ล่ะองค์ประกอบ แล้วนาไป
วางแผนกลยุทธ์ การบริ หารจัดการในธุรกิจบ้านและที่พกั อาศัย
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจยั วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ กษา คื อ ลูกค้าที่ อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรและ/หรื ออาคารชุ ด ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling ) จานวน 500 คน
แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลการวิจัยในส่ วนนี้ คื อ ลูกค้าที่ เข้ามาติ ดต่อรั บบริ การ ซื้ อและ/หรื อเยี่ยมชมโครงการจัด
จาหน่ายบ้านและที่พกั อาศัยที่เปิ ดให้บริ การในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ได้แก่ โครงการจัดจาหน่ายบ้านจัดสรร
โครงการจัดจาหน่ายอาคารชุด จานวน 500 ราย ด้วยแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ
เครื่องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับในเรื่ อง
ส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ของโครงการที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 1 ชุด จานวน 29 ข้อ
และลักษณะทางประชากร จานวน 15 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.976 ซึ่งมากกว่า 0.70
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากโครงการบ้านและที่พกั อาศัย
ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและดาเนินการด้วยด้วยตนเองทีมงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจานวนและหาค่าร้อย
ละอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้า
2. ใช้หาค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน
3. ใช้การวิเคราะห์ องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบ PC (Principal Component) โดย
ก าหนดจ านวนองค์ป ระกอบเป็ น 1 องค์ป ระกอบ ส าหรั บ แต่ ล ะปั จจัย กาหนดน้ าหนัก ของตัว แปรสังเกตใน
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน
4. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบ PC โดยกาหนดจานวนองค์ประกอบ
เป็ น 1 องค์ประกอบ กาหนดน้ าหนักของตัวแปรปั จจัยทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ขององค์ประกอบส่ วนประสมทาง
การตลาด
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5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

7. ผลการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบ้านและที่พกั อาศัยที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นเพศชายร้อยละ 45.4 เป็ นเพศหญิงร้อยละ 54.6 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็ นอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.4 มีสถานภาพสมรสแต่งงาน
แล้วคิดเป็ นร้อยละ 69.0 เป็ นโสด ร้อยละ 23.6 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.0 ไม่มีบุตร ร้อยละ 34.2 มีบุตรจานวน 1
คน และ ร้อยละ 32.2 มีบุตรจานวน 2 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิด
เป็ นร้อยละ 53.8 ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมาเป็ นอาชีพเจ้าของกิจการ
คิดเป็ นร้อยละ 17.8 มีรายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน 45,243.0 บาท ร้อยละ 65.0 อาศัยอยูใ่ นบ้านแนวราบ ร้อยละ
35.0 อยูบ่ า้ นแนวสูง ร้อยละ 50.0 ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง

รู ปที่ 2 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ในการศึกษา
2) ส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92 อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือด้าน ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเป็ นด้าน ราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยูใ่ น
ระดับมาก ด้านการส่ งเสริ มการ 3.83 อยู่ในระดับ มาก และ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ จัด
จาหน่ายมีค่าเฉลี่ยกับ 3.73 อยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 1 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาด
̅
ด้าน
S.D.
X
ผลิตภัณฑ์
4.03
.69
ราคา
3.94
.73
ช่องทางการจัดจาหน่าย
3.73
.70
การส่งเสริ มการจัดจาหน่าย
3.83
.77
รวม
3.92
.64
3) น้ าหนักองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้งในภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดและที่ละด้านมีดงั นี้
3.1 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของส่วนประสมทางการตลาด (มี
ค่า ไอเกน = 3.09 อธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 77.23 มีค่า KMO = 0.842 มีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ยค่า ไค-สแควร์ =
125.36 ค่า P = 0.000) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย รองลงมาเป็ นผลิตภัณฑ์ ราคา
และ การส่งเสริ มการขาย ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
3.2 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ของส่ วนประสมทาง
การตลาด(มีค่า ไอเกน = 9.50 อธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 73.11 มีค่า KMO = 0.971 มีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ย
ค่า ไค-สแควร์ = 6603.93 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ ระบบไฟแสงสว่างส่วนกลาง
และระบบท่อระบายน้ า รองลงมาเป็ น ระบบรักษาความสะอาดและภายในตัวบ้านตามลาดับดังตารางที่ 3
3.3 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบในองค์ประกอบด้านราคา ของส่วนประสมทางการตลาด
(มีค่า ไอเกน = 4.01 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 80.20 มีค่า KMO = 0.899 มีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ยค่า ไค-สแควร์ =
2142.56 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสู งที่สุดคือ อัตราดอกเบี้ย รองลงมาเป็ น ค่าธรรมเนี ยม
ในการซื้อบ้าน และ ธนาคารสาหรับการขอสิ นเชื่อตามลาดับ ดังตารางที่ 4
3.4 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบในองค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ของส่วน
ประสมทางการตลาด(มีค่า ไอเกน = 4.54 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 75.71 มีค่า KMO = 0.874 มีนยั สาคัญทาง
สถิติดว้ ยค่า ไค-สแควร์ = 2937.79 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ การ
ให้บริ การของพนักงานและเจ้าหน้าที่การขาย รองลงมาเป็ นเวลาทาการของสานักงานิติบุคคล/สานักงานขาย
ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคุลตามลาดับ ดังตารางที่ 5
3.5 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบในองค์ประกอบด้านการส่ งเสริ มการจัดจาหน่ าย ของ
ส่ ว นประสมทางการตลาด(มี ค่ า ไอเกน = 4.06 อธิ บ ายความผัน แปรได้ร้ อ ยละ 81.16 มี ค่ า KMO = 0.867 มี
นัยสาคัญทางสถิติดว้ ยค่า ไค-สแควร์ = 2398.83 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ
การบริ การหลังการขาย รองลงมาเป็ น ส่วนลด และ การซ่อมบารุ งตามลาดับ ดังตารางที่ 6
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8. อภิปรายผล
ผลจากการศึ กษาพบว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา และ การส่ งเสริ มการขาย มี
น้ าหนักองค์ประกอบบนองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดสูงทั้ง 4 ด้าน มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.833 – 0.907 ทา
ให้กล่าวได้วา่ ตัวแปรทั้ง 4 ด้านมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของส่ วนประสมทางการตลาดค่อนข้างสู ง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ
ธงชัย ชูสุ่น ( 2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม สอดคล้องกับ การศึ กษาของ จักรพันธ์ ศิ ริจทั รพงค์ (2550)
ศึ กษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประส่ วนทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภคในโครงการบ้าน
จัดสรร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด และด้านสถานที่จดั จาหน่ายมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อบ้าน
ผูป้ ระกอบการบ้านและที่ พกั อาศัยต้องให้ความสาคัญทั้ง 4 ด้านในการดาเนิ นการทางธุ รกิ จเพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจ ถ้าผูป้ ระกอบการต้องการกาหนดว่าควรจะให้ความสาคัญองค์ประกอบด้านใดมากกว่ากัน สามารถ
นาน้ าหนักองค์ประกอบมาเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดได้ โดยจากการศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดมากที่ สุด คือ ช่องทางการจัดจาหน่ าย มีน้ าหนัก
องค์ประกอบถึง 0.907 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 6 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่ใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ การให้บริ การของพนักงานขายและเจ้าหน้าที่การขาย เวลาทาการของสานักงานนิติบุคคล/
สานักงานขาย ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ การขาย สานักงานนิ ติบุคคล/สานักงานขาย และการให้บริ การของพนักงานและเจ้าหน้าที่ นิติบุคคล
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประไพ แสงประสิ ทธิ์ และคณะ (2553) ศึ กษากลยุทธ์การตลาดโครงการบ้านเดี่ยว
ระดับ บนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ า ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย เช่ น การออกบู ธ ใน
ห้างสรรพสิ นค้าเป็ นกลยุทธ์ที่ได้ผลในทางการตลาด
รองลงมาเป็ นองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ มีน้ าหนักองค์ประกอบถึง 0.893 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
13 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่ใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบไฟแสงสว่างส่วนกลาง ระบบ
ท่อระบายน้ า ระบบรักษาความสะอาด ภายในตัวบ้าน ระบบน้ าประปา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษา
ความปลอดภัย ถนนและพื้นที่ส่วนกลางตัวบ้าน โครงสร้าง พื้น ผนัง หลังคาระบบกาจัดปลวก ที่ จอดรถคุณภาพ
วัสดุ อุปกรณ์ ความสะดวกในการเดิ นทาง และเพื่อนบ้าน องค์ประกอบด้านราคา มี น้ าหนักองค์ประกอบ 0.881
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ซึ่ งตัว แปรที่ใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการด้านราคา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนี ยมในการซื้ อบ้านธนาคารส าหรั บ การขอสิ นเชื่ อค่ า ส่ ว นกลางและราคาบ้าน และด้านสุ ดท้าย คื อ
องค์ประกอบด้านการส่ งเสริ มการจัดจาหน่าย มีน้ าหนักองค์ประกอบถึง 0.833 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัว
แปรซึ่ งตัวแปรที่ใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการด้านการส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ การบริ การหลังการขาย ส่ วนลด
การซ่ อมบารุ ง การรับประกันตัวบ้าน และของแถม และในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดใน
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านที่ ละด้านเพื่อให้สามารถจัดลาดับความสาคัญหรื อน้ าหนักของตัวแปรสังเกตนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ได้ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ตัวแปรที่ตอ้ งให้ความสาคัญ
มากที่ สุดคื อเรื่ องของ ระบบไฟแสงสว่างส่ วนกลาง และระบบท่ อระบายน้ าของโครงการบ้านและที่ อยู่อ าศัย
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รองลงมาเป็ นความสะอาด และ ภายในตัว บ้า น ระบบน้ า ประปา ระบบรั กษาความปลอดภัย ถนนและพื้ นที่
ส่ วนกลาง ตัวโครงสร้ างบ้าน พื้น ผนัง หลังคา ระบบการกาจัดปลวก ที่ จอดรถ คุ ณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ความ
สะดวกในการเดิ น ทาง และ เพื่ อ นบ้า นตามดับ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากน้ า หนัก ปั จ จัย ตัว แปรทั้ง 13 ตัว แปร มี
ความสาคัญต่อองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ในระดับสู งทุกตัว นัน่ หมายความว่า โครงการบ้านและที่พกั อาศัยต้อง
ให้ความสาคัญทั้ง 13 ตัวแปร ในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดลูกค้ามาซื้ อโครงการบ้านและที่พกั อาศัย
ของตน
องค์ประกอบด้านราคา ตัวแปรในองค์ประกอบทั้ง 5 ตัวแปร มีความสาคัญสู งมาก 5 ตัวแปร โดยเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ย มีน้ าหนักปั จจัยสู งถึง 0.916 หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยมีความสาคัญต่อองค์ประกอบด้านราคา
มากสุด รองลงมาเป็ นเรื่ อง ค่าธรรมเนียมในการซื้อบ้าน ธนาคารสาหรับการขอสิ นเชื่อ ค่าส่วนกลาง และราคาบ้าน
เป็ น ตัวแปรที่สาคัญมากในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นราคา ซึ่งมีหลายโครงการใช้เป็ นกลยุทธ์ในการเชิญชวนลูกค้า
มาเข้าโครงการ เช่น ราคาเริ่ มต้นเพียง ราคาผ่อนสบายๆ ด้วยดอกเบี้ยต่า มีธนาคารเข้าร่ วมโครงการ ฯลฯ ลูกค้าบาง
กลุ่มสนใจองค์ประกอบด้านนี้มากเพราะได้รับผลประโยชน์โดยตรงสอดคล้องกับ การศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ
(2558) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการบริ การ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้าน
คุณภาพ และปั จจัยด้านความปลอดภัย ตามลาดับ
สาหรับองค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ของส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรที่มีความสาคัญ
มากที่สุด คือ การให้บริ การของพนักงานและเจ้าหน้าที่การขาย รองลงมาเป็ นเวลาทาการของสานักงานิ ติบุคคล/
สานักงานขาย ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ส่วนด้านการส่งเสริ มการจัดจาหน่าย
ของส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุดได้แก่ การบริ การหลังการขาย รองลงมาเป็ น
ส่ วนลด และ การซ่อมบารุ งตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชนา ทองเมืองหลวง (2554) ศึกษาปั จจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวของ บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด(มหาชน) พบว่า
ส่ วนลดเงินสด สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภกร บัวนิ่ ม (2541) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อบ้าน
เพื่ อ อยู่อ าศัย พบว่า การส่ ง เสริ ม การขายเป็ นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
โดยเฉพาะการโฆษณาว่าเงินดาวน์ต่า
กล่าวโดยสรุ ปองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการจาหน่าย และการส่ งเสริ มจัด
จาหน่ายรวมกันเป็ นองค์ประกอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบทั้ง 4 สามารถอธิบายความฝันแปร
ของส่ วนประสมการตลาดได้ ถึงร้อยละ 77.23 องค์ประกอบทั้ง 4 ตัว มีน้ าหนักในองค์ประกอบส่ วนประสมทาง
การตลาดไม่เท่ากัน

9. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี การศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) มาศึ กษาปั จจัยเชิ ง
สาเหตุที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มากกว่า 4 ด้าน
3. การนาผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการวามแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการธุรกิจบ้านและที่ดิน
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานเป็ นทีมของสมาชิกใน บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ กลุ่มตัวอย่างทาการศึกษากลุ่มประชากรที่เป็ นสมาชิกของ บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
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ผลการศึ กษาพบว่า การรั บรู ้ ภาวะผูน้ า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่ สุด นอกจากนี้ เมื่ อพิจารณาความ
คิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ผูน้ า
แบบมีส่วนร่ วม รองลงมา ผูน้ าแบบชี้ แนะหรื อสั่งการ ผูน้ าแบบสนับสนุ น และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
เป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4 ด้าน และอยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อยได้ดงั นี้ ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ รองลงมา ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ด้านการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า และด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน
คาสาคัญ: การรับรู ้ ภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีม ธุรกิจเครื อข่าย ประสิ ทธิภาพ

ABSTRACT
This research aims to study perception of leadership in network business that affects efficiency of
teamwork at Join & Coin Corporation co., ltd. The sample used in the study was the sample of the population of
the sample from Join & Coin Corporation Co., Ltd. The researchers used a questionnaire as a research tool.
Purposive sampling has been deployed in this research. The samples were 400 persons. The statistics used for
data analysis were Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, and Multiple Regression Analysis.
The result of this research found that leadership perception in all aspect was at the highest level. When
considering the opinions on each side, it was found that the average was at the highest level in all aspects. In
descending order: The leader is the participant, the leader or the leader. Leadership, support and leadership focus
on success.
In addition, the efficiency of the team performance was at the highest level. When considering the
opinions of each side, there were 4 aspects at the highest level and 1 aspect at high level as follows; the role
assignment, open communication, joint decision-making, leadership dissemination, and the mission and goals of
the team, respectively.
KEYWORDS: Perception, Network Business, Leadership, Efficiency, Teamwork

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และการปกครองอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้มีความจาเป็ นต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งด้านข่าวสารและเทคโนโลยี ในภาคธุ รกิ จ
เอกชนจะให้ความสาคัญในเรื่ องของการบริ หารการจัดการครบทุกกระบวนการ แต่ที่สาคัญที่ สุด คือ เรื่ องการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ เล็ง เห็ น ความส าคัญ ตั้งแต่ เ รื่ อ งการวางแผน ซึ่ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในการ
บริ หารธุรกิจ หากมีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อย่างน้อยหนึ่ งในจานวนนั้นจะเป็ นผูม้ ีอานาจเหนื อกว่าบุคคลอื่น ใน
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กลุ่มนี้ จะถูกเรี ยกว่า “ผูน้ า” และคนอื่น ๆ ในกลุ่มจะเรี ยกว่า “ผูต้ าม” ในกลุ่มที่รวมกันทางาน หากได้ผนู ้ าที่ดี มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม ธุรกิจก็มกั จะประสบความสาเร็ จ มีความเจริ ญก้าวหน้า ภาวะผูน้ า
จึงเป็ นศาสตร์ ที่ควรศึกษาและนาไปฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีม สร้างความมัน่ คง
และมีความต่อเนื่ องของรายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นภาวะผูน้ าและประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมจึง
เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญและนาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็ จอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
การตลาดแบบเครื อ ข่า ย (Network Marketing) หรื อ ที่ เ รี ย กอี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า การตลาดแบบหลายชั้น
(Multi-Level Marketing) เป็ นรู ปแบบการขายตรงประเภทหนึ่ ง มี ลกั ษณะแตกต่างจากการขายตรงรู ปแบบอื่น
สมาพันธ์การขายตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations) ได้ให้คานิยาม “การขายตรง ว่า
เป็ นการขายสิ นค้า หรื อบริ การในลักษณะบุคคลต่อบุคคล ไม่มีร้านค้าตายตัว ผูข้ ายอาจเป็ นนักขาย ผูจ้ าหน่ายตรง
ตัวแทนขาย ที่ปรึ กษา หรื อชื่ออื่น ๆ ที่แตกต่างกันโดยจะเป็ นการเสนอและการสาธิ ตสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่บา้ น
(สมาคมการขายตรง, 2550) จุดเด่นของการขายตรงอยูท่ ี่การกระจายสิ นค้าและบริ การโดยไม่ผา่ นคนกลาง ผูข้ าย
ตรงจะทาหน้าที่แทนร้านค้าปลีก ภายใต้กรรมสิ ทธิ์การทาธุรกิจของตนเอง ดังนั้นในการทาธุรกิจขายตรงเพื่อสร้าง
โอกาส สร้างรายได้และสร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวติ ได้อย่างยัง่ ยืน ประสบความสาเร็ จ นอกจากองค์ประกอบด้าน
บริ ษทั แล้ว ยังจาเป็ นจะต้องมีการสร้ างเครื อข่าย รวมถึงการดูแลที ม ให้มีทศั นคติในทางบวก ซึ่ งจะต้องมี การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาวะผูน้ าจึงมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีมเป็ นอย่างมาก เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย โดยโรเบิร์ต เฮาส์ มีแนวความคิดว่า พฤติกรรมผูน้ าที่ทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดแรงจูงใจ และความ
พยายามที่ จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ คือ การแนะนาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทราบว่าเขาจะทางานอย่างไรจึงจะประสบ
ความสาเร็ จ และได้รางวัลที่ตอ้ งการ (House, 1971)
ผูว้ ิจัยจึ งได้นาเอาทฤษฎี ที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึ งกันมาก คื อ ภาวะผูน้ าตามแนวทฤษฎี ทางสู่
เป้ าหมาย เป็ นทฤษฎีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผูน้ านี้ได้ในทุกองค์การ ไม่วา่ จะเป็ น
เอเชียหรื อยุโรป และในประเทศไทยพบว่า ภาวะผูน้ าตามแนวทฤษฎีทางสู่ เป้ าหมายนี้ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
การทางานเป็ นทีม ทั้งของกลุ่มและของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เจตคติต่อการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ความ
ผูกพันต่อองค์กร
ดัง นั้น การเป็ นผูน้ าที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของที ม ด้วยความพอใจ จะสามารถท าให้ ที ม ท างานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีม เพื่อนาผลวิจยั ครั้งนี้ มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กร การสร้างทีม
และส่ งเสริ มการทางานแบบมีภาวะผูน้ าที่ สามารถทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นที มของนักธุ รกิ จ
เครื อข่าย เพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรื อทีม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม ของสมาชิกใน บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด
(2) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่าย บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
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(3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลของผูน้ าใน
บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีมของ บริ ษทั จอย
แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ประมวลจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่างๆแล้วกาหนดเป็ นตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามได้ ดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน
2. การรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม ของสมาชิกใน
บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา การรับรู ้ ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมของสมาชิก บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด และ เพื่อศึกษา การรับรู ้ ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานเป็ นทีมของ
สมาชิก บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียด
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ในเรื่ องประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการและรายละเอียด ดังนี้
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นข้อมูลสถิติของสมาชิกบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด จานวน 1,400,000 รหัส สิ้นสุด ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คิดเป็ นจานวน 400 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีม ได้แก่ การกาหนดภารกิจและเป้ าหมาย
ของที มงาน การตัดสิ นใจร่ วมกัน การกระจายความเป็ นผูน้ า การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย การมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่ ส่วนตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปั จจัยส่วนบุคคล และ การรับรู ้ภาวะผูน้ า ได้แก่ ผูน้ าแบบชี้แนะหรื อ
สัง่ การ ผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสอบถามที่อาศัยแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม ตลอดจนอาศัยแนวทางการวิจยั ที่ผา่ นมาใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
เครื่ องมือในการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทางาน สมาชิกภายใต้องค์กร รายได้ต่อเดือน เป็ นคาถามปลายปิ ด โดยคาตอบ
เป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ า โดยลักษณะข้อคาถามแบ่งตามภาวะผูน้ า 4 แบบ แบบละ 3-5 ข้อ มี
จานวนคาถามทั้งหมด 18 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นที ม โดยลักษณะข้อคาถามจะแบ่ งตาม
มาตรการสาหรับวัดประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม 5 ข้อ มีจานวน 23 ข้อ
โดยแบบสอบถามทั้งหมดในส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 เป็ นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด โดยทัว่ ไปจะกาหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาทาการให้คะแนนตาม
ระดับ โดยกาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
การแปลความหมายของข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว แบ่งระดับจากการใช้เกณฑ์
การคาณวนหาความกว้างของช่วงคะแนน ดังนี้
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ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต่าสุด
จานวนชั้นของคะแนนที่จะแบ่ง
5 - 1
=
0.8
5

เกณฑ์การวัดภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีมของสมาชิก
บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด มีดงั นี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
หมายถึง การรับรู ้ภาวะผูน้ า อยูร่ ะดับเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
หมายถึง การรับรู ้ภาวะผูน้ า อยูร่ ะดับเห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
หมายถึง การรับรู ้ภาวะผูน้ า อยูร่ ะดับเห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง การรับรู ้ภาวะผูน้ า อยูร่ ะดับเห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
หมายถึง การรับรู ้ภาวะผูน้ า อยูร่ ะดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการ
ทางานเป็ นทีม
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมจาก 2 แหล่ง คือ
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ งานวิจยั และทฤษฎี
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม เพื่อใช้ขอ้ มูลที่
ได้ดงั กล่าวมาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ ได้จากการแจกแบบสอบถามให้สมาชิ ก ของ
บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงรายละเอียดในแบบสอบถาม รอเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคืน มาตรวจสอบ
ความสมบู รณ์ และความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ ได้มาลงรหัสใน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เตรี ยมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติต่อไป
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลปั จจัย
ส่ วนบุคคลของผูน้ า ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน ขนาดของทีม
รายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิ บายข้อมูลเกี่ยว
ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม
2. สถิติใช้สาหรับทดสอบสมมุติฐาน
2.1 ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนในการอธิบายผลการวิจยั เชิงพรรณนาและการ
ทดสอบสมมุติฐานตามกรอบการวิจยั
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2.2 วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ น
ทีม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

6. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 53.50 มีอายุอายุ 40-49 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 30.80 มี ระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้อยละ 75.20 มี สถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้อยละ
58.00 มีระยะเวลาการทางาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.00 มีสมาชิกภายใต้องค์กร น้อยกว่า
600 รหัส คิดเป็ นร้อยละ 82.20 และมีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 63.00
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ภาวะผู้นา
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการรั บ รู ้ ภ าวะผูน้ า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.28) นอกจากนี้ เ มื่ อ
พิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดงั นี้ ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ( X = 4.36) รองลงมา ผูน้ าแบบชี้แนะหรื อสั่งการ ( X = 4.31) ผูน้ าแบบสนับสนุ น
และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.23)
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการประสิทธิภาพของการทางานเป็ นทีม
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นที ม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.24)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4 ด้าน และอยูใ่ นระดับมาก
1 ด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ( X = 4.30) รองลงมา
ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ( X = 4.27) ด้านการตัดสิ นใจร่ วมกันและด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า ( X = 4.22)
และด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน ( X = 4.17)
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมแตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ ระยะเวลาการทางาน สมาชิ กภายใต้
องค์กร รายได้ที่แตกต่าง กันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นที มไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการ
กาหนดภารกิ จและเป้ าหมายของที มงานและด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ น
ที มของสมาชิ กในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด โดย ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการรับรู ้ ภาวะผูน้ า
โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.28) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ( X = 4.36) รองลงมา ผูน้ า
แบบชี้แนะหรื อสัง่ การ ( X = 4.31) ผูน้ าแบบสนับสนุนและผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน( X =4.23)
สาหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุ รกิจเครื อข่ายส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการ
ทางานเป็ นทีมของสมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด สามารถแสดงได้ดงั ตาราง ดังนี้
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Coefficients
การรับรู้ภาวะผู้นา
ของนักธุรกิจเครือข่ าย

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

P-value

ผูน้ าแบบชี้แนะหรื อสัง่ การ (X1)

0.158

0.046

0.169

3.420

0.001*

ผูน้ าแบบสนับสนุน (X2)

0.141

0.041

0.162

3.390

0.001*

ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม (X3)

0.165

0.048

0.172

3.445

0.001*

ผูน้ าแบบมุง่ เน้นความสาเร็ จ (X4)

0.359

0.046

0.401

7.770

0.000*

R= 0.812, R2 = 0.659 , SEest= 0.321 , a = 0.721 , Sig. of F = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ระหว่า งการรั บ รู ้ ภ าวะผู ้น าของนัก ธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ยกับ
ประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมของสมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด พบว่า การรับรู ้
ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่าย ด้านผูน้ าแบบชี้แนะหรื อสัง่ การ ด้านผูน้ าแบบสนับสนุน ด้านผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมของสมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์
คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดยมีระดับนัยสาคัญที่สังเกตได้ (P-value) ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด (P-value <
0.05) นั่นคือ การรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุ รกิ จเครื อข่าย ด้านผูน้ าแบบชี้ แนะหรื อสั่งการ ด้านผูน้ าแบบสนับสนุน
ด้านผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ มีความสามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพของการทางาน
เป็ นทีมของสมาชิ กในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งปั จจัยทั้ง 4 ตัว ร่ วมกันสามารถพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 65.90 มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรอิสระ (R) เท่ากับ 0.812 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ ากับ 0.321 และค่าคงที่ ของสมการพยากรณ์ ในรู ปแบบคะแนนดิ บ (a)
เท่ากับ 0.721 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
ประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีมของสมาชิก = 0.721 + 0.158(X1) + 0.141(X2) + 0.165(X3) +
0.359(X4)

7. อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
เป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยพบว่า สมาชิก บริ ษทั จอยน์แอนด์คอยน์ คอร์ เปอร์
เรชัน่ จากัด มีการรับรู ้ภาวะผูน้ าด้านผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม มากที่ สุด ( X = 4.36) รองลงมา ด้านผูน้ าแบบชี้ แนะ
หรื อสัง่ การ ( X = 4.31) ผูน้ าแบบสนับสนุนและและผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ( X = 4.23) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ทิมมิกา เครื อเนตร (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผูน้ ากับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั
ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด ผลการวิจยั ปรากฏว่า ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
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1.1 ด้านผูน้ าแบบชี้แนะหรื อสัง่ การ ผูน้ าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั สมาชิกในองค์กรจานวน
มากได้ เพื่อดาเนินงานอย่างเต็มความสามารถ ผูน้ าสามารถชักจูงให้สมาชิกปฏิบตั ิงานเพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ อี กทั้งผูน้ ามี การกาหนดหน้าที่ ความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานไว้อย่างชัดเจน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ า ด้านผูน้ าแบบชี้แนะหรื อสัง่ การ จึงมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.2 ด้านผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าให้การสนับสนุนและมีพฤติกรรมที่เป็ นมิตรและความสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ผูน้ าสามารถทาให้สมาชิ กในองค์กรเกิ ดความสบายใจและไว้วางใจในการทางาน และผูน้ ามีการ
ปฏิ บตั ิระหว่างสมาชิ กในองค์กรด้วยกันอย่างเสมอภาค ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ า ด้านผูน้ าแบบ
สนับสนุน จึงมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.3 ด้านผูน้ าแบบมี ส่วนร่ วม ผูน้ าเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในองค์กรได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ผูน้ ามี การ
ประชุมปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับงานอย่างสม่ าเสมอ และผูน้ าเปิ ดโอกาสและยอมรับข้อเสนอแนะของสมาชิ กใน
องค์กรให้ได้แสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสิ นใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ า ด้านผูน้ าแบบมีส่วน
ร่ วม จึงมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.4 ด้านผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ผูน้ ามีการพัฒนาประสิ ทธิภาพของงานให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผูน้ าแสวงหาวิธีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการตั้งความคาดหวังต่อสมาชิ กในองค์กรด้วย
การแสดงความมัน่ ใจว่าสมาชิกในองค์กรจะสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การรับรู ้ภาวะผูน้ า ด้านผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ จึงมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.24)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4 ด้าน และอยูใ่ นระดับมาก
1 ด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ( X = 4.30) รองลงมา
ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ( X = 4.27) ด้านการตัดสิ นใจร่ วมกันและด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า ( X = 4.22)
และด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน ( X = 4.17) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสัมมนา สี หมุ่ย
(2553) ศึกษาเกี่ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ระดับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก
2.1 ด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน ผูน้ ามีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ทาให้ทราบ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตนเอง ผูน้ ามีการกาหนดบทบาทหน้าที่ช่วยให้การทางานเป็ นทีมง่ายขึ้นและ
สมาชิ กรู ้หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และผูน้ าและสมาชิ กมี การติดตามและประเมินผลด้านภารกิ จ และ
เป้ าหมายการทางานร่ วมกัน สมาชิ กใน บริ ษทั จอยแอนด์คอยน์ คอร์ ปอร์ เรชั่น จากัด จึ งมี ความความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม ด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน อยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้านการตัดสิ นใจร่ วมกัน เมื่อเกิดปั ญหาภายในทีม สมาชิกมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา และผูน้ า
ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ สมาชิกใน บริ ษทั จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์
เรชัน่ จากัด จึงมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีม ด้านการตัดสิ นใจร่ วมกัน อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
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2.3 ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า สมาชิกได้รับการพัฒนาทักษะด้านความรู ้และความสามารถอยู่
เสมอ มีการพูดถึงปั ญหาต่างๆ ในการทางานกับผูน้ าได้อย่างอิสระ และสมาชิกมีอานาจด้านต่างๆ ในการตัดสิ นใจ
ในการทางาน สมาชิกในบริ ษทั จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด จึงมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ
ของการทางานเป็ นทีม ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.4 ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย สมาชิกสามารถเสนอแนะหรื อติดต่อข้อมูลแบบเปิ ดเผย ซื่ อสัตย์
เพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ สมาชิกได้ส่งเสริ มให้แสดงความคิดเห็นขณะปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และมีความเต็มใจ
และช่วยเหลือกันภายในทีม สมาชิกในบริ ษทั จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด จึงมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีม ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.5 ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ผูน้ าสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างแรงจูงใจในทีมได้
และผูน้ ามีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการร่ วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ มีการหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม ผูน้ ามี
การกาหนดความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และสมาชิกทางานตรงตามความรู ้ความสามารถของ
ตนเอง สมาชิกในบริ ษทั จอยแอนด์คอยน์ คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด จึงมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของ
การทางานเป็ นทีม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. สมาชิ ก บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการ
ทางาน สมาชิกภายใต้องค์กรและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นสถานภาพที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริภทั ร ดุษฎีววิ ฒั น์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผูน้ า
ที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาปรากฏว่า
พนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
4. การรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีมของสมาชิกใน
บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ภาวะผูน้ า โดยรวม อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X = 4.28) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรางคณา กาญจนพาที (2556)

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1)จากผลการวิจัย พบว่า ด้า นผูน้ าแบบชี้ แ นะหรื อสั่ง การ ในเรื่ อ ง ผูน้ ามี ก ารวางแผน ก าหนด
ระยะเวลาในการทางานไว้ล่วงหน้าและปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ สมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายควรพิจารณาปรับปรุ ง การวางแผน
ควรมีการกาหนดระยะเวลาในการทางานไว้ล่วงหน้าและปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้
(2)จากผลการวิจยั พบว่า ด้านผูน้ าแบบสนับสนุน ในเรื่ อง ผูน้ าทราบถึงความต้องการของสมาชิกใน
องค์กร สมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผูน้ า
ของนักธุรกิจเครื อข่ายควรเพิ่มความสนใจสมาชิกในองค์กรเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกในองค์กร
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(3) ด้านผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ในเรื่ อง ผูน้ าเปิ ดโอกาสและยอมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกในองค์กร
ให้ได้แสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสิ นใจ สมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ดังนั้น
(4) ด้านผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ในเรื่ อง ผูน้ าทางานไม่เน้นกฎระเบียบวิธีการ แต่เน้นผลสาเร็จ
ในการทางาน สมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ดังนั้น
ผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายควรพิจารณาการเน้นกฎระเบียบวิธีการ
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู ้ภาวะผูน้ าของนักธุรกิจเครื อข่ายที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษา การทางานเป็ นทีมของสมาชิกในบริ ษทั อื่นๆ เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั มาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิภาพของการทางานเป็ นทีมของนักธุรกิจเครื อข่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรหรื อทีม
(2) ควรทาการศึ กษาปั จจัยอื่นๆ ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นที ม กรณี ศึกษา การ
ทางานเป็ นทีมของสมาชิกในบริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(3) การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ครั้งต่อไปควรเพิ่มการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิง
ลึกมากขึ้น โดยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ กษาลักษณะทางประชากรของนักเรี ย นระดับ มัธยมศึ ก ษา
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย 2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ 3) ศึกษาการใช้ประโยชน์
จากสื่ อสังคมออนไลน์ และ 4) ศึกษาการเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย จานวน
353 คน การศึ กษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ (Chi-Square) การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูร่ ะดับชั้น ม.3 มีอายุ 15-17 ปี มีเกรดเฉลี่ยในปั จจุบนั 3.01 ขึ้น
ไป อยูแ่ ผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต มีรายรับได้รับจากการผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท มีประสบการณ์
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 4 ปี ขึ้นไป พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลทางสื่ อสังคมออนไลน์ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความถี่ในการเข้า
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 5-6 ครั้ง/วัน เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์มีระยะเวลา 1- 2 ชัว่ โมง เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อย
ที่สุดช่วงเวลา 16.01-18.00 น. และเข้าใช้สื่อออนไลน์บ่อยที่สุดที่บา้ น ส่วนการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า มีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านสารสนเทศ และด้านบันเทิง นอกจากนี้ ยงั พบว่า การเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพค
ริ สเตี ย นวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มี ค วามพร้ อมในการเรี ย นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า น
แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า นัก เรี ย นระดับมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ยน
กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยที่มีลกั ษณะทางประชาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่าง
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กัน ยกเว้น อายุแตกต่างกันมีความถี่ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์และมีสถานที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อย
ที่ สุดไม่แตกต่างกัน นักเรี ยนที่ มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ยกเว้น นักเรี ยนที่มีสถานที่เข้าใช้สื่อออนไลน์บ่อยที่สุดแตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์
จากสื่ อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
คาสาคัญ : พฤติกรรม การเปิ ดรับ สื่ อสังคมออนไลน์ การเรี ยน

ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study demographic characteristics of high school students,
Bangkok Christian College, 2) study exposure behavior toward online social media of students 3) study utilization
of online social media of students and 4) study learning of students .
The samples used in this research were 353 high school students of Bangkok Christian College.
Questionnaires were used as an instrument to collect data for this study. Statistics used to analyze data were
frequency , percentage, mean, standard deviation, Chi-Square, t-test, One-way Analysis of Variance and
Pearson’s Correlation.
The findings revealed that most of the samples were Grade 9 students with the age of 15-17 years old,
the current GPA was above 3.01, they studied at Science-Math program, received average monthly income from
their parent less than 5000 baht and had experience to use online social media more than 4 years. The exposure
behavior toward online social media for the majority of the samples indicated that most of them had the
information exposure behavior toward online social media through Facebook, the daily frequency to use online
social media was 5-6 times , duration to use online social media was 1-2 hours, time where often use online social
media was 16.01 – 18.00 h. and home was the most often place to use online social media. The utilization of
online social media was overall at high level, which revealed that its utilization in regard to society was the
highest, followed by information and entertainment. Besides, it was also found that the learning of high school
students of Bangkok Christian College was overall in high level, which revealed that readiness for learning was
the highest, followed by motivation for learning achievement.
The hypothesis testing indicated that high school students of Bangkok Christian College who had
different demographic characteristics would have different exposure behavior toward online social media
differently, except different ages would have frequency through online social media access and the most often
place to use online social media identically. The students who had exposure behavior toward online social media
differently would use online social media differently, except the ones who had the most often place to use online
social media differently would use online social media identically. And the utilization of online social media had
a relation with the learning of high school students of Bangkok Christian College.
KEYWORDS : BEHAVIOR, EXPOSURE, SOCIAL MEDIA, LEARNING
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์เริ่ มเข้ามามีบทบาทในการหล่อหลอมการเรี ยนรู ้และพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
เด็กเพราะเด็กส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมประจาวันมากขึ้นเรื่ อย ๆ ด้วยคุณประโยชน์ของเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์
ที่มีต่อการศึกษานั้นมีมากมาย ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารกับผูค้ นทัว่ โลกได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถสื บค้นหรื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศจากทัว่ โลกได้ เครื อข่ายทางสังคมออนไลน์จึงกลายเป็ นแหล่งความรู ้ขนาดใหญ่สาหรับ
ผูเ้ รี ยน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์น้ ี ยงั เป็ นการเพิ่มทักษะการคิดอย่างมี
ระบบ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์สืบค้น การคิดเชิ งวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปัญหาและการคิด
อย่างอิสระให้แก่ผเู ้ รี ยนอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์เป็ นแหล่งรวมข้อมูลมากมายมหาศาล
ผูเ้ รี ยนจึ งจาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์อยู่เสมอ เพื่อแยกแยะข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์สาหรับ
ตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 52)
จากการสารวจจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า
ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ประมาณ 62.6 ล้านคน พบว่า มีจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตถึง 24.6 ล้านคน เมื่อพิจารณาการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2554-2558 พบว่า ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมี
สัดส่ วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.7 (จานวน 14.8 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 39.3 (จานวน 24.6 ล้านคน) กลุ่มอายุ 15-24 ปี
จะมีสัดส่ วนการใช้อินเทอร์ เน็ตสู งที่สุด ร้อยละ 76.8 ส่ วนกิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ Social Network (Facebook,
Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram) ร้อยละ 88.6 (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, (2558, หน้า 1-6) และจากผลการ
สารวจพฤติ กรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทยปี 2559 โดยสานักงานพัฒนาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
(Thailand Internet User Profile 2015) หรื อ ETDA ได้สารวจเมื่อเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็ น
4 กลุ่ม ได้แก่ Gen x (อายุ 35-50 ปี ) , Gen y (อายุ 15-34 ปี ) , Gen z (อายุน้อยกว่า 15 ปี ) และ Baby Boomer (อายุ
51 ปี ขึ้นไป) ผลการสารวจพบว่า กลุ่ม Gen y เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ (เฉลี่ยแล้วคน Gen y ใช้อินเทอร์ เน็ตวันละเกื อบ 8 ชัว่ โมงต่อวัน) ใช้สมาร์ ทโฟนเป็ นอุปกรณ์เชื่ อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตมากที่สุดในทุกช่วงเวลา ซึ่ งคนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตเฉลี่ย 5.7 ชัว่ โมง
ต่อวัน โดยกิจกรรมยอดนิ ยมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อนั ดับ 1 คือ Social Network (สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์, 2558) นอกจากนี้ผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในปี 2559 ยังพบว่า
Gen y เป็ นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยสู งสุ ด อยูท่ ี่ 53.2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ สมาร์ ทโฟนยังคงเป็ นอุปกรณ์
หลักที่ผใู ้ ช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจานวนผูใ้ ช้งานมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจานวน
ชัว่ โมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งทั้งจานวนผูใ้ ช้งานและจานวนชัว่ โมงการใช้งานของปี 2559
สู งกว่าปี ที่ แล้วอย่างเห็ นได้ชดั กิ จกรรมยอดนิ ยม 5 อันดับแรกที่ ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตนิ ยมทาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ได้แก่ การพูดคุยผ่าน Social Network (ร้อยละ 86.8) รองลงมา เป็ นการดูวิดีโอผ่าน YouTube (ร้อยละ 66.6), การ
อ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 55.7), การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 54.7) และการทาธุรกรรมทางการเงิน (ร้อยละ
45.9) และผลการสารวจยังพบว่า กลุ่ม Gen y ใช้ Facebook คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.9 ส่ วนความถี่ ในการใช้งานสื่ อ
สังคมออนไลน์ในแต่ละประเภท พบว่า Facebook ยังคงเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุดเป็ นอันดับ
1 คิดเป็ นร้อยละ 84.2 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 สื่ อสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้งานบ่อย ๆ
ทีม่ า : สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559)
จากสถิติดงั กล่าว ชี้ให้เห็นว่าผูท้ ี่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็ นเด็กและเยาวชน และสะท้อนให้เห็นว่าเด็ก
และเยาวชนเหล่านี้ ได้ใช้เวลาของตนเองเข้าไปในโลกอินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก ผลกระทบที่ตามมาหากขาด
การควบคุ ม ดู แ ลจากพ่ อ แม่ ผู ้ป กครอง และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง ก็ อ าจจะเกิ ด ผลเสี ย กับ เด็ ก และเยาวชนที่
รู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ จ ากการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ว่า จะเป็ นผลกระทบกับ การศึ ก ษา หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สัง คม
ครอบครัว การใช้อินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นต้องมีการส่ งเสริ ม
ให้ความรู ้แก่ผใู ้ ช้ต้ งั แต่ระดับชั้นต้น คือ นักเรี ยน โดยปั จจัยที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในทางที่ปลอดภัยและถูกต้องนั้นมีหลายด้านและมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเพศ
ระดับชั้น อายุ รายได้จากผูป้ กครอง สถานศึกษา เกรดเฉลี่ย แผนการเรี ยน และประสบการณ์การใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย เป็ นโรงเรี ยนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดย
คณะคณะมิชชันนารี อเมริ กนั เพรสไบที เรี ยน เมื่อปี พ.ศ. 2395 เป็ นโรงเรี ยนแห่ งแรกในเครื อสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีอายุ 165 ปี เป็ นโรงเรี ยนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็ น
โรงเรี ยนเพียงแห่งเดียวในปั จจุบนั ที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 โรงเรี ยน
กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยได้มีการนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของช่องทางการสื่ อสารและการ
เรี ยนการสอน เช่น การสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะแผนการเรี ยน การอับโหลดไฟล์วิดีโอเพื่อการศึ กษา และการ
ประกาศข้อความต่างๆ จึงเป็ นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งว่านักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไร ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่
จะศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึ กษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาข้อมูลที่ ได้มาทาความเข้าใจพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นในยุคปั จจุบนั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของนักเรี ยน และนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุ งระบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
ต่อไป อีกทั้งสามารถนาข้อมูลไปปรับปรุ งวางแผนส่ งเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันและความเข้มแข็งให้กบั นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ซึ่งเป็ นเยาวชนที่สาคัญของประเทศชาติ ให้เป็ นผูท้ ี่สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างปลอดภัย มัน่ คง รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่ อสารอย่างรู ้เท่ากัน เพื่อพัฒนา
ตนเองให้กลายเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย
4..เพื่อศึกษาการเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย

3. สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
2. นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ที่ มีพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
3. การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากร
- ระดับชั้น
- อายุ
- แผนการเรี ยน
- เกรดเฉลี่ยในปัจจุบนั
- รายรับที่ได้รับจากผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน
- ประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนกรุ งเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ด้านความพร้อมในการเรี ยน
- ด้านแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสั งคมออนไลน์
- ช่องทาง
- ความถี่
- ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
- ช่วงเวลา
- สถานที่

การใช้ ประโยชน์ จากสื่อสังคมออนไลน์
- ด้านสารสนเทศ
- ด้านสังคม
- ด้านบันเทิง

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5.วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย มี
จานวนทั้งสิ้น 3,001 คน (สานักงานฝ่ ายทะเบียนแผนกมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย, 2560)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดใช้สูตรของ (Taro Yamane , 1973 อ้างถึงใน ธานิ นทร์ ศิลป์
จารุ , 2557, หน้า 45) กรณี ทราบจานวนประชากร การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความน่าเชื่อถือโดยกาหนดความ
เชื่อมัน่ 95% ถือว่ามีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรื อที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
353 ตัวอย่าง
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ตัวแปรอิสระ คือ
5.2.1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย ระดับชั้น อายุ แผนการเรี ยน เกรดเฉลี่ยในปัจจุบนั
รายรับที่ได้รับจากผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
5.2.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ช่องทาง ความถี่ ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ช่วงเวลา และ
สถานที่
5.2.3 การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านสารสนเทศ ด้านสังคม และด้าน
บันเทิง
ตัวแปรตาม คือ การเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
ประกอบด้วย ด้านความพร้อมในการเรี ยน และด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ ระดับชั้น อายุ เกรดเฉลี่ยในปั จจุบนั
แผนการเรี ยน รายรับที่ ได้รับจากผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดื อน และประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็ น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด แบบให้เลือกตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ แบบให้เลือกตอบ (Checklist)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วน (Likert Scale)
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วน (Likert Scale)
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง
จากสถานที่ ที่กาหนดไว้ในวิธีการสุ่ มตัวอย่าง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้มีการชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ให้กบั กลุ่มตัวอย่างทราบ
รวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน ใช้ระยะเวลาเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม
- กรกฏาคม พ.ศ. 2560
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5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากตัวแปรที่กาหนดและข้อมูลที่รวบรวมได้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ มีดงั นี้
5.5.1 สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ใช้เ พื่ อ สรุ ป ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยหา
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
1.ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร
ของระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์
2. สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณี ตวั แปรสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffé)
3. ใช้ ค่ า สถิ ติ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation) ใช้ ท ดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์กบั การเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยน
กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย

6. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ระดับชั้น ม.3 คิดเป็ นร้อยละ 17.90 มีอายุ 15-17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.30 มีเกรด
เฉลี่ยในปั จจุบนั 3.01 ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 70.30 อยูแ่ ผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต คิดเป็ นร้อยละ 61.50 มีรายรับได้รับจาก
การผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 49.90 มีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 4 ปี ขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 50.40
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิ ดรับข้อมูลทางสื่ อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) คิดเป็ นร้อย
ละ 23.40 มีความถี่ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ 5-6 ครั้ง/วัน คิดเป็ นร้อยละ 36.30 เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์มี
ระยะเวลา 1- 2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 41.60 เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยที่ สุดช่วงเวลา 16.01-18.00 น. คิดเป็ น
ร้อยละ 50.50 เข้าใช้สื่อออนไลน์บ่อยที่สุดที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 78.20
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ จากสื่อสังคมออนไลน์
การใช้ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ สัง คมออนไลน์ อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.84) เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ การใช้
ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ จากสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นสังคม ( X = 3.91) รองลงมาคือ ด้านสารสนเทศ ( X = 3.84)
และ ด้านบันเทิง ( X = 3.76)
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
การเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.89) เมื่ อพิจารณาระดับความคิดเห็ นเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านความ
พร้อมในการเรี ยน ( X = 3.91) รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ( X = 3.87)
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พบว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ที่มีลกั ษณะทาง
ประชาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ยกเว้น อายุแตกต่างกันมีความถี่ในการ
เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์และมีสถานที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พบว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัยที่มีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ยกเว้น นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึ กษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยนวิทยาลัย ที่ มีสถานที่ เข้าใช้สื่อออนไลน์บ่อยที่ สุดแตกต่างกัน มี การใช้
ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 พบว่า การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย

7. อภิปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดรับข้อมูลทางสื่ อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความถี่
ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ 5-6 ครั้ง/วัน เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์มีระยะเวลา 1- 2 ชัว่ โมง เข้าใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ บ่ อ ยที่ สุ ด ช่ ว งเวลา 16.01-18.00 น. และเข้า ใช้สื่ อ ออนไลน์ บ่ อ ยที่ สุ ด ที่ บ้า น ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเป็ นสื่ อประเภทหนึ่งที่กาลังได้รับความนิ ยมในกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา อีก
ทั้งเฟซบุ๊กมีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายทาให้นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาสามารถเลือกทากิจกรรมต่างๆ ผ่าน
เฟซบุ๊กได้ตามที่ ตนเองสนใจ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กิ จกรรม
ต่างๆ ที่ ปรากฏบนสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กนั้น นักเรี ยนสามารถแสดงความชื่ นชอบ มีการสนทนา การ
แสดงข้อความและภาพและมีการติดตามอ่านข่าวที่น่าสนใจ ทาให้เพลิดเพลิน ระยะเวลาการใช้จึงอยูป่ ระมาณ 1-2
ชัว่ โมง ส่ วนช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือช่วงเวลา 16.01-18.00 น. นั้นอาจเป็ นเพราะว่า ช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาหลังจากการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจึงสามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์
บ่อยที่สุด และสถานที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยที่สุด คือ บ้าน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า บ้านคือสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจในการทากิจกรรมต่างๆ ที่สะดวกสบาย ไม่เหมือนกับการเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์จากสถานที่อื่นๆ ที่ผใู ้ ช้ตอ้ ง
คานึ งถึ งความเหมาะสมของสถานที่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2559) ศึ กษาเรื่ อง
พฤติ กรรมและผลกระทบจากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากเป็ นอันดับ
หนึ่ ง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภศิ ลป์ กุลจิ ตต์เจื อวงศ์ (2557) ศึ กษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับ การใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตม
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ฟอร์ด กรณี ศึกษา : เฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ที่เข้าใช้งานเฟชบุ๊กของกลุ่มตัวย่างมากที่สุด คือ บ้าน (ร้อย
ละ 49.0)
2. การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์
อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นสังคมมากที่ สุด รองลงมาคือ การใช้
ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นบันเทิ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิวฒั น์ รัตนพันธุ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์
ของผูช้ มรายการ “เช้า ข่ า วข้น คนข่ า วเช้า ” ทางสถานี โ ทรทัศน์โ มเดิ ร์ นไนน์ ทีวีในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการรับชมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่านักเรี ยน
ส่ วนมากนิ ยมใช้ประโยชน์จากสื่ อเพื่อสนทนากับเพื่อนๆ และคนอื่ นๆ ใช้ติดต่อกับเพื่อนในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ในห้องเรี ยน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ โดยผูว้ จิ ยั นามาอธิปรายรายละเอียดเป็ นรายด้านดังนี้
1) ด้านสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างมี การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อค้นหาสิ่ งที่ ตนเองสนใจและต้องการ และเพื่อรั บข้อมูลข่าวสารด้านการศึ กษาและ
เว็บไซต์แหล่งความรู ้ ต่างๆ เพื่อเป็ นข้อประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ต่างๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพและศิริชยั ศิริกายะ (2531, หน้า 110-112) ได้กล่าวว่า ความต้องการ
สารสนเทศ คือ เพื่อทราบถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสภาพปั จจุบนั ที่อยูร่ อบตัวและสภาพปั จจุบนั ของ
สังคมและโลก เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาข้อมูลแนะนาในการปฏิบตั ิ ความคิดเห็น และการตัดสิ นใจ และสนอง
ความต้องการ การอยากรู ้อยากเห็นและสนองความสนใจ
2) ด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อสนทนากับเพื่อนๆ และคนอื่นๆ เพื่อติดต่อกับเพื่อนในการแลกเปลี่ยนความรู ้ในห้องเรี ยน และ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น ระดมความคิดเห็ นในกลุ่มเพื่อน เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ แคทซ์ (Katz, 1974 อ้างอิงใน พีระ
จิรโสภณ, 2547, หน้า 68) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเลือกใช้สื่อด้านเข้าสังคม (Social
Interaction) เป็ นการใช้ข ้อ มู ล จากสื่ อ เพื่ อ ใช้ใ นการเข้า สั ง คมกับ ผู ้อื่ น หรื อเป็ นหั ว ข้อ ในการสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน
3) ด้านบันเทิง กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างใช้เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด เช่น มีการรับชมภาพยนตร์ ผ่านยูทูบ (Youtube)เพื่อเล่นเกมส์ออนไลน์ เพื่อเลือก
ชมสิ นค้าหรื อบริ การ และเพื่อโพสต์รูปหรื อแชร์กิจกรรมต่างๆ ของตนเองให้คนอื่นๆ รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของรั ชฎา ขวัญดี (2544 หน้า 26 อ้างอิ งจาก McCombsand Backer,1979) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องของการใช้สื่อเพื่อความ
พอใจและความต้องการว่าบุคคลใช้สื่อมวลชนเพื่อความต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์
3. การเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการเรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ด้าน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมรั กษ์ ริ นรุ ด (2552) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับผลการเรี ยนของ
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นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนในสานักงานเขตบางเขน สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนในสานักงานเขตบางเขน สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีระดับปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ได้แก่ ความพร้อมในการเรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมาก โดยผูว้ ิจยั นามาอธิ ปรายรายละเอียดเป็ น
รายด้านดังนี้
1) ด้านความพร้อมในการเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า นักเรี ยนมาเรี ยนอย่างสม่าเสมอมากที่สุด
รองลงมาคือ ส่ งงานและการบ้านอย่างสม่าเสมอ มีความสุ ขในการเรี ยน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การค้นคว้าหาความรู ้ ตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และได้รับคาชมจากครู เสมอเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย มีความตั้งใจในการเรี ยน มี
ความพร้อมในการเรี ยนทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดใจ เหล่าสุนทร (2549, หน้า 5153) กล่าวว่า การที่จะให้เด็กเกิดความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้น้ นั จะต้องรวมสิ่ งสาคัญเข้า 3 ประการด้วยกันคือ 1.
มีลกั ษณะตั้งใจ 2. มีความอยากที่จะทา และ 3. อยูใ่ นสภาพที่มีความพร้อมเกิดขึ้น
2) ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยพบว่า นักเรี ยนชอบเรี ยนรู ้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มากที่สุด
รองลงมาคือ ทางานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและทางานที่ได้รับมอบหมายงานจากครู ให้เสร็ จ
โดยเร็ วที่สุด คิดว่าอนาคตของตนขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จในการเรี ยน ตั้งเป้ าหมายการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน และมี
ความมานะพากเพียรเมื่อสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้มีความท้าทาย สนใจและตั้งใจเรี ยนในเวลาเรี ยนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้แสดงให้
เห็ นว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย เป็ นผูท้ ี่ มีความต้องการให้ตวั เองประสบ
ความสาเร็ จในชี วิตและมี ความพยายามในการทางานให้เป็ นผลสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของกิ ลฟอร์ ด
(Guilford, 1959, pp. 437-439) กล่าวถึงลักษณะของผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่าประกอบด้วยความทะเยอทะยาน
ทัว่ ๆ ไป คือปรารถนาที่จะทากิจกรรมนั้นให้สาเร็ จมีความเพียรพยายาม ได้แก่ ทางานให้เป็ นผลสาเร็ จ และมีความ
อดทนเต็มใจที่จะลาบากแม้ยากเพียงใดก็ตาม

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเข้าใช้สื่อออนไลน์บ่อยที่สุดคือที่บา้ น
และเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊กมากที่สุด ดังนั้น ครอบครัวสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไป
ประกอบการพิจารณาทาความเข้าใจพฤติ กรรมการเปิ ดรั บและการใช้ประโยชน์จากสื่ อ สังคมออนไลน์ ข อง
นักเรี ยน เพี่อจะได้สอดส่ องและดู แลพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคม
ออนไลน์ของลูกตนให้เป็ นไปอย่างปลอดภัย
2. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นสังคม
มากที่สุด โดยพบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสนทนากับเพื่อนๆ และคนอื่นๆ ตามด้วย ด้านสารสนเทศ จะใช้เพื่อค้นหา
สิ่ งที่ ตนเองใจและต้องการ และด้านบันเทิ ง จะใช้เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด ดังนั้น หน่ วยงาน องค์กร และผูท้ ี่
ทางานเกี่ ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุ งระบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคม
ออนไลน์ของนักเรี ยน อาจส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนและมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่ม
มากขึ้น
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2. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านความพร้อมในการเรี ยน นักเรี ยนจะมีความพร้อมในเรื่ อง การอ่าน
หนังสื อทบทวนบทเรี ยนที่บา้ น น้อยที่สุด ดังนั้น หน่วยงาน องค์กร และผูท้ ี่ทางานเกี่ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุ ง
การพัฒนาส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีความพร้อมที่จะมีการอ่านหนังสื อทบทวนบทเรี ยนที่บา้ นเพิ่มมาก
ขึ้น
3. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน นักเรี ยนจะชอบการแข่งขันด้านการ
เรี ยน น้อยที่สุด ดังนั้น หน่วยงาน องค์กร และผูท้ ี่ทางานเกี่ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุ งเพิ่มแรงจูงใจให้นกั เรี ยน
สนใจที่จะชอบแข่งขันในด้านการเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาโดยระบุโรงเรี ยน ดังนั้นควรเพิ่มการศึกษาในขอบเขตที่
กว้างขวางมากขึ้น เพื่อผลการวิจยั ที่ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรทาการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
3. ควรทาการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล
กระทบต่อนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา

9. กิตติกรรมประกาศ
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยน ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง 2) เพื่อศึ กษา
พฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการค้นคว้าที่ ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง 3) เพื่อศึ กษาองค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ประชากรเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จานวน 4,584 คน ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างประชากรอย่างง่ายของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 367 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการค้นคว้า
ทางการเรี ยน องค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยน แต่
เมื่อพิจารณารายด้าน ประสิ ทธิผลทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ: การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการค้นคว้าที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิผลทางการเรี ยน

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง เป็ นมหาวิทยาลัยมี ลกั ษณะการบริ หารงานเป็ นของตนเอง ซึ่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดกรอบหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แสวงหาความเป็ นจริ งเพื่อ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม สานึ กในความเป็ นไทย
มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต ต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
ของประเทศ ซึ่ งการพัฒนาเหล่านี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐาน 5
ด้าน
ซึ่งกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้านล้วนมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ศึกษาหาความรู ้นอกห้องเรี ยนจากการค้นคว้า
เพิ่มเติม หรื อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อมาบูรณาการกับการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยน
เพิ่มขึ้น หรื อสามารถตอบสนองเป้ าประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาได้
ตั้งไว้ ซึ่ งในปั จจุบนั เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้กล่าวมานั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ น
ช่องทางหนึ่งที่นกั ศึกษา สามารถใช้เป็ นช่องทางเพื่อการศึกษาค้นคว้า หาความรู ้นอกห้องเรี ยนได้อย่างอิสระ ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และองค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจาก
สื่ อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ เพื่อนาไปปรับปรุ งและแก้ไขสื่ อการเรี ยนการสอน
หรื อเนื้อหาวิชา และเพิ่มช่องทางในการนาเสนอสื่ อ ให้สอดคล้องและทันกับความต้องการของนักศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยน ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการค้นคว้าที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิผลทางการเรี ยน
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
(3) เพื่อศึกษาองค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยนที่ต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลทางการเรี ยนที่
ต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 องค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิผลทางการ
เรี ยนที่ต่างกัน
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจยั คือ เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ณ วันที่ 18
พฤษภาคม 2560 จานวน 367 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 – 4 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิสระ
- ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะที่ กาลังศึ กษา ระดับชั้นปี ที่ กาลัง
ศึกษา และภูมิลาเนา
- พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้ ช่องทางการใช้
สถานที่ที่ใช้ ความบ่อยในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ ช่วงเวลาที่ใช้ และสื่ อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้
- องค์ความรู ้ ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านวิชาชี พ ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านภาษา และด้านการใช้ชีวติ
(2) ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิผลทางการเรี ยน ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน (กรอบ TQF)
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบ และด้า นการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ระดับชั้นปี ที่
ศึกษา และภูมิลาเนา จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ในการค้นคว้าองค์ความรู ้ที่
ทาให้เกิดประสิ ทธิผลทางการเรี ยน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราส่วน (Rating Scale) จานวน 5 ด้าน
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนที่ได้รับเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราส่วน (Rating Scale) จานวน 5 ด้าน
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปยังพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ตั้งแต่วนั ที่
18 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560
2. แจกแบบสอบถามโดยคัดเลือกประชากรที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้า นจอมบึ ง ที่ มี ก ารใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ โ ดยการสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามก่ อ นจึ ง ด าเนิ น การแจก
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลับคืนโดยตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม
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3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้นจานวน 367 ฉบับ
4. ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโปรแกรมสาเร็จรู ป
SPSS เพื่อคานวณค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว

6. สรุ ปผลการวิจัย
6.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 367 คน เป็ นเพศหญิง 294 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.1 เป็ นเพศชาย 73 คน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 19.9 มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.1 อายุระหว่าง 22-25 ปี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.9 คณะที่กาลัง
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีจานวนเท่ากันคือจานวน 112
คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.5 คณะครุ ศาสตร์ จานวน 72 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 19.6 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 45 คน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.3 และวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย จานวน 26 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ชั้นปี ที่กาลัง
ศึกษา ชั้นปี ที่ 1 จานวน 209 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.9 ชั้นปี ที่ 2 จานวน 67 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.3 ชั้นปี ที่ 3 จานวน
58 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.1 และชั้นปี ที่ 4 จานวน 33 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 9 แบ่งเป็ นภูมิลาเนา ภาคกลาง จานวน 294
คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.1 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ภาคอีสาน) จานวน 46 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.5 ภาคใต้ จานวน
21 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.7 และภาคเหนือ จานวน 6 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.6
6.2 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้ศึกษาค้นคว้าทางการเรี ยน จานวน 218 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ
59.4 ใช้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จานวน 112 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.5 คุยกับเพื่อปั จจุบนั และเพื่อนเก่า จานวน 27
คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.4 ขายสิ นค้า จานวน 6 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.6 เล่นเกมส์ จานวน 2 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.5 หา
เพื่อนใหม่และอื่นๆ จานวนเท่ากันคือ 1 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.3 ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สมาร์ ทโฟน
จานวน 252 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.7 คอมพิวเตอร์ พีซี จานวน 41 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.2 คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
จานวน 40 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.9 และแท็บเล็ต จานวน 34 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.3 สถานที่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ใช้ที่บา้ น จานวน 226 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.6 มหาวิทยาลัย จานวน 49 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.4 ระหว่างเดินทาง
จานวน 44 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ร้านอินเทอร์ เน็ต จานวน 41 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.2 และอื่นๆ จานวน 7 คน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.9 จานวนครั้งต่อสัปดาห์ ใช้มากกว่า 8 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 288 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.5 6–8
ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 37 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.1 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 36 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.8 และ
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 6 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.6 จานวนชัว่ โมงต่อครั้งที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า
4 ชัว่ โมง จานวน 215 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.6 1–2 ชัว่ โมง จานวน 80 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.8 3–4 ชัว่ โมง
จานวน 54 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.7 และน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง จานวน 18 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.9 ช่วงเวลาที่ ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ช่วงกลางคืน (19.01-00.00 น.) จานวน 134 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.5 ช่วงกลางวัน (11.01-16.00 น.)
จานวน 85 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.2 ช่วงเย็น (16.01-19.00 น.) จานวน 82 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.3 ช่วงเช้า (05.0111.00 น.) จานวน 54 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.7 และช่วงหลังเที่ยงคืน (00.01-05.00 น.) จานวน 12 คน ค่าเฉลี่ยร้อย
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ละ 3.3 จาแนกตามสื่ อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ บล็อก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 เฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ย 90.2 ยูทูป ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 82.6 ไลน์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ71.1 อินสตาแกรม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.2 กูเกิ้ลพลัส ค่าเฉลี่ยร้อยละ 39 และอื่น ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 1.4
6.3 องค์ ความรู้ ทคี่ ้ นคว้ าจากสื่อสังคมออนไลน์
ค่าเฉลี่ยองค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านวิชาการจากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 367
คน พบว่า องค์ความรู ้ดา้ นวิชาการ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.10 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ดา้ นการสื่ อสาร ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมา คือ การ
ค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ดา้ นภาษา มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 การค้นคว้าข้อมูลด้านการทาโครงงาน
มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.32 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ ดา้ นคอมพิวเตอร์ มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับปานกลางก ค่าเฉลี่ย 3.26 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ ดา้ นการคานวณ การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ดา้ นศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.14 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์การสอน มีความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.08 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ดา้ นศาสนา ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.05 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ดา้ นนิเทศศาสตร์ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.92 การค้นคว้าข้อมูล
ด้านงานวิจยั มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.90 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ดา้ นธุรกิจ มีความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.89 การค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ ดา้ นการเมืองการปกครอง มีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.80 และการค้นคว้าข้อมูลศาสตร์ ดา้ นการแพทย์แผนไทย มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.63 ด้านวิชาชีพ องค์ความรู ้ดา้ นวิชาชีพ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.29 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า การค้นคว้าข้อมูลการประกอบอาชี พเสริ มรายได้ มี ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.43 รองลงมาคือ การค้นคว้าข้อมูลองค์กรเพื่อเตรี ยมฝึ กงาน มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.32 การค้นคว้าข้อมูลสถานประกอบการเพื่อฝึ กวิชาชี พ มี ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.31 การ
ค้นคว้าข้อมูลธุรกิจออนไลน์ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.27 และการค้นคว้าข้อมูลโรงเรี ยนเพื่อ
เตรี ยมฝึ กสอน มี ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.12 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าเฉลี่ยองค์
ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การค้นคว้าเรื่ องเทคนิคการ
ถ่ายภาพ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมาคือ การค้นคว้าเรื่ องโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.07 การค้นคว้าเรื่ องสื่ อการสอน มี ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.05 การค้นคว้าเรื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.01 การค้นคว้า
เรื่ องโปรแกรมจัดการสานักงาน (ไมโครซอฟออฟฟิ ศ) มี ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.93 การ
ค้น คว้าเรื่ อ งโปรแกรมออกแบบกราฟิ ก มี ค วามส าคัญ อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย 2.81 การค้น คว้าเรื่ อง
โปรแกรมคานวณภาษี มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 2.63 การค้นคว้าเรื่ องโปรแกรมจัดเก็บสิ นค้า มี
ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.60 และการค้นคว้าเรื่ องศิ ลปะแม่ไม้มวยไทย มีความสาคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.51 ด้านภาษา องค์ความรู ้ดา้ นภาษา มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.53 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ใช้เพื่อแปลภาษา มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ใช้เพื่อ
ฝึ กทักษะการฟังภาษาต่างประเทศที่ท่านสนใจ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.48 ใช้เพื่อฝึ กทักษะ
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การพูดภาษาต่างประเทศที่ท่านสนใจ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 ใช้เพื่อฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาต่างประเทศที่ ท่านสนใจ มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41และใช้เพื่อฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาต่างประเทศที่ท่านสนใจ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.32
ด้านการใช้ชีวติ องค์ความรู ้ดา้ นการใช้ชีวติ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.27
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า องค์ความรู ้ที่คน้ คว้าเรื่ องจรรยาบรรณ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.22
องค์ความรู ้ที่คน้ คว้าเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และองค์
ความรู ้ที่คน้ คว้าเรื่ องกฎระเบียบทางสังคม มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33

7. ผลการทดสอบสมมุติฐานและการอภิปรายผล
7.1 สมมุตฐิ านที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทแี่ ตกต่ างกัน มีผลต่ อประสิทธิผลทางการเรียนทีต่ ่ างกัน
จาแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน เพศที่ แตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ผ ล
ทางการเรี ยนของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้นด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคลและความรั บผิดชอบไม่แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน อายุ
แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ ง ยกเว้นด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมแตกต่างกัน จาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน คณะที่
กาลังศึกษาอยูแ่ ตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง
ยกเว้น ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรมแตกต่างกัน จาแนกตามชั้นปี ที่ กาลังศึ กษา ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ชั้นปี ที่ กาลัง
ศึ กษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกัน จาแนกตามภูมิลาเนา ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน
ภูมิลาเนาแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจฉรา นางแย้ม (2556) ได้ศึกษา
พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ท วิ ต เตอร์ ข องนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง พบว่า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ทวิตเตอร์ ด้านเวลา จานวนข้อความ ช่ องทาง และเหตุผลในการใช้ทวิตเตอร์ และยังสอดคล้องกับ
Kippax และ Murray (1979 อ้า งใน อรพิ น ท์ ศัก ดิ์ เอี่ ย ม, 2537) ยัง ได้ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของการรั บ รู ้ ใ น
คุณประโยชน์ของสื่ อพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรของผูร้ ับสาร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
เป็ นตัวกาหนดการใช้สื่อและการรับรู ้ในคุณประโยชน์ของสื่ อและจากประเภทของสื่ อ
7.2 สมมุตฐิ านที่ 2 พฤติกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ทแี่ ตกต่ างกัน มีผลต่ อประสิทธิผลทางการเรียนที่
ต่ างกัน
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จ าแนกตามวัต ถุ ประสงค์ใ นการใช้สื่ อ สังคมออนไลน์ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้นด้านความรู ้แตกต่างกัน สอดคล้องกับสุ นทร พรหมวงศา (2553) ได้
ศึ กษาพฤติกรรมการใช้และการรู ้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตตามการรับรู ้ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย
จัง หวัด หนองบัว ล าภู พบว่า 1) พฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจัง หวัด
หนองบัวลาภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตด้านการแสวงหาความรู ้ อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดี ยว นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวลาภู โดยภาพรวม
และรายด้าน นักเรี ยนมี พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามช่ องทางในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้น ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน จาแนกตามสถานที่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน สถานที่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ผล
ทางการเรี ยนของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง ยกเว้นด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน จาแนกตามจานวนครั้ งต่อสัปดาห์ ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน จานวนครั้งต่อสัปดาห์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้นด้านความรู ้ ด้าน
ทักษะทางปั ญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบแตกต่างกัน จาแนกตามจานวนชัว่ โมงต่อครั้ง
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน จานวนชัว่ โมงต่อครั้งในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ยกเว้น
ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบแตกต่างกัน จาแนกตามช่ วงเวลาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ช่วงเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงแตกต่าง จาแนกตามสื่ อสังคมออนไลน์
ที่ นิ ย มใช้ผ ลการวิ จัย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้า น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ นิ ย มใช้แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงแตกต่างกัน
7.3 สมมุตฐิ านที่ 3 องค์ ความรู้ ทคี่ ้ นคว้ าจากสื่อสังคมออนไลน์ ทแี่ ตกต่ างกัน มีผลต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนทีต่ ่ างกัน
จาแนกตามองค์ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน องค์
ความรู ้ที่คน้ คว้าจากสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึงแตกต่างกัน สอดคล้องกับนิ ติมา รุ จิเรขาสุ วรรณ (2553) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้สื่อ
มัลติมีเดีย แบบสื บเสาะหาความรู ้เรื่ องสารชีวโมเลกุลที่พฒั นาขึ้นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสื บเสาะหาความรู ้เรื่ องสารชีวโมเลกุล ด้านผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนและด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการเรี ยนเรื่ องสารชีวโมเลกุลอยูใ่ นระดับดี

8. ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ผลทางการ
เรี ยน ทางด้านเพศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ได้วา่ เหตุใดเพศ จึงมีผล
ต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง หรื อทาการวิจยั เพิ่มเติมทางด้านนี้
โดยเฉพาะ ในการวิจยั ครั้งนี้ได้พบตัวแปรที่สาคัญหลายตัว ที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึกษา
จึงน่าจะได้มีการวิจยั เชิงทดลองหรื อกึ่งทดลองต่อไป เพื่อตรวจสอบ ยืนยันความเป็ นสาเหตุของตัวแปรดังกล่าว ที่
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนา
สโมสรฟุตบอลอาชี พไทย และ 2) ศึ กษากลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชี พไทย เก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ มีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย 5 ปี ขึ้นไป จานวน 40 คน แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ 10 คน
ภาคเอกชน (สโมสร) 10 คน นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 10 คน และ สื่ อมวลชนสายกีฬาฟุตบอล 10 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
ได้แก่ สื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่ การตลาด งบประมาณ บุคลากร แฟนคลับ การบริ หารจัดการ รวมทั้งการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน (สปอนเซอร์)
ขณะที่ กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี
ที่ 1 ได้แ ก่ 1) วิเ คราะห์ การตลาด 2) อบรมบุ ค ลากร 3) ส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ 4) แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นกับ
กลุ่มเป้ าหมาย และ 5) ปลูกฝังท้องถิ่นนิยม ระยะที่ 2 ปี ที่ 2-3 กับ ปี ที่ 4-5 ได้แก่ 1) บูรณาการระหว่าง สื่ อดั้งเดิม สื่ อ
ใหม่ 2) วางกลยุทธ์ทางการตลาด 3) สร้างเทรนด์นวัตกรรมโซเชียลมีเดีย 4) แสวงหาความร่ วมมือ และ 5) ร่ วมกับ
แฟนคลับในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 3 ปี ที่ 1-5 ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 2) สร้ าง
แอพพลิเคชัน่ สโมสร 3) ศึกษาแผนงานฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ 4) นาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามาเป็ น
หนึ่งในกลยุทธ์ และ 5) นาการบริ หารประสบการณ์ของลูกค้ามาประยุกต์
คาสาคัญ: กลยุทธ์การสื่ อสาร สโมสรฟุตบอลไทย การพัฒนาอาชีพ
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ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study factors of communication strategy for Thai football club in
professional development and 2) to find the communication strategy for Thai football club in professional
development. This research was conducted with 40 samples of 5 years experts in Thai professional football club
by using in-depth interview by purposive sampling. Samples were divided by 4 groups; 10 governors, 10 premier
league representatives, 10 professional football players, 10 football broadcasters.
It was found that the factors to determine communication strategy for Thai football club in professional
development consisted of traditional media, new media, marketing, budget, staff, fan club, management and
sponsorship from government sector and private sector (sponsor).
To find the communication strategy for Thai football club in professional development was divided into
3 Phase. For Phase 1 (Years 1); 1) analyze marketing 2) set personnel training program 3) create a good image
4) share idea with the target group 5) grow in popularity in the local coast. For Phase 2 (Years 2 & 3) with (Years
4 & 5); 1) integrate between traditional media and new media 2) determine marketing strategy 3) create new
social media innovation trend 4) quest for cooperation 5) cooperate with fan club for security. For Phase 3 (Years
1 & 5); 1) public relation in general 2) create league application 3)study action plan of foreign professional
football team 4) take customers relations management to be one of strategy 5) adapt customer experience
management.
KEYWORDS: communication strategy, Thai football club, professional development

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุ บันกลยุทธ์การสื่ อสารถื อเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ถูกนามาใช้ในการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชี พ ใน
ประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นการถ่ายทอดความคิดผ่านสื่ อไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจ
การสื่ อสารมีความหมายกว้างและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างทั้งที่เป็ นเชิงวัจนะ อย่างไรก็ตามการสื่ อสาร
ถือว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อชี วิตมนุษย์ทุกคนไม่เลือกทั้งชาติ และภาษา (กาญจนา มีศิลปวิกกัย, 2556 : หน้า
1-4) ในอดีตการสื่ อสารในเรื่ องของกีฬาฟุตบอลไปยังประชาชนถูกนามาตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสื อพิมพ์บางกอก
ไทม์ (The Bangkok Time) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2443 หลังจากนั้นอีก 1 ปี สามัคยาจารย์สมาคม ได้รายงานผล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลไว้ในวารสารวิทยาจารย์ ซึ่งในสมัยแรกเริ่ มเรี ยกว่า หนังสื อพิมพ์วทิ ยาจารย์
จากนั้นวิวฒั นาการของฟุตบอลภายในประเทศเริ่ มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการชมฟุตบอล
ที่เริ่ มต้นขึ้นนับตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก เป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 จากนั้น
ในปี ถัดมา พ.ศ. 2510 จึงได้มีการถ่ายทอดเทปการแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศอังกฤษ (เนตรนภา ประกอบกิจ,
2545: หน้า 50) ขณะที่ สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย ก็ดาเนินการถ่ายทอดเสี ยงในนัดที่ทีมชาติไทยลง
แข่งขัน ทาให้กีฬาฟุตบอลภายในประเทศเริ่ มแพร่ หลายและได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.
2524 ที่สื่อประเภท หนังสื อพิมพ์กีฬา เกิดขึ้นอย่างมากมาย อาทิ กีฬาปรี ววิ รี ววิ กีฬาสยาม โลกกีฬา เพื่อนกีฬา
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กลางปี พ.ศ. 2551 สมาพันธ์ฟตุ บอลแห่งเอเชีย ได้ประกาศ “Vision Asia” ให้ฟตุ บอลลีกของทุกประเทศ
ในเอเชียต้องเป็ นธุรกิจเต็มตัว นัน่ จึงทาให้กลยุทธ์การสื่ อสารถูกสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยนามาเป็ น
เครื่ องมือเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า กลยุทธ์
การสื่ อสารของสโมสรจะถื อเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญในการสร้ างรายได้ และสร้ างค่านิ ยมให้กับแฟนบอล แต่ใน
ภาพรวมของการตลาดความสาเร็ จของแต่ละสโมสรกลับแตกต่างกัน ซึ่ งสาเหตุก็มาจากประสิ ทธิ ภาพในการ
เลือกใช้เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ กลยุทธ์การสื่ อสาร
เพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชี พไทย กอปรกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ให้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมกี ฬ าอย่า งครบวงจร โดยเฉพาะแนวทางการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559 : 94-95)
จึงเป็ นแรงจูงใจให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึ กษา ซึ่ งผลที่ได้จากงานวิจยั นี้ จะเป็ นตัวแบบให้กบั ผูเ้ กี่ ยวข้องนาไป
ประยุกต์และพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
(2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนา
สถานการณ์ ทั่วไป
- งบประมาณ
- บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ
- มีการสื่ อสารการตลาด
- แฟนคลับ
- สนามแข่งขัน
จุดแข็ง
- ชื่อเสี ยงสโมสร
- นักฟุตบอลมีชื่อเสี ยง
- การบริ หารจัดการชัดเจน
- มาตรการรักษาความปลอดภัย
- ท้องถิ่นนิ ยม
โอกาส
- ภาครัฐให้การสนับสนุน
- สปอนเซอร์ ให้การสนับสนุ น
- กระแสความนิ ยม
- ผลงานในการแข่งขัน
- การประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง

การสื่อสาร
- สื่ อดั้งเดิม
- สื่ อใหม่
- การสื่ อสารการ
ตลาดเชิงบูรณาการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
เนื่ องจากเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจยั จึ งแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่ วน คือ ศึ กษา
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก สื่ อ หนังสื อ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อีกส่วน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยกาหนดระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยทั้งในอดีตและปั จจุบนั โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป จานวน
40 คน แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ๆ ละ 10 คน ได้ แ ก่ 1. ภาครั ฐ ประกอบด้ว ย กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬาฯ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญั ญัติ
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการการกีฬาและอนุกรรมาธิการ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 2. ภาคเอกชน (สโมสร) 3. นักกี ฬาฟุตบอลอาชี พ และ 4. สื่ อมวลชนสายกี ฬา
ฟุตบอล
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การสื่อสาร
การพัฒนา
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. พิจารณาประเด็นที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ไทย ทั้งจากเอกสารวิชาการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบกับข้อมูลที่ประมวลได้จากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถสร้างกรอบการวิจยั และแนวทางในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกได้สาเร็ จ
2. น าเสนอแบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งต่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ การตรวจสอบความตรงของ
เครื่ องมือ และให้ขอ้ แนะนาแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเหมาะสมเพื่อการนามาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก ซึ่ งได้ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) และได้มีการนัดแนะล่วงหน้าอย่า งเป็ น
ทางการ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
2. กาหนดแบบแผนในการวิเคราะห์โดยการจัดระบบและจัดแยกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหาข้อมูลแล้วนามาเปรี ยบเทียบแนวคิดและทฤษฎี หรื องานวิจยั ที่
ประมวลได้
4. สรุ ปเปรี ยบเทียบประเด็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล 4 กลุ่ม ภาครัฐ สโมสร นักฟุตบอล สื่ อมวลชนสายฟุตบอล
5. อภิปรายผลตามทฤษฎี เพื่อสร้างข้อสรุ ป และข้อเสนอแนะ
6. นาเสนอผลงานวิจยั ในลักษณะเชิงพรรณนา
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ในภาวการณ์ปัจจุบนั ด้วยงบประมาณที่ถือว่าเป็ นทุนหลัก ส่งผลให้แต่ละสโมสรมีทิศทางในการกาหนด
กลยุทธ์การสื่ อสารที่แตกต่างกันไป และจากอัตราการเติบโตของสื่ อใหม่ โดยเฉพาะ โซเชียลมีเดีย ที่มีตน้ ทุนต่าแต่
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วกว่า สื่ อดั้งเดิม ทาให้แต่ละสโมสรหันมาสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตามจากภาวการณ์ฟตุ บอลอาชีพไทยที่มีการแข่งขันด้านการสื่ อสารการตลาด ทุกสโมสรก็
ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ ๆ จากการศึกษาและวิเคราะห์จึงสามารถสรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสาร
เพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย และกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย ดังนี้
ตารางที่ 1 ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
ปัจจัยการกาหนดกลยุทธ์ การสื่อสาร
ปัจจัยการพัฒนา
สื่ อดั้งเดิม
- โทรทัศน์
- วิทยุ
- หนังสื อพิมพ์
- อื่น ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร

สถานการณ์ ทั่วไป
- งบประมาณ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
- มีการสื่ อสารการตลาด
- แฟนคลับ
- สนามแข่งขัน
จุดแข็ง
- ชื่อเสี ยงสโมสร
- นักฟุตบอลมีชื่อเสี ยง
- การบริ หารจัดการชัดเจน
- มาตรการรักษาความปลอดภัย
- ท้องถิ่นนิยม
โอกาส
- ภาครัฐให้การสนับสนุน
- ภาคเอกชน (สปอนเซอร์) ให้การสนับสนุน
- กระแสความนิยม
- ผลงานในการแข่งขัน
- การประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง

สื่ อใหม่
- เว็บไซต์
- เฟซบุ๊ก
- ทวิตเตอร์
- ยูทูป
- อื่น ๆ เช่น อินสตาแกรม
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การส่ งเสริ มการขาย
- การใช้เครื อข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- การตลาดแบบไวรัส หรื อ ปากต่อปาก
- การตลาดทางตรง
- การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ
-การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ

1. การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนา
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทย พบว่า ปั จจัยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ปั จจัยการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสาร ได้แก่ สื่ อ
ดั้งเดิ ม สื่ อใหม่ และ การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ 2) ปั จจัยการพัฒนา ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร การ
สื่ อสารการตลาด แฟนคลับ สนามแข่งขัน นอกจากนี้ ชื่อเสี ยงสโมสรและนักฟุตบอล รวมทั้งการบริ หารจัดการ
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มาตรการรักษาความปลอดภัย ท้องถิ่นนิยม ยังเป็ นจุดแข็ง ขณะเดียวกัน ภาครัฐ ภาคเอกชน (สปอนเซอร์) กระแส
ความนิยม ผลงานการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง ยังสร้างโอกาสให้สโมสรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 2 กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพ (พ.ศ.2561-2565)
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2-3 (พ.ศ.2562-2563)
(พ.ศ.2561)
ปี ที่ 4-5 (พ.ศ.2564-2565)

ระยะที่ 3
ปี ที่ 1-5
(พ.ศ.2561-2565)

การบูรณาการร่ วมกัน ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง
สื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่
วางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
สร้างแอพพลิเคชัน่ สโมสร
อบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ
เช่น การนากลยุทธ์ใหม่ ๆ เข้ามาผสาน
ทั้ง IMC 4P 4C 4M และ 8P
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์และสร้ างมูลค่าแบรนด์ สร้างเทรนด์นวัตกรรมสื่ อสารโซเชียล
ศึกษาแผนงานการสื่ อสารการตลาดของ
ด้วยการจัดกิ จกรรมเพื่อสร้ างความภัก ดี กับ มี เ ดี ย ให้ ต รงใจกลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น
ฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ
กลุ่มเป้ าหมาย
Live สด ทางเฟซบุ๊ก
วิเคราะห์การตลาดล่วงหน้า

นา CRM หรื อ การบริ หารความสัมพันธ์
เปิ ดให้ มี แ ลก เป ลี่ ยน ค วา มคิ ดเ ห็ น กั บ แสวงหาความร่ วมมื อ และสร้ าง
กับลูกค้าเข้ามาเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ เช่ น
กลุ่มเป้ าหมาย ผ่านช่องทางสื่ อสารต่างๆ เพื่อ เครื อ ข่ ายกับ ฝ่ ายตลาดที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
สร้างเซอร์ ไพรส์ดว้ ยส่ งการ์ ดอวยพรวัน
สร้างการรับรู้ เช่น ใน เฟซบุ๊ก
อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ
เกิดไปให้กลุ่มเป้ าหมาย

ปลูกฝังความเป็ นทีมท้องถิ่นนิยม

ร่ ว มกับ แฟนคลับ ในด้า นมาตราการ
รั กษาความปลอดภัย เพราะแฟนคลับ
จะสามารถสื่ อ สารระหว่างแฟนคลับ
ด้วยกันได้ง่าย

นา CEM หรื อ การบริ หารประสบการณ์
ของลู ก ค้ า เข้ า มาประยุ ก ต์ เช่ น เชิ ญ
กลุ่ ม เป้ าหมายคนส าคัญ เข้า มาสั ม ผัส
บรรยากาศในสนามแข่งขันจริ ง

2. การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชี พไทย
พบว่า กลยุทธ์ตอ้ งมีการผสมผสานระหว่างสื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่ และการตลาด นารู ปแบบการสื่ อสารของประเทศที่
ประสบความสาเร็ จด้านฟุต บอลอาชี พ มาประยุกต์ การบริ ห ารจัดการต้องมี ศัก ยภาพและความโปร่ งใส ให้
ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมาย แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นผูบ้ ริ หารต้องมีวสิ ยั ทัศน์ดว้ ย

6. อภิปรายผล
ปั จจุบนั สโมสรฟุตบอลอาชี พไทย ได้ทาการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าสู่ การเป็ นสโมสรอาชี พอย่างเต็ม
รู ปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสาร ซึ่ งแต่ละสโมสรพยายามสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารของตนเอง
ขึ้นมา อย่างไรก็ตามแม้แต่ละสโมสรจะมีรูปแบบการสื่ อสารที่คล้ายคลึงกัน ทั้งแบบ Above the Line การสื่ อสาร
ทางเดียว Below the Line การสื่ อสารสองทาง และการสื่ อสารแบบ New Media แต่จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์การสื่ อสาร
ของแต่ละสโมสรยังมี รูปแบบหรื อโครงสร้ างที่ แตกต่างกัน ซึ่ งสาเหตุหลักมาจากเรื่ องของงบประมาณ และ
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งบประมาณก็ ม าจาก ผู ้ส นับ สนุ น (Sponsor) พื้ น ฐานของสโมสร การบริ ห ารการจัด การ ท าให้ ส โมสรที่ มี
องค์ประกอบครบมี กาลังซื้ อช่ องทางการสื่ อสารได้หลากหลายมิ ติ ขณะเดี ยวกันสโมสรที่ มีขีดจากัดเรื่ องของ
งบประมาณคุณภาพด้านการสื่ อสารก็จะลดลงไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ozawa et al. (2004, p. 78) ที่
พบว่า สโมสรที่ไม่ประสบความสาเร็ จด้านการเงินมีแนวทางการตลาดต่า และสอดคล้องกับ บรรณวัฒน์ ด้วงมัง่
และคณะ (2556, หน้า 1) ที่พบว่า ส่ วนมากทุกสโมสรมีการจัดทาการสื่ อสารการตลาดโดยใช้เครื่ องมือในรู ปแบบ
ต่าง ๆ แต่ดว้ ยข้อจากัดเรื่ องของทรัพยากรเงิ นในการบริ หารจัดการที่ จากัด ทาให้บางสโมสรทาได้แค่บางส่ วน
เท่านั้น นอกจากนี้ความแตกต่างในการสร้างกลยุทธ์การสื่ อสาร ยังส่งผลให้แต่ละสโมสรมีวสิ ยั ทัศน์และมีพนั ธกิจ
ในการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารที่ไม่เหมือนกัน
การกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนา นอกเหนื อจาก
การบริ หารจัดที่การชัดเจนแล้ว ชื่อเสี ยงสโมสร นักฟุตบอลมีชื่อเสี ยง มาตรการรักษาความปลอดภัย และที่สาคัญ
คือ ท้องถิ่นนิยม ยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญวิทย์ ผลชีวนิ
และคณะ (2555, หน้า 99) ที่ พบว่า ชัยชนะของผลการแข่งขันในธุ ร กิ จกี ฬ าโดยเฉพาะฟุตบอลอาชี พมี ผ ลต่ อ
ความรู ้ สึกด้านเกี ยรติยศต่อตนเอง ชุ มชนท้องถิ่ น และประเทศชาติ นักฟุตบอลอาชี พ ที่ มี ชื่อเสี ยงและประสบ
ความส าเร็ จ นั้น สามารถแสดงออกถึ ง ความสง่ า งามทางด้า นอื่ น ๆ ขณะเดี ย วกัน การที่ ภาครั ฐ ภาคเอกชน
(สปอนเซอร์ ) ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง ท่ามกลางกระแสความนิ ยม การประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง และ
ผลงานในการแข่งขัน ก็ยงั สร้างโอกาสอย่างมากต่อแนวทางการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พิตร สมาหิ โต และคณะ (2547, หน้า 38) ที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ แนวทางในการ
พัฒนานักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็ นระบบนั้น ภาครัฐจะต้องเป็ นศูนย์กลางในการให้การสนับสนุนในระยะต้น โดยมี
ภาคเอกชนเป็ นเครื อข่าย
ปั จจุบนั สื่ อ และการสื่ อสาร ได้กลายเป็ นกลยุทธ์ในการกาหนดปั จจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างไรก็ตามการ
กาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารมี อยู่หลายมิ ติ ทั้งมิ ติที่เกี่ ยวข้องกับการลงทุนทาที มฟุตบอล การตลาด การสื่ อสาร
โทรคมนาคม นักกี ฬาฟุตบอลอาชี พ แฟนคลับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ เมต สุ วรรณพรหม (2557, หน้า
154) ที่ พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ ผลต่อการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชี พ ประกอบด้วย
ปั จจัยแรงจูงใจระหว่างสโมสรกับผูช้ มและแฟนคลับ ปั จจัยทางการตลาดและปั จจัยเรื่ องความภักดี ต่อสโมสร
Brand Loyalty
ในอนาคตรู ปแบบของการสื่ อสารการตลาดจะเป็ นไปในลักษณะการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
(IMC) ฉะนั้นการบูรณาการร่ วมกันของช่องทางต่าง ๆ จึงเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ และเพื่อให้การกาหนดกลยุทธ์
การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดต่าง ๆ จึงต้องนามาผสมผสานร่ วมกันกับสื่ อใหม่และสื่ อ
ดั้งเดิ ม การวางแผนการสื่ อสารในอนาคตควรมีการปรับกลยุทธ์การตลาดจาก 4P คือ Product นักฟุตบอล Price
ราคา Place สถานที่ Promotion สร้างกลุ่มเป้ าหมายผ่านการประชาสัมพันธ์ โดยเพิ่มอีก 4P คือ People บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ Process ระบบองค์กรแบบธุรกิจฟุตบอลอาชีพ Physical Evidence สัญลักษณ์ที่เป็ นรู ปธรรม และ
Productivity การบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพ รวมเป็ น 8P สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศราวุธ ดิษยวรรธนะ (2555, หน้า
185) ที่พบว่า ปั จจัยทางการสื่ อสารการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจในการให้การสนับสนุนฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การถ่ายทอดสด มีความสาคัญที่สุด
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ขณะเดียวกันจากการเติบโตของ โซเชียลมีเดีย การนากลยุทธ์การตลาด 4C คือ Consumer ความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย Cost รายได้โดยรวมของกลุ่มเป้ าหมาย Convenience ความสะดวกในการรับข้อมูล ซึ่ งสโมสร
ส่ วนใหญ่เจาะจงไปที่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ Communication การสื่ อสารต้องเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและมีมิติใหม่
ออกมา นอกจากนี้ การนากลยุทธ์การตลาด 4M คือ Man (คน) Money (เงิ น) Materials (วัตถุดิบ) Management
(การบริ หารจัดการ) เข้ามาผสมผสานด้วยยิ่งจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มมิติใหม่ ๆ ในการสื่ อสาร และผล
จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์จากเอกสาร และสื่ อต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงได้รูปแบบและข้อสรุ ปกล
ยุทธ์การสื่ อสารเพื่อพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
กลยุทธ์ การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
สื่ อดั้งเดิม
- โทรทัศน์
- วิทยุ
- หนังสื อพิมพ์
- อื่น ๆ เช่น นิตยสาร
วารสาร
สื่ อใหม่
- เว็บไซต์
- เฟซบุก๊
- ทวิตเตอร์
- ยูทูป
- อื่น ๆ เช่น อินสตาแกรม
การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริ มการขาย
- การใช้ เครื อข่ายการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- การตลาดแบบไวรัส
หรื อ ปากต่อปาก
- การตลาดทางตรง
- การตลาดโดยการจัด
กิจกรรมพิเศษ
-การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ

ปัจจัย
การพัฒนา

ปัจจัยการกาหนดกล
ยุทธ์ การสื่ อสาร

กลยุทธ์ การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนา
สโมสรฟุตบอลอาชีพ
(พ.ศ.2561-2565)

ระยที่ 1 ปี ที่ 1 (พ.ศ.2561)
1.วิเคราะห์ การตลาดล่วงหน้า 2. อบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ 3. ส่ งเสริ มภาพลักษณ์และสร้าง
มู ล ค่ า แบรนด์ ด้ว ยการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ างความภัก ดี กับ กลุ่ มเป้ าหมายเสมื อนเป็ นหนึ่ งใน
ครอบครัว 4. เปิ ดให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับกลุ่มเป้ าหมาย ผ่านช่ องทางสื่ อสารต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรู ้ เช่น ใน เฟซบุก๊ 5. ปลูกฝั่งความเป็ นทีมท้องถิ่นนิยม
ระยะที่ 2 ปี ที่ 2-3 (พ.ศ.2562-2563) และ ปี ที่ 4-5 (พ.ศ.2564-2565)
1. การบูรณาการร่ วมกัน ระหว่าง สื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่ 2. วางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง
เช่น เพิ่มมิติทางการตลาดด้วยการนากลยุทธ์ใหม่ ๆ เข้ามาผสานทั้ง IMC 4P 4C 4M และ 8P
3. สร้างเทรนด์นวัตกรรมสื่ อสารโซเชี ยลมีเดียให้ตรงใจกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น Live สด ทางเฟซบุก๊
4. แสวงหาความร่ วมมือและสร้างเครื อข่ายกับฝ่ ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล
อาชี พ 5. ร่ วมกับแฟนคลับในด้านมาตรการรั กษาความปลอดภัย เพราะแฟนคลับจะสามารถ
สื่ อสารระหว่างแฟนคลับด้วยกันได้ง่าย
ระยะที่ 3 ปี ที่ 1-5 (พ.ศ.2561-2565)
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึง 2. สร้างแอพพลิเคชัน่ สโมสร 3. ศึกษาแผนงานการสื่ อสารการตลาด
ของฟุ ตบอลอาชี พต่างประเทศ 4. นา Customer Relationship Management (CRM) การบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเข้ามาเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ เช่น สร้างเซอร์ไพรส์ดว้ ยส่ งการ์ดอวยพรวันเกิด
ไปให้กลุ่มเป้ าหมาย 5. นา Customer Experience Management (CEM) การบริ หารประสบการณ์
ของลูกค้าเข้ามาประยุกต์ เช่ น เชิ ญกลุ่มเป้ าหมายคนสาคัญเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในสนามแข่ง
ขันจริ ง

รู ปที่ 1 รู ปแบบกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
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สถานการณ์ ทั่วไป
- งบประมาณ
- บุคลากรมีความรู ้
ความเข้าใจ
- มีการสื่ อสารการตลาด
- แฟนคลับ
- สนามแข่งขัน
จุดแข็ง
- ชื่อเสี ยงสโมสร
- นักฟุตบอลมีชื่อเสี ยง
- การบริ หารจัดการชัดเจน
- มาตรการรักษา
ความปลอดภัย
- ท้องถิ่นนิ ยม
โอกาส
- ภาครัฐให้การสนับสนุน
- ภาคเอกชน (สปอนเซอร์)
ให้การสนับสนุน
- กระแสความนิ ยม
- ผลงานในการแข่งขัน
- การประชาสัมพันธ์
อย่างทัว่ ถึง
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ระยะที่ 1 ปี ที่ 1 (พ.ศ.2561)ได้แก่ 1) วิเคราะห์การตลาดล่วงหน้า 2) อบรมบุ คลากรให้มีคุณภาพ 3)
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าแบรนด์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความภักดีกบั กลุ่มเป้ าหมายเสมือนเป็ น
หนึ่ งในครอบครัว 4) เปิ ดให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเป้ าหมาย ผ่านช่องทางสื่ อสารต่างๆ เพื่อสร้างการ
รับรู ้ เช่น ใน เฟซบุ๊ก และ 5) ปลูกฝังความเป็ นทีมท้องถิ่นนิยม
ระยะที่ 2 ปี ที่ 2-3 (พ.ศ.2562-2563) และ ปี ที่ 4-5 (พ.ศ.2564-2565) ได้แก่ 1) การบู รณาการร่ วมกัน
ระหว่าง สื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่ 2) วางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มมิติทางการตลาดด้วยการนากลยุทธ์
ใหม่ ๆ เข้า มาผสานทั้ง IMC 4P 4C 4M และ 8P 3) สร้ า งเทรนด์ น วัต กรรมสื่ อ สารโซเชี ย ลมี เ ดี ย ให้ ต รงใจ
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น Live สด ทางเฟซบุ๊ก 4) แสวงหาความร่ วมมือและสร้างเครื อข่ายกับฝ่ ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ และ 5) ร่ วมกับแฟนคลับในด้านมาตรารักษาความปลอดภัย เพราะแฟนคลับจะ
สามารถสื่ อสารระหว่างแฟนคลับด้วยกันได้ง่าย
ระยะที่ 3 ปี ที่ 1-5 (พ.ศ.2561-2565) ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึง 2) สร้างแอพพลิเคชัน่ สโมสร 3)
ศึ กษาแผนงานการสื่ อสารการตลาดของฟุตบอลอาชี พต่างประเทศ 4) นา Customer Relationship Management
(CRM) คือ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเข้ามาเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ เช่น สร้างเซอร์ ไพรส์ดว้ ยส่ งการ์ดอวยพร
วันเกิดไปให้กลุ่มเป้ าหมาย และ 5) นา Customer Experience Management (CEM) คือ การบริ หารประสบการณ์
ของลู ก ค้า เข้า มาประยุก ต์ เช่ น เชิ ญ กลุ่ ม เป้ าหมายคนส าคัญ เข้า มาสั ม ผัส บรรยากาศในสนามแข่ ง ขัน จริ ง
อย่างไรก็ตามการกาหนดกลยุทธ์ตอ้ งได้รับการสนับสนุนภาครัฐด้วย เช่น การสนับสนุนในเรื่ องภาษีกบั
เอกชนที่เข้ามาสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจยั พบว่า หลายสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
สร้างรู ปแบบการสื่ อสารต่าง ๆ ดังนั้นแต่ละสโมสรควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดอบรมหรื อสัมมนา
ขึ้นมา
(2) ผลการวิจยั พบว่า หลายสโมสรฟุตบอลอาชี พไทย โดยเฉพาะสโมสรที่มีขีดจากัดในเรื่ องของ
งบประมาณ ยังประสบปั ญหาในการเลื อกใช้ช่องทางการสื่ อสารที่ มีคุณภาพไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นแต่ละ
สโมสรควรจะมีหน่วยงานวิจยั ขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นช่องทางในการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพ
(3) ผลการวิจยั พบว่า การสร้างความเชื่ อมัน่ ของสโมสรจะก่อให้เกิ ดความภักดี จากกลุ่มเป้ าหมาย
ดังนั้นสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยควรจะมีการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
(4) ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย ถูกแบ่งออกเป็ น 3
ระยะ ดังนั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่ อสารให้มีความหลากหลาย แต่ละสโมสรควรนาผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ไป
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรจะมีการศึกษาวิจยั ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการพัฒนา
ฟุตบอลอาชีพไทย
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(2) ควรมีงานวิจยั เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
(3) ควรมีการศึกษาวิจยั กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อพัฒนาอีก 12 ชนิ ดกีฬาอาชีพ ได้แก่ กอล์ฟ จักรยาน
แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง เจ็ตสกี จักรยานยนต์ แบดมินตัน เทนนิส ตะกร้อ วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลป
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ระหว่าง การเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทางโทรทัศน์ ฮอร์ โมน วัยว้าวุ่น ของ
วัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ นไทยอายุ 15 - 25 ปี จานวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการใช้แบบสอบถาม โดยที่ ผลการทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามคือ .762 สถิติที่ใช้ คือค่าร้อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, Anova, Regression และ Pearson’s Correlation ผลการวิจยั
พบว่า (1) ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ การศึ กษา อาชี พ รายได้ จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบไม่
ต่างกัน แต่มีลกั ษณะประชากรด้านอายุ ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเลี ยนแบบที่ แตกต่างกัน (2) การเปิ ดรั บสื่ อที่
แตกต่ า งกัน ได้แ ก่ ช่ อ งทางการเปิ ดรั บชมซี รี่ส์ ผ่า นทางอิ นเตอร์ เน็ ต/Line TV ปั จ จัยด้านการได้รั บความคิ ด
สร้างสรรค์ ปั จจัยด้านการที่ท่านชอบตัวละครวัยรุ่ นที่มีรูปร่ างดี บุคลิกดี ปัจจัยด้านการที่ท่านชอบแบบอย่างตัว
ละครที่แสดงเป็ นคนดี ปั จจัยด้านคือบิดา มารดา ผูป้ กครอง เป็ นตัวต้นแบบในการเลียนแบบมากที่สุด ปั จจัยด้าน
การสังเกต เป็ นวิธีที่ใช้ในการเลียนแบบมากที่สุด และ ปั จจัยด้านความนิ ยม/แฟชัน่ ปั จจัยด้านความต้องการการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเป็ นสาเหตุในที่นิยมใช้ในการเลียนแบบมากที่สุดจริ ง จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการเลียนแบบ
ที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเลียนแบบ ซีรี่ส์ ฮอร์โมน
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ABSTRACT
The research of this study was to study the relative between media exposure and the imitation behavior
of Thai teenage in culture effect on Hormones the series season 3.The objective of this study was to find out
teenage in culture and the imitation behavior from drama series Hormones and study the relative between media
exposure and the imitation behavior in culture from drama series Hormones.The sample are 400 people who was
Thai teenage 15 – 25 years.The statistics used in this study are Percentage, Frequency, Standard Division, T-Test,
Anova, Regression and Pearson’s Correlation.The questionnaire with the Cronbach’s alpha level at .762 were
used as an instrument to collect the data.The results of the study were as follows; (1) The demographic who had
Ages differences in terms of age is exposed to the imitation behavior. (2 ) The media exposure who used
internet/Line TV, factor of creativity, the character teenage was good personality, the behavior of character to act
in a play to be a good person modeling was parents, observation and the popular/fashion the need of acceptation
from friends’group exposed to imitate behavior.
KEYWORDS: Imitation behavior, the series, Hormones

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สื่ อมีอิทธิพลในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้ภาษา ด้านการใช้สารเสพติด รวมถึงเหล้าบุหรี่ ดา้ นพฤติกรรม
ความรุ นแรง ด้านพฤติกรรมทางเพศในช่วงวัยเรี ยนและด้านค่านิยมและความเชื่อ โดยการที่เด็กและวัยรุ่ นมีความ
เชื่ อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง และอาจส่ งผลทาให้มีพฤติกรรมเสี่ ยงเพิ่มขึ้น (Anderson. 2004; Escobar-Chaves et
al, 2005; ยุพา พูนคา, ประกายดาว พรหมประพัฒน์, กอบกุล ไพศาลเลวัชพงษ์ และ รณภูมิ สามัคคีคารมย์ , 2553)
ปั จจุบนั ปั ญหาของวัยรุ่ นในสังคมไทยรุ นแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งด้าน
กายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเมื อ ง ประกอบกับ วัย รุ่ น เป็ นช่ ว งหัว เลี้ ย วหั ว ต่ อ ของการเจริ ญ เติ บ โตมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ จากความเป็ นเด็กสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่ ไปสู่ โลกภายนอกที่ตอ้ งเรี ยนรู ้
ต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองและพร้อมจะรับสิ่ งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดาย ช่วงชีวิตวัยรุ่ นจึงเป็ น
ช่วงของการลองผิดลองถูกและมีโอกาส ตัดสิ นใจผิดพลาดได้ง่ายหากขาดการชี้นาในทางที่ถูกที่ควร หรื อขาดหลัก
ยึดเหนี่ยวทางใจที่มนั่ คงเพียงพอทาให้วยั รุ่ นประสบปั ญหามากมาย เช่น ปั ญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปั ญหา
การทาแท้ง ปั ญหาโรคเอดส์ ปั ญหาความรุ นแรง ปั ญหายาเสพย์ติด เป็ นต้น (สุ นิสา ประวิชยั , 2545 : ออนไลน์)
จากปั ญหาต่างๆ ของวัยรุ่ น ในปั จจุบนั นอกจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมเมือง ครอบครัว สิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
ของวัยรุ่ น และการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของวัยรุ่ นแล้ว ยังมีอีกปั จจัยหนึ่งที่สาคัญคือสื่ อที่ปัจจุบนั มักนาเสนอ
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่วยั รุ่ นอาจนามาปฏิบตั ิตามได้ เช่น การตบตีในละคร การใช้ความรุ นแรง การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
การแต่งกาย ซึ่ งการเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้ เนื่องมาจากการชื่นชอบดารานักแสดง ชื่นชอบตัวละครนั้น ๆ จึง
อยากที่จะเลียนแบบเพราะเพียงคิดว่าทาแล้วจะเท่ จะดูดีเหมือนในละคร
ฮอร์ โมนส์ วัยว้าวุน่ เป็ นรายการโทรทัศน์ประเภทละครชุด ผลิตโดยจีทีเอชและนาดาวบางกอก คิดเรื่ อง
และเขียนบทโดยทรงยศ สุ ขมากอนันต์ ออกอากาศผ่านทางช่องโทรทัศน์ผา่ นระบบดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์
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ในระบบดิจิทลั ในเครื อจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ซึ่งใช้เวลาเตรี ยมตัวทางานนานร่ วมปี มีเนื้อเรื่ องที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ประสบการณ์ในชี วิตจริ งของผูก้ ากับช่วงเวลาที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมต้นและปลายที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา
และโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยลตามลาดับ นอกจากนั้นมีการสัมภาษณ์นกั แสดงเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการเขียน
บท และการพัฒนาบทบาทของตัวละครแต่ละตัวละคร เพื่อพัฒนาเป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ยวกับนักเรี ยนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนนาดาวบางกอกในแต่ละแง่มุม ละครเรื่ องนี้ สร้างปรากฏการณ์สาคัญคือเป็ น
ละครที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่ นไทย ซึ่ งปกติไม่ใช่กลุ่มคนที่นิยมดูละครโทรทัศน์ไทย ทาให้ละครเรื่ องนี้ ได้รับความ
นิยมกลายเป็ นกระแสอย่างรวดเร็ ว ปั ญหาที่พบเห็น เนื่องจากสื่ อโทรทัศน์นาเสนอรู ปแบบที่เสี่ ยงกับการที่เด็กและ
เยาวชนอาจ นาพฤติกรรมนั้นมาเลียนแบบได้ คือ โทรทัศน์มีเนื้ อหาที่รุนแรง ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ
หลัก คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมก้าวร้าว การผ่อนคลายความก้าวร้าว ความรู ้สึกชินชาต่อความ ก้าวร้าว ความ
กลัวความก้าวร้าวรุ นแรง นอกจากนี้ ยงั พบพฤติกรรมการเลี ยนแบบด้านการแต่งตัว การพูดจา แสดงการข่มขู่
คุกคาม และแสดงผลลัพธ์จากการทาร้าย เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับสาร เหล่านี้ โดยปราศจากผูใ้ ห้การชี้ แนะที่
ถูกต้อง อาจเกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ การเลียนแบบ ความ หวาดระแวงจนไม่ไว้ใจใครและเกิ ดความชิ นชาต่อ
ความรุ นแรงขึ้นได้ในที่สุด (ปั ทมาภรณ์ สุ ขสมโสด, 2551) ส่ งผลให้วยั รุ่ นไทยเกิดความนิ ยมและเลียนแบบ ไม่วา่
จะเป็ นแฟชัน่ เสื้ อผ้า การแต่งกาย สิ นค้า ทรงผม การท่องเที่ยว วิถีชีวติ ที่วยั รุ่ นให้ความสนใจศึกษาเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
เป็ นเช่นนี้พฤติกรรมการเลียนแบบเหล่านี้ สร้างกระแสให้เกิดการรังเกียจและความอิจฉาริ ษยา อันมีปมเหตุมาจาก
ละครโทรทัศน์ เนื่ องเพราะหากวัยรุ่ นที่เพื่อนคนไหนชอบดาราฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ นอริ หรื อบทบาทกาหนดให้ไม่ลง
รอยกัน ก็จะถูกมองว่าเชยหรื อไม่เข้าท่า หรื อวัยรุ่ นบางคนถึงขั้นตั้งข้อรังเกียจพฤติกรรมของเพื่อนตนเองที่ นิสัย
คล้ายกับบทบาทที่นาเสนอภายในละครโทรทัศน์ของฮอร์ โมนส์ วัยว้าวุน่ เป็ นต้น จึงเป็ นเรื่ องที่น่าเป็ นห่ วง อย่า
มองว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อยหรื อคิดมากไปเอง เพราะเหตุการณ์ใหญ่โตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็ลว้ นแล้วแต่ลุกลาม
มาจากชนวน เล็ก ๆ ทั้งสิ้น
ด้ว ยกระแสที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม จากซี ซั่ น 1 ที่ ส ร้ า งในปี 2556 (อ้า งอิ ง https://tv.line.me/v/668661_
hormones-3-the-final-season-ep14-ตอนพิเศษ-1-6) ได้รับความนิยมและกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ท้ งั ในด้านบวกและ
ด้านลบ อีกทั้งยังมีความคิดเห็นต่าง ๆ จากช่องทางโซเชียลมีเดียจากผูช้ มว่าต้องการให้มีภาคต่อ และมีการสร้าง
ฮอร์ โมนวัยว้าวุ่นซี ซั่น 2 ในปี 2557 (อ้างสื บค้น https://tv.line.me/v/668661_hormones-3-the-final-season-ep14ตอนพิเศษ-1-6) เรื่ องราวเข้มข้นขึ้น พร้อมกับเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาเพื่อสร้างสี สนั ให้กบั เรื่ องราววัยวุน่ วัยว้าวุน่
อย่างต่อเนื่ อง และในซี ซั่น 3 ที่ สร้ างในปี 2558 (อ้างสื บค้น https://tv.line.me/v/668661_hormones-3-the-finalseason-ep14-ตอนพิเศษ-1-6) ซึ่ งเป็ นซี ซนั่ สุ ดท้าย และเป็ นบทสรุ ปของเรื่ องทั้งหมดที่เกิดขึ้น กากับการแสดงโดย
เกรี ยงไกร วชิรธรรมพร และทีมเขียนบท ในแต่ละซีซนั่ จะมีช่วงระยะห่างเป็ นเวลา 1 ปี
ในการศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับสื่ อจะมีความสัมพันธ์ และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของลักษณะ
ประชากรของวัยรุ่ นไทยอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในส่ วนของการประยุกต์สาหรั บการ
รณรงค์เพื่อการสื่ อสาร ให้มีการรณรงค์เรื่ องการสื่ อสารภายในครอบครัว เนื่ องจากปั จจุบนั ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวลดลง ทั้งนี้เพื่อสร้างความกลมเกลียว เนื่องจากเด็กวัยรุ่ นบางครั้งต้องการคาแนะนาจากพ่อและแม่
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทางโทรทัศน์ ฮอร์ โมน วัยว้าวุน่ ของวัยรุ่ น
ไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทาง
โทรทัศน์ ฮอร์โมน วัยว้าวุน่ ของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องและกรอบแนวคิด
กระบวนการเลียนแบบเป็ นการแสดงให้ทราบว่าพฤติกรรมการเลียนแบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ประกอบ
ไปด้วย เงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งทางจิตวิทยาและทางสังคม Bandura and Walters (อ้างถึงใน จรรยา สุ วรรณทัต, 2547,
หน้า 126) ได้กล่าวถึง การเรี ยนรู ้ โดยการเลียนแบบว่าเกิ ดจากการกระทาที่ เป็ นตัวแบบ หรื อโดยสังเกตการณ์
กระทาของผูอ้ ื่ นบ่ อย ๆ ซ้ า ๆ จนทาให้เกิ ดความคิ ดที่ ว่าควรแสดงพฤติ กรรมออกมาอย่างไร กระบวนการนี้
ประกอบด้วย กระบวนการใส่ ใจ กระบวนการทรงจา กระบวนการแสดงพฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ ซึ่ ง
ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ
จตุรพร ลิ้มมัน่ จริ ง (2546, หน้า 72-73) กล่าวว่า วัยรุ่ นผูช้ ายที่ อายุน้อย ยังคงวางมาด องอาจอย่างไม่
จาเป็ น และมีความเสี่ ยงที่จะใช้เหตุผลมากกว่าวัยรุ่ นผูห้ ญิงหรื อผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะในเรื่ องของการเสี ยชี วิตที่ เกิ ด
จากความรุ นแรง องค์ประกอบที่มีผลต่อการตายจากความรุ นแรง ได้แก่
1. ตัวของวัยรุ่ น รู ปร่ างที่แข็งแรงกายาล่าสันของวัยรุ่ นชาย และการเปลี่ยนแปลงในร่ างกายของวัยรุ่ น มี
ผลต่อการตายที่ เกิ ดจากความรุ นแรงได้ เช่น ระดับฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรนมากเกิ นไป จึ งมีแนวโน้มที่ ทาให้
วัยรุ่ นชายที่ อายุน้อย กระทาหรื อชอบเสี่ ยงอันตรายมากกว่าวัยรุ่ นชายที่ มีระดับฮอร์ โมนนี้ ต่ ากว่า หรื อการดื่ ม
แอลกอฮอล์จนขาดสติ หรื อการพวกพ้องโดยไม่มีเหตุผล เป็ นต้น
2. ค่านิ ยมทางสังคม (หรื ออุดมคติทางวัฒนธรรม) เป็ นรากฐานสาคัญของปั ญหาที่เกิดจากการตายด้วย
ความรุ นแรง เพราะปั จจุบนั สังคมมีส่วนสร้างความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับ “ความเป็ นลูกผูช้ าย” ในทางที่ดี ได้แก่
ความกล้าหาญ อิสรภาพในการแข่งขัน เป็ นต้น จนไปสู่ ลกั ษณะของความ เป็ นลูกผูช้ ายที่ ไม่ดี ได้แก่ ความบ้า
ระห่ า ใจดา และแข็งกระด้าง ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ความต้องการเป็ นแบบอย่าง (Modeling) ที่ตนใฝ่ ฝัน ทางด้าน
การมีอานาจที่เหนือกว่า และการได้ชยั ชนะ ตลอดจนคาสัง่ สอนหรื ออบรมให้วยั รุ่ นชายไม่มีความสุภาพ อ่อนโยน
หรื อมีลกั ษณะเหมือนผูห้ ญิงความคิดหรื อการกระทาเหล่านี้ สร้างความสับสนให้กบั วัยรุ่ นชาย จนนาไปสู่ ความ
รุ นแรงตามมา เช่น เดือนตุลาคม 2542 จากละครที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เรื่ อง “ตี๋ใหญ่” ทาให้วยั รุ่ นชายไทยบาง
คน ก่อคดีอาชญากรรมเลียนแบบพระเอกเหมือนในเรื่ อง เพื่อทาตัวเป็ นวี รบุรุษ หรื อแก้ไขปั ญหาที่ตวั เองประสบ
พบเจอในขณะนั้น เป็ นต้น
3. ครอบครัวของวัยรุ่ น เป็ นครอบครัวที่มีปัญหา โดยเฉพาะการหย่าร้างของพ่อและแม่ หรื อการเลี้ยงดูที่
ผิด ส่ งผลต่อการตายจากความรุ นแรง เช่น วัยรุ่ นที่มาจากครอบครัวที่มีอิทธิ พลมากในท้องถิ่น หรื อ “ลูกเจ้าพ่อ”
มักก่ อคดี การทาร้ ายผูอ้ ื่ นอยู่บ่อย ๆ และถูกแก้แค้นกลับ เป็ นต้น พฤติ กรรมการเลี ยนแบบชัดเจนในวัยรุ่ น ที่
ตอบสนองต่อแรงกดดันต่าง ๆ ได้แก่ บทบาท เพศชายตามประเพณี พฤติ กรรมที่ ถูกต้องของลูกผูช้ าย การที่
สามารถปรั บตัวได้ดี หรื อการสร้ างปั ญหาการตายจากความรุ นแรง จึ งปรั บเปลี่ ยนตามพื้นฐานที่ เกี่ ยวกับการ
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วิวฒั นาการด้านชีววิทยาของวัยรุ่ น และองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ครอบครัว ทัศนคติ และค่านิ ยม หาก
วัยรุ่ นได้รับสื่ อที่เหมาะสมดีงาม ก็มีส่วนที่ทาให้เกิดพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้ดว้ ย
ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของ วัยรุ่ นไทยจาก
สื่ อบันเทิ งเกาหลี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา การเปิ ดรับสื่ อบันเทิ งเกาหลี ทัศนคติต่อวัฒนธรรมเกาหลี และ
พฤติ กรรมการเลี ยนแบบวัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิ งเกาหลี ของวัย รุ่ นไทย รวมทั้งศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่า ง
พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมกับการเปิ ดรับสื่ อบันเทิ งเกาหลี และทัศนคติต่อวัฒนธรรมเกาหลี กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต้ งั แต่ 15-25 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเคยบริ โภคสื่ อบันเทิงเกาหลี
ชื่นชอบและติดตามชมภาพยนตร์ ละคร และเพลงเกาหลี โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม เกาหลี จานวน 8 คน และการวิจยั
เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการประมวลผล
ผลการวิจยั พบว่า วัยรุ่ นไทย ส่ วนใหญ่ เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิ ดรับเพลงเกาหลี
มากที่สุด ซึ่งเปิ ดรับทุกวัน เป็ นเวลามากกว่า 2 ชัว่ โมง/วัน ซึ่งเหตุผลสาคัญที่สุดในการเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี คือ
ชื่ นชอบนักร้ องและนักแสดงเกาหลี รวมทั้งมี ทัศนคติ เป็ นกลางต่อวัฒนธรรมเกาหลี วัยรุ่ นไทย ส่ วนใหญ่ มี
พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิงเกาหลี ในระดับต่า โดยมีพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกาย
ตามแฟชัน่ เกาหลีในระดับปานกลาง ซึ่ งนักร้องและนักแสดงเกาหลีน้ นั มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ
รวมทั้งการยอมรับในเรื่ องของการทาศัลยกรรม ว่าไม่ใช่เรื่ องเสี ยหายและอยากที่จะเลียนแบบ นอกจากนี้ ละคร
และภาพยนตร์ก็มีผลทาให้วยั รุ่ นไทยอยากที่จะรับประทานอาหาร เกาหลีและอยากไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า 1. การเปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลีกบั พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากสื่ อ
บันเทิ งเกาหลี ของวัยรุ่ นไทย มี ความสัมพันธ์กัน 2. ทัศนคติต่อวัฒนธรรมเกาหลีกับพฤติกรรมการ เลี ยนแบบ
วัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิง เกาหลีของวัยรุ่ นไทย มีความสัมพันธ์กนั
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แบบสอบถาม
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม

-

วิเคราะห์ เนื้อหา
ละครโทรทัศน์ ประเภทละครชุด
ซีรี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้ าวุ่น ซีซั่น 3
จานวน 13 ตอน

-

วัฒนธรรมย่อยวัยรุ่ น
การใช้คาเฉพาะกลุ่ม

การรวมกลุ่มโดยเจตนาและไม่
เจตนา
ผู้ชมที่เป็ นวัยรุ่ นไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีทางการละครและ
โทรทัศน์
- โครงเรื่ อง (Plot)
- ตัวละคร (Character)
- ความคิด (Thought)
- ภาษา (Diction)
- เสี ยง (Sound)
- ภาพ (Spectacle)

พฤติกรรมการเลียนแบบ
ซีรี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้ าวุ่น
ซีซั่น 3

-

แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม
โมเดล P E B

-

แนวคิดเกี่ยวกับการเลียนแบบ
ภายนอกและภายใน
ตัวแบบ (Model)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่ น

-

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร
เปิ ดรับ สนใจ รับรู ้ตีความหมาย จดจา

วัดจากเวลาที่ใช้สื่อและวัดจากความถี่แยก
ตามประเภทเนื้อหารายการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเปิ ดรั บ สื่ อ กับ พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบ
วัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทยที่มีต่อซี รี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้าวุน่ ซี ซนั่ 3” นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมทั้งการศึกษาเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ (Mixed Method) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณจากการใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) แบบ
วัด ครั้ งเดี ย ว (One Shot Study) เลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เก็ บ รวบรวมข้อมู ลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
แบ่ ง ออกเป็ นการศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณ โดยสุ่ ม ตัว อย่า งจากวัย รุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่
ทาการศึกษาคือ ประชากรทั้งชาย และ หญิงที่มีอายุระหว่าง 15 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้ น
5,686,837 คน (เป็ นจานวนประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป) โดยอาศัยอยูใ่ น 50 เขตของกรุ งเทพมหานคร (สานัก
บริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือประชากรทั้งชายและหญิงทีมีอายุระหว่าง 15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ นเขตของ
กรุ งเทพมหานคร คุ ณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม จะต้องเคยดู ละครที่ ศึกษาอย่างน้อย 1 ตอน โดยในการ
กาหนดตัวอย่างเพื่อทาการศึ กษาครั้ งนี้ อาศัยสู ตรของ เทโร ยามาเน่ จากจานวนประชากรที่ มีอายุ 15 ปี ขึ้ นไป
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ทั้งหมด 5,686,837 คน โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่
น้อยกว่า 5% หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรประกอบด้วย เพศชายและหญิง อายุ 15-25 ปี
การศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายถึงระดับมหาวิทยาลัย รายได้ 0-5,000 บาท สถานภาพโสด และปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อ ปริ มาณ/ความถี่การเปิ ดรับสื่ อ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเลียนแบบ วัดในแง่ ความรุ นแรงที่อยูใ่ นสื่ อ สิ่ งที่ได้รับจากการ
เปิ ดรับสื่ อ ตัวต้นแบบในการเลียนแบบ วิธีที่ใช้ในการเลียนแบบ และสาเหตุที่นิยมใช้ในการเลียนแบบ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เชิงคุณภาพ
ออกแบบโดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
เครื่ องมือวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบชนิ ดปลายเปิ ด โดยเขียนตอบแบบสั้น และแบบ
ปลายปิ ด โดยให้เลือกเพียงหนึ่งคาตอบ แบบให้เลือกตอบได้หลายคาตอบ และแบบให้เรี ยงลาดับตามการประมาณ
ค่านาผลจากตัวแปรที่ พบในการวิเคราะห์ที่เนื้ อหาเชิ งคุณภาพมาเขียนแบบสอบถาม แล้วนาไปทาการทดสอบ
(pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (reliability analysis) ได้ค่า Cronbach’s
alpha coefficient = 0.724
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เชิงคุณภาพ
ท าการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเชิ ง คุ ณ ภาพในหัว ข้อ “การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเปิ ดรั บ สื่ อ กับ
พฤติกรรม การเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทยที่มีต่อซีรี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้าวุน่ ซีซนั่ 3” โดยการออกแบบโดยใช้
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
การศึ กษาในหัวข้อ “การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเปิ ดรั บ สื่ อ กับ พฤติ ก รรม การเลี ย นแบบ
วัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทยที่ มีต่อซี รี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้าวุน่ ซี ซนั่ 3” เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ โดยมีการเก็บรวมรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพิ่มทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนในกรุ งเทพมหานคร
กาหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 โดยวิธีให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตัวเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
ทาการวิเคราะห์ เนื้ อหาในหัวข้อ “การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรั บสื่ อกับพฤติ กรรม การ
เลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทยที่มีต่อซี รี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้าวุน่ ซี ซนั่ 3” จานวน 13 ตอน โดยการออกแบบโดย
ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพทีละตอน
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เชิงปริมาณ
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูศ้ ึกษาจะได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด มาทาการวิเคราะห์
เพื่อหาค่าทางสถิติ โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เพื่อคานวณค่าสถิติ
ต่าง ๆ ที่ ใช้ในการศึ กษา แล้วนาผลการคานวณทางสถิติที่ได้มาเขียนวิเคราะห์เพื่อนาเสนอผลการศึ กษาต่อไป
ผูว้ ิจัย ได้ใ ช้สถิ ติ ดัง นี้ 1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาประกอบด้วย ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิ งอนุ มาน ประกอบด้วย การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test, Anova, Regression และ Pearson’s Correlation

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ จากการศึกษา พบว่าทางด้านโครงเรื่ อง การกระทาของตัวละครแต่ละ
ตัว มีเหตุผล มีที่มาที่ ไปตามความเป็ นจริ ง และมีเหตุผลของการ กระทาทางด้านตัวละครพบว่ามี ตวั ละครเอก
ทั้งหมด 14 คน โดยแบ่งออกเป็ นเพศชายจานวน 7 คน เพศหญิงจานวน 7 คน ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปี ที่ 4 , 5
และ 6 อาศัยอยู่กบั ครอบครัว ทางด้านความคิด พบว่ามีที่มาที่ ไป สมเหตุสมผลตามความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้น ของ
นักเรี ยนในวัยนี้ ทางด้านภาษา พบว่ามีการ ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และระดับตัวละคร ภาษาที่ตวั
ละครใช้ต่อกันตามความเป็ นจริ ง มีคาหยาบคาย ความรุ นแรงทางภาษา และมีการใช้ภาษาต่างประเทศเหมาะกับ
บุคคลและสถานการณ์ ทางด้านเสี ยง เสี ยงที่นกั แสดงพูดมีความชัดเจน เพลงและดนตรี เหมาะสมกับสถานการณ์
ใช้เพลงที่บอกความรู ้สึกถึงเหตุการณ์ สะท้อนอารมณ์ออกมาได้ดี เสี ยงประกอบเรื่ องสมจริ ง ไม่ดงั จนกลบเสี ยงพูด
ของตัวละคร ส่ วนเสี ยงไม่ธรรมชาติ ใส่ เข้าเพื่อสร้างบรรยากาศและความสมจริ ง และไม่ขดั ต่อบรรยากาศ เช่น
ตอนที่ทาให้คนดูรู้สึกตกใจหรื อตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และทางด้านภาพ ภาพ ฉาก ได้แก่ ยุคสมัย ภูมิทศั น์
มุมกล้อง ยุคสมัยปั จจุบนั มุมกล้องถูกจัดวางตามหลักการวาง องค์ประกอบของภาพ มีฉากที่ยิ่งใหญ่ สวยงามของ
ภายในโรงเรี ยน ทาให้ดูกว้างขวาง ภาพที่สวยงามสร้างความดึงดูดและโทนสี สบายตา เครื่ องแต่งกาย เหมาะสม
ตามความเป็ นจริ ง ตามสถานภาพของตัวละคร ออกแบบการแต่งกายได้ดี การแต่งหน้า แต่งหน้าออกมาดูมีความ
เป็ นธรรมชาติ เหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ มีความสมจริ ง เครื่ องประกอบฉาก ใช้อุปกรณ์จริ ง เหมาะสมตาม
สถานการณ์ และสมจริ ง การแสดงของนักแสดง นักแสดงหลักแสดงได้อย่างเป็ นธรรมชาติ เหมาะสมตามวัยและ
บทบาทที่ได้รับ
ผลการวิเคราะห์วจิ ยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า
1) วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทางโทรทัศน์
ฮอร์โมน วัยว้าวุน่ ของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ลักษณะประชากรของวัยรุ่ น
ไทยกับพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากละครทางโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กนั พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศ
หญิง ซึ่ งมีอายุอยูท่ ี่ 15-25 ปี โดยอยูใ่ นช่วงการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีรายได้ต่อเดือน
อยูท่ ี่ 0-5,000 บาท อาศัยอยูใ่ นบริ เวณเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ด้านช่องทางการเปิ ด
รับชมซี รี่ส์ฮอร์ โมน วัยว้าวุ่น ซี ซั่น 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับชมซี รี่ส์ผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต/Line TV มาก
ที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 81.5 ด้านความถี่ในการเปิ ดรับชมซี รี่ ส์ฮอร์ โมน วัยว้าวุน่ ซี ซนั่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความถี่ในการเปิ ดรับชมซี รี่ ส์ 1-2 วันต่อสัปดาห์ โดยคิดเป็ นร้อยละ 77.0 ด้านระยะเวลาในการเปิ ดรับชมซี รี่ส์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับชมซีรี่ส์ มากกว่า 30-1 ชัว่ โมง โดยคิดเป็ นร้อยละ 51.2 ด้านความต้องการในการเปิ ดรับชมซี
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รี่ ส์พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเปิ ดรับชมด้วยตัวเอง โดยคิดเป็ นร้อยละ 74.3 ด้านลักษณะในการเปิ ดรับชมซี รี่ ส์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างตั้งใจชมมาก เรื่ องเดียวจนจบ โดยคิดเป็ นร้อยละ 34.0 ด้านการพูดคุยถึงเรื่ องราวซีรี่ส์ ขณะเปิ ด
รับชมหรื อเวลาอื่น ๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง นานครั้ง ๆ จะพูดคุยถึงเรื่ องราวของซี รี่ส์ โดยคิดเป็ นร้อยละ 40.8 ด้าน
เหตุผลสาคัญที่สุดในการที่เปิ ดรับชมซี รี่ส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 57.5 และด้านสิ่ งที่ได้รับจากการเปิ ดรับชมซี รี่ ส์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ขอ้ คิดจากละครโดยคิดเป็ นร้อยละ
57.5
2) วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเปิ ดรั บ สื่ อ กับ พฤติ ก รรมการ
เลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทางโทรทัศน์ ฮอร์ โมน วัยว้าวุ่น ของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
สมมติฐานการวิจยั คือการเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการเลี ยนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทย มีความสัมพันธ์กัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าพฤติกรรมเลียนแบบทางด้านการแสดงความสัมพันธ์ทางเพศกับผูท้ ี่อ่อนแอกว่าเป็ นเรื่ อง
ที่ ไม่เหมาะสม โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.50 โดยภาพรวมผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามด้านพฤติ กรรมเลี ยนแบบ มี ความถี่ ใน
ระดับสูง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างคิดว่าพฤติกรรมเลียนแบบทางด้านการที่เห็นตัวละครในซีรี่ส์เที่ยวกลางคืน ทาให้
กลุ่มตัวอย่างอยากจะทาตามโดยมีค่าเฉลี่ย 2.58 และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าพฤติกรรมเลียนแบบทางด้านเห็นการใช้ยา
เสพติ ดในซี รี่ ส์ ทาให้กลุ่มตัวอย่างอยากจะตาม โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2.31 โดยภาพรวมผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามด้าน
พฤติกรรมเลียนแบบ มีความถี่ในระดับต่า อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างคิดว่าพฤติกรรมการเลียนแบบทางด้านการที่ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความกล้าแสดงออกเป็ นตัวของตัวเอง โดยคิดเป็ นร้อยละ 71.0 ด้านการที่ กลุ่มตัวอย่างมีความมัน่ ใจใน
ตัวเอง โดยคิดเป็ นร้อยละ 74.0 ด้านการที่ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยคิดเป็ นร้อยละ 79.8 ด้านการที่
กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสม โดยคิดเป็ นร้อยละ 70.5 ด้านการที่กลุ่มตัวอย่างชอบตัวละครที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับตนเอง โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.3 ด้านการที่กลุ่มตัวอย่างชอบเรื่ องความรักของตัวละครในซี รี่ ส์
โดยคิดเป็ นร้อยละ 57.0 ด้านการที่ กลุ่มตัวอย่างชอบคาพูดบางประโยคของตัวละครในซี รี่ ส์ โดยคิดเป็ นร้อยละ
71.8 ด้านการที่กลุ่มตัวอย่างชอบตัวละครที่มีรูปร่ างดี บุคลิกดี โดยคิดเป็ นร้อยละ 80.0 ด้านการที่กลุ่มตัวอย่างชอบ
ทาตามตัวอย่างตัวละครที่แสดงเป็ นคนดี โดยคิดเป็ นร้อยละ 55.8 และด้านการที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างประพฤติปฏิบตั ิ
วางตัวในสังคมได้อ ย่างเหมาะสม โดยคิ ดเป็ นร้ อยละ 78.0 และกลุ่มตัวอย่างคิ ดว่า พฤติ กรรมการเลี ย นแบบ
ทางด้านใครเป็ นบุคคลต้นแบบในการเลียนแบบ คือบิดา มารดา ผูป้ กครอง โดยคิดเป็ นร้อยละ 52.5 ด้านวิธีที่ใช้ใน
การเลียนแบบคือ การสังเกต โดยคิดเป็ นร้อยละ 66.8 และด้านสาเหตุที่ใช้ในการเลียนแบบ คือ ความอยากรู ้อยาก
ลอง โดยคิดเป็ นร้อยละ 65.0

6. อภิปรายผล
1) วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทางโทรทัศน์
ฮอร์โมน วัยว้าวุน่ ของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ลักษณะประชากรของวัยรุ่ น
ไทยกับพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากละครทางโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กนั จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีลกั ษณะทางประชากรที่ แตกต่างกันนั้น จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ งในปั จจัย
ทางด้านอายุที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลทาให้พฤติกรรมการเลียนแบบแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มอายุ 15-25
ปี จัดเป็ นวัยรุ่ นตอนกลางและวัยรุ่ นตอนปลาย มีช่วงอายุ 15-17 ปี และ 17-25 ปี เด็กเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทางร่ างกาย
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เต็มที่ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย จนถึงวัยเริ่ มทางาน ซึ่งเป็ นช่วงวัยที่มีการเปิ ดรับสื่ อมาก
จึงเกิดการเลียนแบบได้ง่าย มีอิสระในการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับศรี เรื อน แก้วกังวาน (2546) ในเรื่ องทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่ นตอนกลางและตอนปลายกล่าวว่า เป็ นช่วงอายุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อารมณ์
จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ เด็กกาลังเรี ยนเลียนแบบและทดลองบทบาท เพื่อจะเป็ นผูใ้ หญ่ในแง่ต่างๆ เช่น อารมณ์
สังคม จิตใจ ความใฝ่ ฝัน ปรารถนา ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงและความเป็ นไปต่างๆ ในขณะนี้ ล้วนเป็ นรากฐานของ
ความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวติ อาชีพ ลักษณะของเพื่อน ลักษณะของคู่ครอง ฯลฯ
2) วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเปิ ดรั บ สื่ อ กับ พฤติ ก รรมการ
เลียนแบบวัฒนธรรม จากละครทางโทรทัศน์ ฮอร์ โมน วัยว้าวุ่น ของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
สมมติฐานการวิจยั คือการเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทย มีความสัมพันธ์กนั จาก
ผลการวิจยั พบว่า การเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ งในปั จจัย
ทางด้านช่องทางที่ใช้ในการเปิ ดรับชมซี รี่ส์ทางอินเตอร์ เน็ต/Line TV ส่ งผลถึงพฤติกรรมการเลียนแบบที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับ จิ ตติกานต์ หลักอาริ ยะ (2552) ที่ ทาการศึ กษาพฤติกรรมการเลียนแบบนักร้องเกาหลีของ
วัย รุ่ น ไทย พบว่า อิ น เตอร์ เ น็ ต มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัย รุ่ น ไทย ท าให้เ กิ ด พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบนัก ร้ อ งเกาหลี ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ โดยสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของชุ ติ ม า ชุ ณหกาญจน์ (2550) ที่ ศึ กษาพฤติ กรรมการเลี ย นแบบ
วัฒ นธรรมของวัย รุ่ นไทยจากสื่ อบันเทิ ง เกาหลี พบว่า วัย รุ่ น ไทยส่ ว นใหญ่กับการเปิ ดรั บสื่ อ บัน เทิ ง เกาหลี มี
ความสัมพันธ์กนั ซึ่ งสอดคล้องกับ Burke (1991) กล่าวว่า การเลียนแบบการแต่งกายของวัยรุ่ น ทั้งการเลียนแบบ
บุคคลที่ ตนชื่ นชอบและกลุ่มเพื่อน เพื่อแสดงถึงสิ่ งที่ ตนมุ่งหวังให้กบั บุคคลทัว่ ไปรับรู ้ ในการเป็ นสมาชิ กจาก
รู ปแบบการแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์เหมือนกัน และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสังเกตและเลียนแบบ เป็ นการเชื่ อมโยง
พฤติกรรมเก่าของตนเข้ากับพฤติกรรมใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะแบบอย่าง (Modeling) ที่ตนสังเกตเห็น โดย
เน้นพฤติกรรมของตัวต้นแบบในเชิ งสัญลักษณ์ (ความหมาย) มากกว่าการเลียนแบบจากภายนอกเท่านั้น และ
Bandura (1997) ว่าการที่บุคคลจะเลียนแบบ ถ้าตัวแบบกับผูเ้ ลียนแบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก โอกาสที่ผู ้
เลียนแบบจะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบจะมีมาก เช่น ลูกที่ใกล้ชิดพ่อแม่ จะเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่
ได้มาก หรื อเด็กวัยรุ่ นในกลุ่มเดียวกัน มักจะเลียนแบบการแต่งการซึ่งกันและกัน ภายในกลุ่มมากกว่าต่างกลุ่ม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลียนแบบ จากการเปิ ดรับ
สื่ อ และผลออกมาไปในทางด้านที่ ดี สามารถนาข้อมูลที่ ได้ไปช่ วยในการหาแนวทางป้ องกัน ไม่ให้วยั รุ่ นรับ
วัฒนธรรมที่เป็ นอันตรายมากเกินไป จนสูญเสี ยศีลธรรมอันดีของเยาวชนและสังคมโดยภาพรวม
(2) ข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาครั้ งนี้ ช่ วยให้ฝ่ายที่ ดูแลในเรื่ องของวัยรุ่ นและวัฒนธรรม รู ้ เท่ าทัน
กระแสที่เกิดขึ้นจากละครโทรทัศน์ สามารถควบคุมกระแสดังกล่าวให้อยูใ่ นขอบเขตที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถ
รับมือกับรู ปแบบการนาเสนอจากละครโทรทัศน์ที่อาจจะเข้ามาเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่าง ๆ ในอนาคต
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาเรื่ องของการเปิ ดรับสื่ อ นอกจากเรื่ องของพฤติกรรมการเลียนแบบ สามารถศึกษาเรื่ อง
ทัศนคติเพื่อเติม ในซีรี่ส์เรื่ องอื่น ๆ ได้
(2) การวิจยั ครั้งต่อไปหรื อการนาผลวิจยั ไปต่อยอด ควรมีการศึกษาเนื้ อหาของซี รี่ส์อื่น ๆ เพิ่มเติม
และเลือกซีรี่ส์ที่เพิ่งจบไปไม่นาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ตามที่ตอ้ งการศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ และความต้องการพัฒนากลยุทธ์ รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทาธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนัก
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อม(SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทาการศึ กษาโดยการ
ศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และเก็ บ ข้อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In depth
Interview) จากผูป้ ระกอบการที่เป็ นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีทาธุรกิจผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ทาการจาหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารเสริ มลด
น้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์ที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นธุรกิจ คือ มีผตู ้ ิดตาม Facebook / Fanpage ที่จาหน่าย
อาหารเสริ มลดน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 30,000 คน และมี ความเต็มใจให้ขอ้ มูล จานวน 10 ท่ าน ผลการศึ กษาพบว่า
ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องเปิ ดดาเนินธุรกิจในรู ปแบบของบริ ษทั ที่มีการจัดตั้งและจดทะเบียนพาณิ ชย์แบบถูกต้อง
ตามกฎหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ และในการดาเนิ นธุรกิ จจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์ ต้องมุ่งเน้นไปที่เป้ าหมายระยะสั้น โดยการสร้างยอดจาหน่ายให้ได้สูง
ที่ สุ ด สิ่ งที่ ส าคัญ ที่ ช่วยให้ธุรกิ จด าเนิ น อยู่ได้อ ย่างมี เสถี ยรภาพในระยะยาวขึ้ น คื อ การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ให้มี
คุ ณ สมบัติ และรู ป แบบที่ ต อบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม ต่ าง ๆ ได้ และปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดหลัก ๆ ที่เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสาคัญ มี 4 ปั จจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย และด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด โดยในสภาวะการที่ ก ารตลาดออนไลน์ มี ก ารแข่ งขัน กัน สู ง สิ่ ง ที่
ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญ คือ การควบคุมต้นทุน และการลงทุนให้นอ้ ยที่สุด และในส่ วนของปั ญหาและ
อุปสรรคในการทาธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั ที่พบ คือ การ
ลงโฆษณาในสื่ อออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการพัฒนากลยุทธ์การทาธุรกิจอาหาร
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เสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ ผูป้ ระกอบการ SME ในปั จจุบนั คือ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและผลักดันผูป้ ระกอบการ SME ต้องหันมาให้ความสาคัญ และส่งเสริ มในด้านของการสร้างความรู ้ใน
เรื่ องของการทาการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ และการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อออนไลน์
คาสาคัญ : การพัฒนากลยุทธ์, แผนธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนัก, สื่ อสังคมออนไลน์, ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

ABSTRACT
This independent study aimed to study current business plans for selling weight-loss supplements via
social media and the needs to develop the business plan as well as problems and obstacles of running a weightloss supplement business through social media for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Bangkok.
This qualitative research collected data by performing in-depth interviews with entrepreneurs having a weightloss supplement business in Bangkok, running such business successfully on social media, meaning that they
have not less than 30,000 followers on their Facebook fanpage selling weight-loss supplements, and 10 persons
out of the total followers were willing to provide data indings suggested that entrepreneurs would have to
establish their business as a legal company by performing a commercial registration as stated in laws in order to
create the credible product image, and those entrepreneurs would concentrate on a short-term goal when
running the weight-loss supplement business via social media by increasing the highest sales volume. In
addition, it was found that what keeps such business operates sustainably in the longer term was product
development to include features and characteristics that satisfy a variety of customer demands, the
entrepreneurs would have to pay attention to all of four marketing mix factors, including product, price, place
and promotion. Under the current situation that online marketing is highly competitive, the entrepreneurs would
focus on cost control and minimizing investments. And in that part of the problem and obstacles to doing
business, weight loss supplements, social enterprises currently is advertising in social media, which is
consistent with the results of a study about the development of business strategies, weight loss supplements,
social. SME entrepreneurs today want the relevant agencies to develop and push the entrepreneurial SME have
priority, and promotes the creation of knowledge in the subject of marketing through social media and
knowledge about legislation governing advertising through social media.
KEYWORDS: Strategy Development, Business Plan of Weight-loss Supplements, Social Media, Small
and Medium-sized Enterprises
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เนื่ องจากสังคมในปั จจุบันนี้ ให้ความนิ ยมกับการมีรูปร่ างที่ สมส่ วน ผอมบาง ซึ่ งส่ งผลทาให้เกิ ดการ
ตื่นตัวในเรื่ องของการลดน้ าหนักเพื่อให้มีรูปร่ างสมส่ วน ผอมบาง โดยการจัดสัมมนาเรื่ อง "รู ปลักษณ์-เรื อนร่ าง :
มุ ม มองของวัยรุ่ น ไทย" โดย ดร.จุ ล นี เที ย นไทย อาจารย์ป ระจ าภาควิชาสังคมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร พบว่า ค่านิ ยมเรื่ องรู ปร่ างที่ "ผอมบาง" นั้น ส่ วน
ใหญ่จะได้รับอิ ทธิ พลจากสื่ อ ดารา นักร้อง พยามยามปลูกฝั งค่านิ ยมเหล่านี้ ให้ซึมลึกเข้าไปในวัยรุ่ นหญิ ง จน
เกิดผลกระทบเรื่ องสุขภาพตามมา โดยบทความจาก นิตยสาร SMEs ชี้ช่องรวย (2558) ได้ระบุไว้วา่ เทรนด์สุขภาพ
เป็ นเรื่ องที่พูดกันอย่างหนาหู ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา และผูบ้ ริ โภคได้ให้การตอบรับอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะในเรื่ อง
ของการมี รูปร่ างที่ ดี สมส่ วน ผอมบางเหมื อนเหล่าดารา นางแบบชื่ อดัง ซึ่ งเมื่อกล่าวถึงวิธีการลดน้ าหนักนั้นมี
หลากหลายวิธี อาทิ การออกกาลังกาย เต้นแอโรบิ ค เข้าฟิ ตเนส การดู ดไขมัน รวมถึ งการปรับ พฤติ กรรมการ
รับประทานอาหาร ซึ่ งบางวิธีตอ้ งอาศัยระยะเวลานาน ในขณะที่ บางวิธีก็มีค่าใช้จ่ายที่ ค่อนข้างสู ง ทาให้หลาย ๆ
คนพยายามแสวงหาวิธีการลดน้ าหนักที่ ได้ผลในเวลารวดเร็ ว และไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมากนัก นั่นก็คือ “การ
รับประทานอาหารเสริ มลดน้ าหนัก” โดยในปั จจุบนั นี้ กระแสการรับประทานอาหารเสริ มเพื่อลดน้ าหนักได้รับ
ความนิ ยมโดยยืนยันได้จากไทยรัฐออนไลน์ คอลัมน์เจาะตลาดอาหารเสริ มความงามกับความท้าทายในอนาคต
(2559) ได้กล่าวไว้วา่ ตลาดอาหารเสริ มในประเทศไทย ประกอบไปด้วย ตลาดอาหารเสริ มสุขภาพและรักษาโรค
ตลาดอาหารเสริ มความงาม และตลาดอาหารเสริ มเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกาย โดยปั จจุบนั ตลาดอาหารเสริ มความ
งามในไทยมี มูลค่าราว 1.4 หมื่ นล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วน 21% ของมูลค่าตลาดอาหารเสริ มทั้งหมด ทั้งนี้
ในช่วงปี 2011-2016 ตลาดนี้ มีการเติบโตโดดเด่น ซึ่ งมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยสะสมสู งถึง 12% ต่อปี โดยมีสินค้าขายดี
อยูใ่ นกลุ่มของผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักจากการเติบโตของตลาดอาหารเสริ มลดน้ าหนักนี้ เอง
ทาให้มีผูผ้ ลิ ตผลิ ตอาหารเสริ มลดน้ าหนักออกวางจาหน่ ายสู่ ท้องตลาดหลากหลายยี่ห้อ ซึ่ งมี ท้ งั ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคจริ ง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผา่ นการรับรอง และมีส่วนผสมที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่งจาก
ข่าวการจับกุมผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่ได้มาตรฐานยีห่ อ้ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนั้น เช่น

ภาพที่ 1.1 ข่าวการจับกุมอาหารเสริ มลดความอ้วนผิดกฎหมาย (ผูจ้ ดั การ Online, 2559)
จากกระแสการจับกุมผูผ้ ลิตอาหารเสริ มลดน้ าหนักผิดกฎหมายที่เสนอทางสื่ อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมาสนใจกับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อลดน้ าหนักเพิ่มมากขึ้น โดยผลการ
ศึ กษาวิจัยของฐิ ติกาญจน์ พลับพลาสี (2558) พบว่า สื่ อที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้หาข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเสริ มลดน้ าหนักมากที่สุด คือ สื่ อสังคมออนไลน์ อาทิ Website Facebook Instargram ดังนั้นจึงถือได้วา่ สื่ อ
สังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มลดน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคที่ มีความสาคัญอี ก
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ช่ องทางหนึ่ ง ดังที่ ล ัชนา สี เหลื อ ง (2551, หน้า บทคัด ย่อ) ที่ ท าการศึ กษาเรื่ อง การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารใน
โฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ ได้ขอ้ ค้นพบว่า สื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคในระดับสูงมาก ดังนั้นจากการที่ผวู ้ จิ ยั เองเป็ นนักธุรกิจที่ดาเนิ นธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหารเสริ มลดน้ าหนัก จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
เสริ มลดน้ าหนัก โดยให้ความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ืออาหารเสริ มลด
น้ าหนักจากสื่ อออนไลน์ ซึ่ งผลการศึกษาที่ ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของกิ จการที่ มี
ความสนใจในเรื่ องของการทาการตลาดออนไลน์ ในด้านของการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ต่อไป เนื่ องจากแผน
ธุรกิจเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิ จ ซึ่ งสามารถกล่าวได้วา่ แผนธุ รกิจเป็ นสิ่ งที่ กาหนดเป้ าหมายทางธุรกิ จ
อาจเป็ นเป้ าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้ าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรื อลักษณะงาน เช่น เป้ าหมายทาง
การตลาด เป้ าหมายทางการจัดการ เป้ าหมายทางการผลิต และเป้ าหมายทางการเงิน เป็ นต้น (วิทยา ด่านธารงกูล,
2556) โดยแผนธุรกิจมีความสาคัญกับองค์การธุรกิจทุกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ซึ่งถือเป็ นหน่วยของธุรกิจที่มีจานวนมากที่สุดในประเทศไทย และเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจโดยรวมของประเทศ ที่เจ้าของกิ จการส่ วนใหญ่มกั จะขาดความรู ้ความสามารถในด้านของการพัฒนาและ
การทาการตลาด (ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช, 2550) ให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษากลยุทธ์แผนธุ รกิ จอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจออนไลน์
(2) เพื่อศึกษาถึงความต้องการพัฒนากลยุทธ์ รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทาธุรกิจอาหารเสริ ม
ลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดย่อม(SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึ กษา เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์แผนธุ รกิ จอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นหลัก โดยทา
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากบุ คคลที่ สามารถให้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informans) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดจาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์
3.2 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการที่เป็ นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ มีทาธุ รกิ จผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเลือกทาการศึ กษาเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการที่ ทาการจดทะเบี ยนบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ โดยทาการตรวจสอบรายชื่ อจากฐานข้อมูลของ
ศูนย์บริ การสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) จากเว็บไซต์ http://tiac.stks.or.th/project/sme/sme_search.htm และ
จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบการที่ ท าการจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารเสริ มลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์ ที่ป ระสบ
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ความสาเร็ จในการดาเนิ น จานวน 10 ท่าน โดยเลือกศึกษาเฉพาะผูป้ ระกอบการที่ ทาการจาหน่ ายสิ นค้าประเภท
อาหารเสริ มลดน้ าหนัก ผ่านสื่ อออนไลน์ ที่ ประสบความสาเร็ จในการด าเนิ นธุ รกิ จ คื อ มี ผูต้ ิ ดตาม Facebook /
Fanpage ที่จาหน่ายอาหารเสริ มลดน้ าหนักไม่ต่ากว่า 30,000 คน และมีความเต็มใจให้ขอ้ มูล
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สมั ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั
ส่ ว นที่ 3 ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท าธุ ร กิ จ อาหารเสริ ม ลดน้ าหนัก ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
ผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั
ส่ วนที่ 4 ความต้องการพัฒนากลยุทธ์การทาธุ รกิ จอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของ
ผูป้ ระกอบการ
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้แบ่งกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
4.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นเจ้าของธุรกิจอาหาร
เสริ ม ลดน้ าหนักในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีท าธุ รกิ จผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการที่ทาการจาหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารเสริ มลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์ที่ประสบความสาเร็ จใน
การดาเนินธุรกิจ คือ มีผตู ้ ิดตาม Facebook / Fanpage ที่จาหน่ายอาหารเสริ มลดน้ าหนักไม่ต่ากว่า 30,000 คน และมี
ความเต็มใจให้ขอ้ มูล จานวน 10 ท่าน
4.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวม และศึ กษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาในครั้งนี้ ได้แก่ เอกสาร บทความ
งานวิจัย วารสารและต าราเรี ย น รายงาน และแผนธุ ร กิ จ ของผู ้ป ระกอบการอาหารเสริ ม ลดน้ าหนั ก ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีทาธุรกิจผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาใช้วธิ ี การรวบรวมข้อมูลและจัดรวบรวมข้อมูลโดย นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ
อาหารเสริ มลดน้ าหนักในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีท าธุ รกิ จผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 10 ท่าน มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยทาการการตีความเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา โดย
ยึดแนวคิดและความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาหารเสริ มลดน้ าหนัก แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคม
ออนไลน์ และแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเป็ นหลักในการวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่แนวทางใน
การพัฒนากลยุทธ์แผนธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
ต่อไป
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4. สรุ ปผลการวิจัย
4.1 ข้ อค้ นพบเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ แผนธุ ร กิ จ อาหารเสริ ม ลดน้ า หนั ก ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ของ
ผู้ประกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีทาธุรกิจผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 10 ท่าน สามารถสรุ ปข้อค้นพบเกี่ยวกับกลยุทธ์แผนธุรกิจอาหาร
เสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ ได้ดงั นี้
1) การดาเนิ นการของธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนัก เรื่ องภาพลักษณ์ในเรื่ องของ
ความน่ าเชื่ อถือเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องเปิ ดดาเนิ นธุรกิ จในรู ปแบบของบริ ษทั ที่ มีการ
จัดตั้งและจดทะเบียนพาณิ ชย์แบบถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ
2) ในการดาเนิ นธุ รกิ จจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์ ทาธุ รกิ จต้อง
มุ่งเน้นไปที่ เป้ าหมายระยะสั้น โดยการสร้างยอดจาหน่ ายให้ได้สูงที่สุด การจัดทาโปรโมชัน่ ส่ วนลด แลก แจก
แถม และรับตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า เพื่อให้สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้จานวนมาก ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว เนื่ องจาก
ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์คู่แข่งเข้ามาวางจาหน่ายในท้องตลาดมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
3) ในการดาเนิ นธุรกิจ สิ่ งที่สาคัญ และช่วยให้ธุรกิจดาเนิ นอยูไ่ ด้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวขึ้น
ผูป้ ระกอบการต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ และรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ตอ้ งทันสมัยในเรื่ องของสารสกัด วิธีการใช้ และให้ประโยชน์ที่คุม้ ค่ามากกว่าของ
คู่แข่งขัน
4) ในการกาหนดงบประมาณในการลงทุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการทาการตลาด
ต้องจัดสรรให้มีความเหมาะสมกับขนาดและจานวนเงิ นหมุนเวียนของบริ ษทั โดยเฉพาะ SME ที่ มีงบประมาณ
น้อย ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ เพื่อความมัน่ คงในการดาเนินธุรกิจ
5) ในตลาดออนไลน์ในปั จจุบนั พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคแบ่งออกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มคนที่ มี
ปั ญหาในเรื่ องของน้ าหนักและรู ปร่ าง 2 กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ให้ความสาคัญและมีพฤติกรรมในการดูแลรู ปร่ างด้วย
การออกกาลังกายอยูแ่ ล้ว และ 3 กลุ่มคนที่ตอ้ งการหารายได้เพิ่มโดยการเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์
6) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดหลัก ๆ ที่เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสาคัญ มี 4 ปั จจัย คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่
ต้องให้ความสาคัญมากที่ สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องเน้นไปที่ การพัฒนาสิ นค้าให้แปลกใหม่ และแตกต่างจากคู่
แข่งขันอย่างต่อเนื่ อง รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ต้องมีการจัดทาโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เพื่อ
กระตุน้ ยอดขาย เพื่อจาหน่ ายสิ นค้าให้ได้เร็ วที่ สุด เพื่อให้มีเงินทุนในการหมุนเวียนธุ รกิ จ ปั จจัยต่อมา คือ ด้าน
ราคา โดยจะต้องให้มีราคาคุม้ ค่า คุม้ ราคา ไม่ควรถูกเกินไป เพราะจะทาให้สินค้าไม่น่าเชื่อถือ และไม่แพงเกินไป
จนลูกค้าไม่สามารถซื้ อได้ง่าย สุ ดท้าย คือ ช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยจะต้องสะดวก รวดเร็ ว และติดต่อได้ง่าย
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการซื้อสิ นค้าไปแล้ว
7) สาหรับการดาเนินธุรกิจ SME สิ่ งที่ช่วยให้องค์การมีเสถียรภาพในการดาเนินงานมากที่สุด ต้อง
เริ่ มตั้งแต่การที่ ผูป้ ระกอบการเป็ นผูบ้ ริ หารเอง เน้นเรื่ องของการจ้างงานให้น้อยที่ สุด เพื่อผลกาไรและเงิ นทุ น
หมุนเวียนในธุรกิจที่มีเสถียรภาพ
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8) ในสภาวะการที่ การตลาดออนไลน์มีการแข่งขันกันสู ง สิ่ งที่ ผปู ้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญ
คือ การควบคุมต้นทุน และการลงทุนให้นอ้ ยที่สุด โดยส่ วนใหญ่จะผลิตสิ นค้าในจานวนไม่มาก หรื อผลิตภัณฑ์
ตามจานวนที่มีลูกค้าชาระค่าสิ นค้าเข้ามาแล้ว เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนของตนเองให้ได้มากที่สุด
9) ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ ซึ่ งยังมี ป ระสบการณ์ ในการท าธุ รกิ จไม่ มากต้องเริ่ ม มี การ
วางแผนกลยุทธ์ดว้ ยตนเอง โดยเริ่ มจากการวางแผนกลยุทธ์ส้ นั ๆ เช่น แผนการผลิต แผนการจาหน่ายรายเดื อน
แผนการตั้งราคาสิ นค้า การทากิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เป็ นต้น
10) สาหรับผูป้ ระกอบการ SME เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนัก หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ต้องจะเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็ นสื่ อหลักในการเริ่ มทาการตลาด เพราะเป็ นสื่ อที่มีตน้ ทุนต่า
แต่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรง กว้างและรวดเร็ ว
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทาธุรกิจอาหารเสริมลดนา้ หนักทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ประกอบการ
ในปัจจุบัน
ในส่วนของปั ญหาของผูป้ ระกอบการ SME ในปั จจุบนั คือ ปั ญหาเรื่ องความรู ้และเทคนิคเกี่ยวกับการลง
โฆษณาในสื่ อออนไลน์ เนื่ องจากการลงโฆษณาในสื่ อออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค ที่ถือเป็ นช่องทางหลักที่สาคัญ
ในการค้าขายทางออนไลน์ มี ข ้อจ ากัด หลายประการ และมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ท าให้ในบางครั้ ง
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถทาการลงโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การได้ ซึ่ งทาให้ผปู ้ ระกอบการ
เสี ยโอกาสในการโฆษราประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง
4.3 ความต้ อ งการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารท าธุ ร กิ จ อาหารเสริ ม ลดน้ าหนั ก ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
ผู้ประกอบการ
สาหรับผูป้ ระกอบการ SME ในปั จจุบนั เรื่ องของการตลาดแบบออนไลน์ยงั เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่
ทั้งหมด ดังนั้นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยผลักดันธุรกิจ SME ให้สามารถเติบโตได้มากขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ คือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลักดันผูป้ ระกอบการ SME ต้องหันมาให้ความสาคัญ และส่ งเสริ มในด้านของการ
สร้างความรู ้ในเรื่ องของการทาการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ และการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เพราะเท่าที่ผา่ นมา มีผปู ้ ระกอบการที่ทาผิดกฎหมายจานวนมาก โดยไม่ได้ต้ งั ใจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ด้วย

5. อภิปรายผล
5.1 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ แผนธุรกิจอาหารเสริมลดนา้ หนักทางสื่อสังคมออนไลน์
1) การดาเนิ นการของธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนัก เรื่ องภาพลักษณ์ในเรื่ องของ
ความน่ าเชื่ อถือเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องเปิ ดดาเนิ นธุรกิ จในรู ปแบบของบริ ษทั ที่ มีการ
จัดตั้งและจดทะเบี ยนพาณิ ชย์แบบถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิ ดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่ าเชื่ อถือ
สอดคล้อ งกับ Euromonitor International (2559) ที่ กล่ าวว่า ในการท าการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม ลด
น้ าหนัก ผูผ้ ลิตเกือบทุกรายยังเน้นให้ความรู ้ความเข้าใจกับลูกค้าเหล่านี้ ในเรื่ องการดูแลรักษาสุ ขภาพและควบคุม
น้ าหนัก พร้อมมีการรับรองผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือและเป็ นการจูงใจให้ลูกค้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั มากขึ้น
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2) ในการดาเนิ นธุ รกิ จจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์ ทาธุ รกิจต้อง
มุ่งเน้นไปที่เป้ าหมายระยะสั้น โดยเริ่ มจากการวางแผนกลยุทธ์ส้ นั ๆ เช่น แผนการผลิต แผนการจาหน่ายรายเดือน
แผนการตั้งราคาสิ นค้า การทากิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด เป็ นต้นโดยการสร้างยอดจาหน่ ายให้ได้สูงที่ สุด การ
จัดทาโปรโมชัน่ ส่ วนลด แลก แจก แถม และรับตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า เพื่อให้สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้จานวน
มาก ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว เนื่องจากปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์คู่แข่งเข้ามาวางจาหน่ายในท้องตลาดมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ วิชิต อู่อน้ (2552) ที่กล่าวว่า แนวทางการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการในการดาเนิ น
ธุรกิจนั้น คาถามข้อแรกที่ผปู ้ ระกอบการต้องตอบตัวเองให้ได้ ก็คือ ผูป้ ระกอบการต้องการทาธุรกิจเพื่ออะไร ซึ่ ง
คาตอบที่ได้จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการทราบว่าแผนธุรกิจของตนเองต้องเป็ นอย่างไร ต้องเป็ นแผนระยะสั้นหรื อยาว
มากน้อยแค่ไหน จึงจะเหมาะกับธุรกิจและเป้ าหมายของธุรกิจมากที่สุด
3) ในการดาเนิ นธุรกิจ สิ่ งที่สาคัญ และช่วยให้ธุรกิจดาเนิ นอยูไ่ ด้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวขึ้น
ผูป้ ระกอบการต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ และรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ตอ้ งทันสมัยในเรื่ องของสารสกัด วิธีการใช้ และให้ประโยชน์ที่คุม้ ค่ามากกว่าของ
คู่แข่งขัน โดยในตลาดออนไลน์ในปั จจุบนั พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคแบ่งออกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มคนที่มีปัญหา
ในเรื่ องของน้ าหนักและรู ปร่ าง 2 กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ให้ความสาคัญและมีพฤติกรรมในการดูแลรู ปร่ างด้วยการออก
กาลังกายอยูแ่ ล้ว และ 3 กลุ่มคนที่ตอ้ งการหารายได้เพิ่มโดยการเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ปราณี สื บวงศ์ลี (2559) กล่าวว่า แนวโน้มของธุรกิจลดน้ าหนักกระชับสัดส่ วนในไทย มีอนาคตสดใสและมีอตั รา
การเติบโตที่ น่าพอใจ และสวนกระแสกับสภาพเศรษฐกิ จไทยที่ กาลังเผชิ ญปั ญหาเรื่ องวิกฤติราคาน้ ามันอยู่ใน
ขณะนี้ และคาดการว่าจะเติบโตแบบนี้ อย่างต่อเนื่ องไปอีกหลายปี ตามทิ ศทางของธุรกิจโลกที่ธุรกิ จลดน้ าหนัก
กระชับสัดส่วนโตสวนกระแสอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องมาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ดังนี้
1. พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยที่ เลี ยนแบบตะวันตก ส่ งผลให้ธุรกิ จฟาสต์ฟูดเติ บโต
อย่างต่อเนื่อง และตัวเลขของคนไทยที่มีปัญหาเรื่ องน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นทุกปี
2. กระแสการห่ วงใยสุ ขภาพของคนไทยที่ เพิ่มมากขึ้น ทาให้ธุรกิ จเกี่ ยวเนื่ องเติบโตตามไป
ด้วย สังเกตได้จากตัวอย่างของนิ ตยสารด้านลดน้ าหนักที่มีอตั ราการเติบโตสู งมากจนก้าวขึ้นมาติด ท็อป 10 ของ
นิตยสารขายดีในปั จจุบนั สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นแนวโน้มที่ช้ ีให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจลดน้ าหนักกระชับ
สัดส่วนได้เป็ นอย่างดี
4) ในการกาหนดงบประมาณในการลงทุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการทาการตลาด
ต้องจัดสรรให้มีความเหมาะสมกับขนาดและจานวนเงิ นหมุนเวียนของบริ ษทั โดยเฉพาะ SME ที่ มีงบประมาณ
น้อย ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ เพื่อความมัน่ คงในการดาเนิน ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ มาณพ ชิ ว ธนาสุ น ทร (2525, หน้ า 4) กล่ า วว่า แผนธุ ร กิ จ (Business Plan) ที่ ดี ต ้อ งมี ก ารก าหนดการใช้
งบประมาณและกาลังคนเท่าไร เพื่อให้เกิดเป็ นสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้า และจะบริ หารธุรกิจอย่างไรธุรกิจจึงจะ
อยูร่ อด
5) การสร้างความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่ สุด จะต้องมุ่งเน้นไปที่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ ได้มาตรฐาน เห็ นผลจริ งไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ และรองลงมา คือ การเพิ่มความแตกต่างให้ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ เช่น เพิ่มในเรื่ องของอารมณ์
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คือ การลดน้ าหนักเป็ นเรื่ องสนุก ไม่เครี ยด ไม่ทรมาน และการลดน้ าหนักควบคู่กบั การบารุ งผิวพรรณซึ่ งสะท้อน
ให้เห็ นถึงความคุม้ ค่าที่มากกว่าคู่แข่งขัน ซึ่ งสอดคล้องกับ Euromonitor International (2559) ที่ กล่าวว่า จากการ
แข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ มีการแข่งขันกันสู ง ทาให้ผูป้ ระกอบการต้องมีการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมและพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารในรู ปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
6) สาหรับการดาเนิ นธุรกิจ SME สิ่ งที่ช่วยให้องค์การมีเสถียรภาพในการดาเนินงานมากที่สุด ต้อง
เริ่ มตั้งแต่การที่ ผูป้ ระกอบการเป็ นผูบ้ ริ หารเอง เน้นเรื่ องของการจ้างงานให้น้อยที่ สุด เพื่อผลกาไรและเงิ นทุ น
หมุนเวียนในธุ รกิ จที่ มีเสถียรภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับวิทยา ด่านธารงกูล (2556) ที่ ได้ขอ้ ค้นพบว่า แผลกลยุทธ์ที่ดี
จะต้องมีการวางแผนการบริ หารจัดการและแผนดาเนินงาน โดยเป็ นการกาหนดโครงสร้างองค์กร และผูบ้ ริ หารที่
สอดคล้องกับแผนการดาเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ของกิจการ มีแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี
7) สาหรับการดาเนิ นธุรกิจ SME ปั ญหาสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการพบ คือ ไม่มีการวางแผนการเงินที่
ชัดเจน ดังนั้นสิ่ งที่ง่ายที่สุดในการช่วยให้ธุรกิจมีการบริ หารการจัดการการเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน
เพื่อนาส่ งกรมสรรพสามิตอย่างถูกต้อง คือ การจ้างสานักงานบัญชีในการเข้ามาดูแลรายรับรายจ่าย และนาส่ งงบ
เพื่อเสี ยภาษีในแต่ละเดือนอย่างถูกต้อง ซึ่งปั จจุบนั บริ การดังกล่าวมีให้บริ การจานวนมากและราคาค่าบริ การไม่สูง
ซึ่ งสอดคล้องกับประนอม โฆวินวิพฒั น์ (2550) ที่ กล่าวว่า ในการจัดทาแผนธุรกิจนั้น กิ จการต้องทราบให้ได้ว่า
แผนที่จะจัดทาขึ้นนั้น เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ การที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จะต้องใช้เงิน
ลงทุนจานวนเท่าใด จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรู ปของเจ้าของกิจการ หรื อแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรู ปของการกูย้ ืมจากเจ้าหนี้ เรี ยกว่า กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) และสอดคล้องกับพิภพ
อุดร (2550) ที่กล่าวว่า แผนงานการเงิน เป็ นสมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน (บอกสมมติฐาน ซึ่งเป็ นที่มาของ
ตัวเลขที่จะนาไปใช้คานวณประมาณการงบการเงินของกิจการ) ประมาณการงบการเงิน ประกอบด้วย 1. งบกาไร
ขาดทุน 2. งบดุล 3. งบประมาณเงินสด/ งบกระแสเงินสด และเป็ นการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของการลงทุน
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทาธุรกิจอาหารเสริมลดน้าหนักทางสื่ อสั งคมออนไลน์ ของผู้ประกอบการ
ในปัจจุบัน
ในส่วนของปั ญหาของผูป้ ระกอบการ SME ในปั จจุบนั คือ ปั ญหาเรื่ องความรู ้และเทคนิคเกี่ยวกับการลง
โฆษณาในสื่ อออนไลน์ เนื่ องจากการลงโฆษณาในสื่ อออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค ที่ถื อเป็ นช่องทางหลักที่สาคัญ
ในการค้าขายทางออนไลน์มีขอ้ จากัดหลายประการ และมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของ ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี (2558) ที่ พบว่า สื่ อที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้หาข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มลดน้ าหนักมากที่สุด คือ สื่ อสังคมออนไลน์ อาทิ Website Facebook Instargram ดังนั้นจึงถือได้วา่ สื่ อ
สังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มลดน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคที่ มีความสาคัญอี ก
ช่องทางหนึ่ ง ซึ่ งการที่ ผูป้ ระกอบการไม่สามารถทาการโฆษณาในสื่ อออนไลน์ได้น้ นั ทาให้ผูป้ ระกอบการเสี ย
โอกาสในการเพิ่ มยอดขาย ขยายฐานลู กค้าให้ กับ สิ น ค้าหรื อ บริ ก ารของตนเอง ดังนั้น สิ่ งสาคัญ ที่ สุ ด ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการทาธุ รกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ คือ การเพิ่มทักษะความรู ้ ความ
เข้าใจและเทคนิคการทาการตลาด การโฆษรา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การผ่านสื่ อออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาในครั้งนี้ ที่พบว่า สาหรับ ความต้องการพัฒนากลยุทธ์การทาธุ รกิ จอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อ
สังคมออนไลน์ ผูป้ ระกอบการ SME ในปั จจุบนั คือ ต้องการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลักดัน
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ผูป้ ระกอบการ SME ต้อ งหัน มาให้ ความส าคัญ และส่ งเสริ ม ในด้านของการสร้ างความรู ้ ในเรื่ องของการท า
การตลาดผ่านสื่ อ ออนไลน์ และการให้ ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ กฎหมายควบคุ ม การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ผ่านสื่ อ
ออนไลน์
5.3 ความต้ อ งการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารท าธุ ร กิจ อาหารเสริ ม ลดน้ า หนั ก ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
ผู้ประกอบการ
สาหรับผูป้ ระกอบการ SME ในปั จจุบนั เรื่ องของการตลาดแบบออนไลน์ยงั เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งเรี ยนรู ้ ใหม่
ทั้งหมด ดังนั้นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยผลักดันธุรกิจ SME ให้สามารถเติบโตได้มากขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ คือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลักดันผูป้ ระกอบการ SME ต้องหันมาให้ความสาคัญ และส่ งเสริ มในด้านของการ
สร้างความรู ้ในเรื่ องของการทาการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ และการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เพราะเท่าที่ผา่ นมา มีผปู ้ ระกอบการที่ทาผิดกฎหมายจานวนมาก โดยไม่ได้ต้ งั ใจ
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ และความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิตภัณ ฑ์น้ ัน ๆ ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครื อข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554, หน้า 53) ได้ขอ้ ค้นพบว่า
ปั ญหาธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ สาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ ขาดความสามารถด้านการจัดการสมัยใหม่
โดยพบว่า ผูบ้ ริ หารวิสาหกิ จขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทยมักจะขาดความรู ้ ความสามารถด้านการตลาด การ
พัฒ นาสิ นค้า ตลอดจนขาดข้อมู ล ด้านการตลาด ซึ่ งปั ญ หาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการเข้าแข่งขัน ในตลาด
ระหว่างประเทศในอนาคต และสอดคล้องกับอดิศกั ดิ์ ศรี สม (2550, หน้า 41) ที่กล่าวว่า ปั ญหาที่ธุรกิจ SME พบ
คือ ปั ญหาด้านการตลาด โดยพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่ วนใหญ่มกั จะดาเนิ นธุรกิจโดยเน้นไปที่
การตอบสนองการตลาดภายในท้องถิ่น หรื อภายในประเทศ ซึ่ งพบว่า กิจการส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ในด้านของ
การตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยังพบว่าจากการเปิ ดการค้าเสรี ทาให้มีสินค้าจากต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ามา
แข่งขันกับสิ นค้าในท้องถิ่นจานวนมากขึ้น และปั ญหาเกี่ยวกับข้อจากัดด้านการจัดการ โดยพบว่า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมักจะขาดความรู ้เรื่ องของระบบการบริ หารและการจัดการ โดยมักจะใช้ประสบการณ์จากการ
เรี ยนรู ้ในการบริ หารงาน การนาญาติพี่น้องมาช่วยงาน ทาให้ในการดาเนิ นธุรกิ จบางครั้งประสบปั ญหาในการ
บริ หารจัดกรไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสมได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
1. การด าเนิ น การของธุ รกิ จจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนัก ในการเริ่ มต้น ท าธุ รกิ จ
ผูป้ ระกอบการต้องทาการจดทะเบียนบริ ษทั เพื่อให้สินค้ามีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ
2. ในการดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนักผ่านสื่ อออนไลน์
ทาธุ รกิ จต้องมุ่งเน้นไปที่ เป้ าหมายระยะสั้น โดยเริ่ มจากการวางแผนกลยุทธ์ส้ ัน ๆ เช่น แผนการผลิต แผนการ
จาหน่ายรายเดือน แผนการตั้งราคาสิ นค้า การทากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด เป็ นต้นโดยการสร้างยอดจาหน่ายให้
ได้สูงที่สุด
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3. ในการดาเนิ นธุรกิจ สิ่ งที่สาคัญ และช่วยให้ธุรกิจดาเนิ นอยูไ่ ด้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวขึ้น
ผูป้ ระกอบการต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ และรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ในการกาหนดงบประมาณในการลงทุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการทาการตลาด
ต้องจัดสรรให้มีความเหมาะสมกับขนาดและจานวนเงินหมุนเวียนของบริ ษทั เพื่อเสถียรภาพของธุรกิจ
5. การสร้างความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่ สุด จะต้องมุ่งเน้นไปที่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ ได้มาตรฐาน เห็ นผลจริ งไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
6. สาหรับการดาเนินธุรกิจ SME ต้องมีการวางแผนการเงินที่ชดั เจน เพื่อให้ธุรกิจมีการบริ หารการ
จัดการการเงิน บัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อนาส่งกรมสรรพสามิตอย่างถูกต้อง
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. การศึ กษาวิจยั ในครั้งต่อไป ต้องมีการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อทาการศึ กษากับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
อาหารเสริ ม เกี่ยวกับปั ญหา และผลที่ได้รับจากการรับประทานให้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนัก รวมไปถึง
ทัศนคติที่มีต่ออาหารเสริ มลดน้ าหนักในกรณี ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของยาลดน้ าหนัก และการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มไม่ได้มาตรฐานจากสื่ อต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ จะใช้ในการพัฒนากลยุทธ์แผน
ธุรกิจอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบธุรกิ จขนาดย่อม (SMEs) ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
2. ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อจากัดเกี่ยวกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านสื่ อ
ออนไลน์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ จะใช้ในการพัฒนากลยุทธ์แผนธุรกิ จอาหารเสริ มลดน้ าหนักทางสื่ อสังคมออนไลน์
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อม (SMEs) ที่ มีการดาเนิ นงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษา เรื่ อ ง การพัฒ นากลยุท ธ์ แ ผนธุ รกิ จ อาหารเสริ ม ลดน้ าหนัก ทางสื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องผู ้
ประกอบธุ รกิจขนาดย่อม (SMEs) ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาชี้แนะแนวทาง
การศึกษาที่เป็ นประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในการศึกษาวิจยั อย่างดียงิ่ จาก ผศ.ดร. ภัทรภร สังข
ปรี ชา อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้ความกรุ ณาและเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาปรับปรุ งให้การศึกษาค้นคว้า
อิ ส ระฉบับ นี้ มี ค วามสมบู รณ์ ที่ สุ ด รวมทั้งขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุ ก ท่ านที่ ให้ ค วามรู ้ ใ ห้ ค าแนะน า และ
ข้อ คิ ด เห็ น ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษา รวมไปถึ งให้ ข ้อ มู ล หลัก ทั้ง 10 ท่ าน ที่ เสี ย สละเวลาอัน มี ค่ าตอบ
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะ อันเป็ นผลให้งานวิจยั มีความชัดเจนครบถ้วนสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์สองประการ ประการแรกเพื่อวิเคราะห์ความหมายของสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราชที่ ปรากฏผ่านการสื่ อสารของพระองค์ ประการที่ สองเพื่อสร้างแนวทางการสื่ อสารกับ
เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน
จากการวิจัย พบว่า ความหมายของสมเด็ จ พระเจ้าตากสิ น ฯ ปรากฏผ่านการสื่ อ สารใน 4 รู ป แบบ
ประกอบด้ ว ย การสื่ อสารเพื่ อ การต่ อ รอง การสื่ อสารเพื่ อ การบริ หารบ้ า นเมื อ ง การสื่ อ สารเพื่ อ การทู ต
และการสื่ อสารเพื่อการศาสนา ซึ่งทั้งหมดเป็ นไปเพื่อการกอบกูเ้ อกราชและการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นแก่ชาติไทย
โดยการสื่ อสารนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารด้วยพระองค์เอง ผ่านผูอ้ ื่น ผ่านสื่ อต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนั้น
พระองค์ ท รงมี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย ที่ ท รงเลื อ กทั้ งผู ้ส่ ง สาร สาร สื่ อ และทรงพิ จ ารณาถึ ง การเข้า ถึ ง ผู ้รั บ สาร
อย่างเหมาะสม สาหรับแนวทางการสื่ อสารกับเยาวชนในจังหวัดจันทบุ รีอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ องค์ประกอบ
ที่ จาเป็ นประกอบด้วยผูส้ ่ งสาร สารและช่ องทางการสื่ อสาร โดยผูส้ ่ งสารที่ มีประสิ ท ธิ ภาพในการสื่ อสารกับ
เยาวชนต้อ งมี ท้ ังความดึ งดู ด ใจและความน่ า เชื่ อ ถื อ อัน ท าให้ ผู ้รั บ สารสามารถรั บ สารได้ดี ข้ ึ น สารที่ จ ะท า
การสื่ อสารให้คดั สรรเฉพาะบางส่ วนที่ เป็ นประเด็นสาคัญ คือเรื่ องการกอบกูเ้ อกราช การรักชาติ ความเป็ นผูน้ า
ของพระองค์เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ รู ปแบบการนาเสนอ ระดับของภาษาและระยะเวลาล้วนมีผลต่อความตั้งใจรับสาร
และความสนใจของเยาวชนผูร้ ับสาร อย่างไรก็ตาม การออกแบบสารให้น่าสนใจนั้น หากมีอานาจในการตรึ ง
ความสนใจของผูร้ ับสารมากพอ เรื่ องของระยะเวลาจะไม่เป็ นข้อจากัด สาหรับช่องทางการสื่ อสาร เยาวชนเห็นว่า
สื่ อออนไลน์จะช่วยให้สารที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ เข้าถึงเยาวชนได้
จากผลการวิจัยน ามาสู่ ข ้อเสนอแนะดังนี้ ให้รัฐและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารด้านวัฒ นธรรม
พึงพิ จารณาและตระหนัก ถึ งความสาคัญ ในการสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ อัน ส่ งผลต่ อ
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การกาหนดทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ ควรใช้การสื่ อสารอย่างบูรณาการผ่านหลายวิธีการและช่องทาง
โดยต้องทาการสื่ อสารให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญและกระทาอย่างต่อเนื่องในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึง
เยาวชนก็พึงมีส่วนในการช่วยสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวเช่นกัน
คาสาคัญ: ความหมาย สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช แนวทางการสื่ อสาร เยาวชน

ABSTRACT
This qualitative research had two objectives as follows: to analyze the meaning of King Taksin the
Great appearing through his communication and to create the communication guideline for youth in
Chanthaburi province. To collect and analyze data, this research spent eight months.
The results revealed that the meaning of King Taksin, the Great appearing through his communication
can be categorized to four forms, i.e., communication for negotiation, communication for administration,
communication for diplomacy, and communication for religion. These forms were utilized to liberate and create
the solidarity of the Thai nation. For direct and indirect communications, he carefully considered choosing
sender message channel and how to access receivers properly. In addition, in the efficient communication
guideline for youth in Chanthaburi province, the result also showed the process of communication to use as a
guideline in communication separate as follows: sender message and channel. To efficiently communicate to
youth in Chanthaburi province, necessary components comprised sender, message and channel. The
characteristic of good sender should be attractive and credible in order that the receiver could effectively
receive. A good message should be only selected in the topic of liberation of the Thai nation, patriotism,
leadership. Also, the present form, level of language, and period resulted in the intention and interest of youth.
However, if message had interestingly designed, it would have attracted the receiver, although period to transfer
message was limited to communication channels. From youth’s perspective, online media could easily deliver
messages about the king.
The suggestions from results were that the governance and stakeholders who related with the cultural
part must consider and aware of the importance of communication about the King Taksin the Great in order that
policies and activities would easily arranged. Furthermore, the youths would have a role in helping to
communicate this content as well. The most appropriate method for communication about the king was that
making the youth was aware of the importance of him continually. They should use an integrated
communication through various methods and channels.
KEYWORDS: Meaning, King Taksin the Great, Communication guideline, Youth

1263

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
นโยบายสาคัญของจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2560 อันเป็ นปี แห่ งการเฉลิมฉลองครบ 250 ปี ที่ สมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงกอบกูเ้ อกราชจากพม่าคืนแก่ชาวไทย คือการรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับวีรกรรมของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ บูรพกษัตริ ยท์ ี่ มีความสาคัญต่อประเทศไทย เพราะพระองค์เป็ นผูน้ าการกอบกูเ้ อกราช
จากการสู ญเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้กบั พม่าครั้งที่ 2 ทั้งยังเป็ นผูน้ าที่ มีมีอจั ฉริ ยภาพในการบริ หารจัดการบ้านเมือง
ในมิติต่าง ๆ อาทิ การสื่ อสาร การรบ การทะนุบารุ งพระพุทธศาสนา พระองค์มีความสัมพันธ์กบั จังหวัดจันทบุรี
เป็ นอย่างยิ่ง ด้วยเป็ นที่เคารพและยึดเหนี่ ยวจิตใจของชาวจันทบุรีมาเป็ นระยะเวลายาวนาน พระราชสมัญญานาม
“มหาราช” ของพระองค์น้ นั ก็ปรากฏด้วยความพยายามเรี ยกร้องของชาวจันทบุรีเพื่อให้สมพระเกียรติ มากไปกว่า
นั้น พระนามของพระองค์ยงั ปรากฏในคาขวัญประจาจังหวัดจันทบุรีวา่ “สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช รวมญาติ
กูช้ าติที่จนั ทบุรี” ทั้งยังมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ และสถานที่ซ่ ึ งแสดงถึงความศรัทธาของชาวจันทบุรีที่มีต่อ
พระองค์
เรื่ องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ นั้น เกิดขึ้นและดารงอยูผ่ ่านหน้าประวัติศาสตร์ และคาบอกเล่า
จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ส่งต่อข้อมูลสื บมา ซึ่ งเป็ นที่ น่าสนใจว่าความหมายของพระองค์ที่ปรากฏผ่านการ
สื่ อสารของพระองค์น้ นั มีรูปแบบใดบ้าง มากไปกว่านั้นเยาวชนในฐานะของผูส้ ื บทอดที่ ตอ้ งส่ งต่อเรื่ องราวของ
สมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น ฯ จากรุ่ น สู่ รุ่ น จึ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายที่ น่ า สนใจว่า สามารถเป็ นผู ้ส ะท้ อ นแนวทาง
ในการสื่ อสารเพื่อสื บทอดความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ทั้งในเรื่ องของผูส้ ่งสาร เนื้อหาและการใช้สื่อ
ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการท าวิ จัย ซึ่ งนั บ เป็ นการรวบรวมและเผยแพร่ ค วามรู ้
เพื่อขยายฐานองค์ความรู ้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ช่วยให้หน่วยงานรัฐและ/หรื อหน่วยงานท้องถิ่นสามารถ
นาผลการวิจยั ไปเสริ มรากฐานองค์ความรู ้และใช้ในการพัฒนาการสื่ อสารเรื่ องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ
กับคนรุ่ นต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็ นการร่ วมฉลองพระเกียรติของพระองค์ในปี นี้ดว้ ย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชที่ปรากฏผ่านการสื่ อสารของพระองค์
(2) เพื่อสร้างแนวทางการสื่ อสารกับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
4.2 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้เกี่ ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชและประวัติศาสตร์ ของจังหวัด
จันทบุรี
(2) เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถในการใช้สื่อ
ผูว้ ิจัย เลื อ กผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก จากบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับ หั ว ข้อ วิจัย ซึ่ ง สามารถให้ ข ้อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในเชิงลึกแก่ผวู ้ ิจยั ได้ รวมทั้งสิ้ น 8 คน คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
และประวัติศาสตร์ ของจังหวัดจันทบุรี จานวน 2 คน และเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่ มีความรู ้ ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้สื่อ จานวน 6 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สร้างคาถามไว้ล่วงหน้าเป็ นแบบสังเกต แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์สาหรับการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่มสาหรับกลุ่มเยาวชน โดยพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ดงั นี้
(1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตาก
สิ นมหาราชและประวัติศาสตร์ ของจังหวัดจันทบุรีและการสนทนากลุ่มจากเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู ้
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้สื่อ
(2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่สืบค้นได้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น เอกสาร หนังสื อ พงศาวดาร
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยจะท าการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ควบคู่ ไ ปกับ การเก็ บ ข้อ มู ล โดยยึด การแบ่ ง เนื้ อหาที่ ส อดคล้อ งตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ได้ระบุไว้ จากนั้นจึงนาไปเปรี ยบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูวา่ มีส่วนใดของ
ข้อมูลที่ได้คน้ พบเหมือนหรื อต่างไปจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่มีอยูห่ รื อไม่ อย่างไร

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 เพือ่ วิเคราะห์ ความหมายของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทีป่ รากฏผ่านการสื่อสารของพระองค์
ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชที่ ปรากฏผ่านการสื่ อสารของพระองค์ในบริ บทต่าง ๆ
ตามปรากฏหลักฐานบันทึกถึง ได้แก่ การสื่ อสารเพื่อการต่อรอง การสื่ อสารเพื่อการบริ หารบ้านเมือง การสื่ อสาร
เพื่ อ การทู ต และการสื่ อ สารเพื่ อ การศาสนา แต่ ล ะข้อมี ก ารแยกย่อยรายละเอี ย ดกลวิธีเพื่ อ เลื อ กน าไปใช้ส าร
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยการสื่ อสารเพื่อการต่อรอง ได้แก่ ความเมตตา ทิศ 6 มงคล 38 การให้รางวัลและ
การลงโทษ การสื่ อสารเพื่อการบริ หารบ้านเมือง ได้แก่ กลยุทธ์ในตาราพิชยั สงคราม ผูน้ ากับการมีส่วนร่ วมและ
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จัก กวัติ สู ต ร การสื่ อ สารเพื่ อ การทู ต ได้แ ก่ ส าหรั บ การป้ องกัน ส าหรั บ การต่ อ รองและส าหรั บ การตอบรั บ
และการสื่ อสารเพื่อ การศาสนา ได้แก่ บุ ญกิ ริยาวัตถุ โดยการสื่ อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารด้วยพระองค์เอง
ผ่านผูอ้ ื่น ผ่านสื่ อต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ แตกต่างกันนั้น ก็ดว้ ยพระราชวินิจฉัยของพระองค์ที่ทรงเลือกทั้งผูส้ ่ งสาร
สาร สื่ อ และทรงพิจารณาถึงการเข้าถึงผูร้ ับสารอย่างเหมาะสม พระองค์มีความโดดเด่นในความเป็ นผูน้ า มีความ
น่ าดึ งดู ดใจ มี การใช้คุ ณ ลัก ษณะบางประการในบางครั้ งเพื่ อสร้ างความคล้ายคลึ งกับ ผูร้ ั บ สาร หรื อเป็ นคนที่
ผูร้ ับสารให้ความนิ ยมชมชอบ ในส่วนของความน่าเชื่อถือด้วยความเป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นผูน้ ากอบกูเ้ อกราช
ให้กบั ชาติ รวมแผ่นดินเป็ นปึ กแผ่น พระองค์จึงเป็ นผูน้ ่าไว้วางใจและมีความซื่ อสัตย์ ในส่ วนของความเชี่ยวชาญ
ความรอบรู ้ชานาญพระองค์มีท้ งั เรื่ องของการรบ การทหาร การวางแผนที่ แยบคาย ในส่ วนของอานาจในฐานะ
ที่เป็ นผูน้ าและเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์จึงมีประสิ ทธิ ภาพในการชักจูงคน ซึ่ งอานาจที่ ใช้อาจเป็ นทั้งอานาจ
ทางการเมือง อานาจทางกฎหมาย อานาจทางการทหาร เป็ นต้น
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ จะทรงพิจารณาว่าจะใช้สื่อกลางหรื อสื่ อสารด้วยพระองค์เอง หากใช้สื่อกลาง
พระองค์จะใช้สื่อบุคคลและ/หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ หากเป็ นการนาส่ งบรรณาการเรื่ องความน่าเชื่อถือและการให้เกียรติ
แก่ผรู ้ ับสารพระองค์จะมีราชนิ พนธ์เป็ นสารส่ งไป และให้คนซึ่ งเป็ นสื่ อกลางนั้นไปกากับการสื่ อสารครั้งนั้น ๆ
ด้วย หรื อในบางครั้งหากต้องการความเด็ดขาด พระองค์จะใช้วิธีการตรัสสัง่ ด้วยพระองค์เอง เป็ นต้น เมื่อพิจารณา
ได้วา่ จะสื่ อสารโดยผ่านสื่ อกลางหรื อสื่ อสารโดยผ่านพระองค์เอง จากนั้นจะคัดสรรว่าจะใช้วิธีการสื่ อสารโดยใช้
ความเป็ นกัน เองทางการหรื อมี ก ารใช้วจั นภาษาและ/หรื อ อวัจ นภาษาอย่างไรบ้าง จากนั้น จะน าสารส่ งต่ อ สู่
ผูร้ ับสาร ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือผูร้ ับสารที่มีอานาจเหนื อกว่าและผูร้ ับสารที่มีอานาจน้อยกว่า เมื่อผูร้ ับสารรับสาร
ไปแล้วจะเกิ ดผลได้ 3 กรณี ดว้ ยกัน ได้แก่ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ต้องการ หรื อสาเร็ จ
และกิ น ความเกิ น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ พ ระองค์ ต ้อ งการ อาทิ อาจได้ใ นเรื่ องของภาพลัก ษณ์ ที่ ดี เพิ่ ม เติ ม
หรื อการสร้างความไว้วางใจการสร้างความน่ าเชื่อถือศรัทธาแก่ผูพ้ บเห็ นตามปรากฏในบันทึ ก หรื อผลอาจเป็ น
ความล้มเหลวที่มีขอ้ ความบางส่วนได้ระบุไว้ จากนั้นผลที่เกิดขึ้นจะย้อนกลับไปใน 3 ส่ วน ได้แก่ ปั จจัยภายนอก
คือ เมืองที่ มีอานาจเหนื อกว่าและ/หรื อเมืองที่มีอานาจน้อยกว่าจะรับรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสารและผลสาเร็ จ
ของพระองค์ ในส่ วนที่ 2 คือ ผลกลับไปเสริ มย้ าในส่ วนที่เป็ นสถานการณ์ ซึ่ งอาจจะเกิดการเรี ยนรู ้วา่ ในประเด็น
ดังกล่าวครั้งต่อไปสามารถรอได้หรื อรอไม่ได้ และสุ ดท้ายจะกลับไปยังสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ฯ เอง ซึ่ งอาจจะ
สร้างเรื่ องของแรงดึ งดู ดใจ ความน่ าเชื่ อถือหรื อพระราชอานาจให้มีมากขึ้นรวมถึ งความมัน่ ใจในพระองค์เอง
ในการที่จะตัดสิ นพระทัยวางวัตถุประสงค์การสื่ อสารในครั้งต่อไป
การสื่ อสารที่ ผ่านพระราชวินิจฉัยอย่างดี แล้วนั้น ทั้งหมดก็เพราะทรงคาดหวังให้การสื่ อสารครั้งนั้น ๆ
สั ม ฤทธิ์ ผลตรงตามพระราชประสงค์ แ ละเชื่ อ มโยงไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ หวัง ผลในการสร้ า งและ
ประคับประคองเอกราชของราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การจัดทาการสื่ อสารแต่ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ ง
เพื่อให้บา้ นเมืองเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย อาจสามารถเป็ นไปได้แต่เป็ นไปได้ยาก การสื่ อสารที่บูรณาการหลายส่ วน
เข้าด้วยกัน ช่ วยให้เห็ นภาพชัดขึ้ นและเร็ วขึ้ น ไม่ว่าวิธีการดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจ
ให้เป็ นเช่ นนั้น ก็ตาม แต่จากผลอัน ปรากฏตามที่ มีบันทึ กเป็ นเครื่ องยืนยันว่าการสื่ อสารของพระองค์ประสบ
ความสาเร็ จ
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5.2 แนวทางการสื่อสารกับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี
(1) ผูส้ ่ งสารที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารกับเยาวชนนั้น ประการแรกต้องมีความน่าเชื่อถือที่เกิด
จากการมีความเชี่ ยวชาญ ความรอบรู ้ ในเรื่ องที่ สื่อสาร และความมากประสบการณ์ ในที่ น้ ี วยั วุฒิ เป็ นตัวแปรที่
สาคัญและมีน้ าหนักให้การสื่ อสารประสบความสาเร็ จมากขึ้น ประการที่ สองต้องมีความดึ งดูดใจ ด้วยช่วงวัยที่
ใกล้เคียงกันกับผูร้ ับสารทาให้เกิดการแบ่งปั นอัตลักษณ์ร่วมกันและเกิดการเปิ ดใจยอมรับสารนั้น ๆ
(2) เนื้อหาสารให้คดั สรรเฉพาะบางส่วนที่เป็ นประเด็นสาคัญ คือเรื่ องการกอบกูเ้ อกราช การรักชาติ
ความเป็ นผูน้ าของพระองค์เป็ นสาคัญ ภาษาควรใช้ภาษากึ่งทางการ เพื่อให้เข้าถึงผูร้ ับสารได้ง่าย
(3) ช่องทางการสื่ อสาร สื่ อออนไลน์จะช่วยให้สารเข้าถึงเยาวชนได้ (Simplify) โดยระบุสื่อต่าง ๆ
ไว้คือ ภาพเคลื่อนไหว (การ์ตูน ภาพยนตร์ ส้ นั ไวรัลคลิป) การรี ววิ (Review) ซึ่งจะนาเสนอผ่านแอ๊ปพลิเคชัน่ อาทิ
เพจตามเฟซบุ๊ก บล็อก หรื อสื่ อกิจกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการ งานศิลปะ งานอิเวนต์

6. อภิปรายผล
6.1 การลืน่ ไหลของความหมายทีผ่ ้สู ่ งสารกาหนดไม่ ได้
ในฐานะผูส้ ่ งสารอานาจเบ็ดเสร็ จในการกุมความหมายหาได้อยูใ่ นเงื้อมมือของผูป้ ระพันธ์แต่เพียงผูเ้ ดียวไม่
Roland Barthes (กาญจนา แก้วเทพ, 2554 : หน้า 305) ได้แยกความหมายออกเป็ นสองระดับคือ ความหมายนัยตรง
และความหมายนัย ประหวัด ผูส้ ่ ง สารไม่ ส ามารถทราบได้ว่าเยาวชนผู ้รั บ สารทั้ง หมดที่ ท าการสื่ อ สารด้ว ย
จะถอดเนื้ อความสารออกไปเป็ นเช่ นไร แต่เป็ นที่ น่าสนใจว่า เยาวชนให้ความสนใจทั้งความหมายโดยตรงว่า
สมเด็ จพระเจ้าตากสิ น ฯ เป็ นใคร ท าอะไร และส าคัญ อย่างไร รวมถึ ง ความหมายโดยนัย ในเชิ ง ของการเป็ น
สัญลักษณ์ ให้ชนรุ่ นหลังได้นอ้ มนาเป็ นแบบอย่างในเรื่ องผูน้ ากูช้ าติ ผูร้ วบรวมไพร่ พล และสร้างความสามัคคีแก่
ชาติ
ในส่ วนของเนื้ อหาสารก่อนที่ จะทาการสื่ อสารต้องพิจารณาอย่างถี่ ถว้ น เพราะตามที่ Roland Barthes
(กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หิ นวิมาน, 2553 : หน้า 429-430) ได้ระบุว่า แท้จริ งแล้วผูร้ ับสารนั้นเป็ นผูส้ ร้าง
ความหมายสารนั้น ๆ เอง ไม่ ว่าผูส้ ่ งสารต้องการจะสื่ อสารสิ่ งใด เมื่ อสารนั้น ส่ งมาถึ งผูร้ ับ สารก็จะถูกตี ความ
ฉะนั้นการจะสร้างสารเกี่ ยวกับความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ จะต้องรังสรรค์ให้รัดกุมมากที่ สุดและ
ให้ขอ้ มูล หลักฐาน อันเป็ นข้อสนับสนุน เพื่อโน้มน้าวให้ผรู ้ ับสารซึ่ งเป็ นเยาวชนได้รับสารและตีความความหมาย
ให้ใกล้เคียงกับที่ผสู ้ ่ งสารต้องการมากที่สุด ความหมายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นนั้น อาจมีได้ แต่ในเนื้ อความที่เกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ก็ควรต้องจัดสรรให้รัดกุมเผื่อการตี ความที่ เป็ นไปในทิ ศทางเกื้ อหนุ นกับการเป็ น
พระมหากษัตริ ยผ์ ูน้ าชาติ รั กชาติ และมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุณ ในการน าแผ่น ดิ นกลับ มาเป็ นของคนไทย ตามที่
เยาวชนได้เอ่ยเนื้อความที่กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์เท่าใดนัก
6.2 การถอดความโดยผู้รับสาร
เนื่ องเพราะการตีความของผูร้ ับสาร Stuart Hall นั้น (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หิ นวิมาน, 2553 :
หน้า 668) เป็ นไปได้ใน 3 ทิ ศทาง คือ การถอดรหัสด้วยจุดยืนเดียวกันกับผูส้ ่ งสาร การถอดรหัสด้วยการต่อรอง
และการถอดรหั สด้วยจุ ดยืน ต่ อต้าน แม้จะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ พระมหากษัตริ ยก์ ็ ยากจะปฏิ เสธว่า อาจเกิ ดกรณี
การถอดรหัสความหมายออกไปได้ท้ งั 3 ประการ ดังนั้นแนวทางการสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ นั้น
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ควรต้องกาหนดเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน ปั จจุบนั ผูร้ ับสารแวดล้อมด้วยบริ บทที่ มีการไหลบ่าของข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่วมท้นตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะสื่ อสารกับพวกเขา หากเลือกสื่ อสารกับเยาวชนผูม้ ีความเกี่ยวพัน
กับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ อาทิ กลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดจันทบุรี ชมรมประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ก่อน แล้วค่อย
ขยับขยายใช้รูปแบบการสื่ อสารดังกล่าวไปยังส่ วนอื่ น ๆ ของประเทศและ/หรื อส่ งสารต่อไปยังประเทศอื่ น ๆ
จะส่งผลต่อประสิ ทธิผลของการสื่ อสารที่มีมากกว่า เพราะปั จจัยทางด้านพื้นที่อยูอ่ าศัยและความเกี่ยวพันทางจิตใจ
ระหว่างสารกับผูร้ ับสารมีส่วนเกื้อหนุนประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี เมื่อมีการ
แผ่ขยายการสื่ อสารออกไปในแต่ละครั้งพึงต้องพิจารณาบริ บทของผูร้ ับสารให้ครอบคลุม อาทิ ปั จจัยด้านสังคม
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ปั จจัยด้านข่าวสารและข้อมูล รวมถึงปั จจัยด้านสถานการณ์
ดังนั้น จึ งต้องอาศัยการใส่ ใจในรายละเอี ยดทั้งผูส้ ่ งสาร สารและช่ องทางการสื่ อสาร โดยยึดผูร้ ั บสาร
เป็ นหลักในการพิจารณาแนวทางในการสื่ อสาร การเชื่อมร้อยเพื่อลดช่องว่างระหว่างผูส้ ่ งสารที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญกับ
ผูร้ ั บ สารซึ่ งเป็ นเยาวชนนั้น จึ ง เป็ นสิ่ งจ าเป็ นส าหรั บ การสื่ อ สาร แม้ผูส้ ่ ง สารจะมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และได้รั บ
การยอมรับจากเยาวชน แต่ดว้ ยช่วงวัยจึ งอาจส่ งผลให้สารและสื่ อที่ใช้น้ นั เป็ นอุปสรรคต่อการสื่ อสาร ทั้งนี้ ความ
เหมือนหรื อความคล้ายคลึงกันของผูส้ ่ งและผูร้ ับสารนั้น มีผลต่อความราบรื่ นในการสื่ อสาร (กิติมา สุรสนธิ , ศุภกิจ
แดงขาว และอนงค์ลกั ษณ์ สมแพง 2557 : หน้า 19) จึงต้องอาศัยการจัดเตรี ยมสารที่ มีวิธีการนาเสนอ ระดับของ
ภาษา เนื้ อหาที่รังสรรค์ดว้ ยผูอ้ อกแบบที่มีวยั ใกล้เคียงกันกับผูร้ ับสารและ/หรื อมีความสามารถในการออกแบบให้
สอดรับกับความต้องการของเยาวชนผูร้ ับสาร แล้วจึงค่อยนาส่ งให้ผสู ้ ่ งสารที่มีความน่าเชื่อถือเป็ นผูท้ าการสื่ อสารต่อ
ตามที่เยาวชนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ควรต้องให้ผทู ้ ี่มีความเชี่ยวชาญเป็ นผูส้ ่งสาร
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็ นองค์ประกอบใดของการสื่ อสารนั้น ล้วนมีผลให้การสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวมีประสิ ทธิ ผล
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง สิ้ น รวมทั้งต้อ งมี ก ารขบคิ ด ให้ ดี ว่า หากใช้สื่ อ ออนไลน์ จ ะครอบคลุ ม เข้า ถึ งเยาวชน
แต่เป็ นไปในรู ปแบบที่เหมาะสม ได้รับการยอมรับ ได้รับการให้ความสาคัญ รวมถึงควบคุมสารที่เหมาะควรได้หรื อไม่
6.3 โอกาสจากวงเกลียวแห่ งความเงียบงันภายใต้ บริบทของประเทศไทย
ข้อกังขาเกี่ ยวกับความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ อาจเกิ ดขึ้นหรื อไม่ก็ได้ แต่หากมีการร่ วมด้วย
ช่วยกันในการสื่ อสารผ่านสื่ อในหลายช่องทางด้วยการบูรณาการกัน คาดว่าเยาวชนโดยส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
เชื่ อตามที่ มี การส่ งสาร ตามการวิเคราะห์ ได้จากคาให้สัมภาษณ์ มากไปกว่านั้น ประการแรกเนื่ อ งเพราะเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึงโดยปกติคนไทยมักไม่มีขอ้ โต้แย้ง ประการที่สองเนื้ อความที่จะทาการสื่ อสาร
นั้นเป็ นประวัติศาสตร์ ที่ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด ซึ่ งมีการบันทึ กและส่ งสารในแง่วีรกรรมดังกล่าวของสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นฯ มาเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ประการที่สามด้วยธรรมชาติในการโต้แย้งการกระทาที่รักชาติ
(เข้าข้างชาติ ข องตนเอง) นั้น มี สัดส่ วนที่ น้อย สอดคล้องกับแนวคิ ด วงเกลี ยวแห่ งความเงี ยบงัน ของ NoelleNeumann (1984 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557 : หน้า 400-406) ที่แม้แต่ละคนจะมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันไป แต่สื่อเป็ นผูท้ ี่ สามารถกาหนดประเด็นที่ คนในสังคมจะพูดคุยกัน ความเห็ นส่ วนน้อยที่ ถึงจะอยูใ่ นสังคม
จะถูกยับยั้งไม่ให้เกิ ดขึ้น รวมถึงส่ งผลให้เสี ยงส่ วนน้อยนั้นไม่กล้าที่ จะยืนยันให้ความเห็ นดังกล่าวที่ ต่างออกไป
ยิง่ ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ในเรื่ องการเป็ นผูน้ าในการรวบรวมไพร่ พลกูเ้ อกราชแก่ชาติไทยด้วยแล้ว
ยิ่งเป็ นประเด็นที่ ละเอียดอ่อน ส่ งผลกับความอ่อนไหวต่อผูค้ นในบ้านเมือง ผูร้ ับสารที่ ได้รับเนื้ อความเกี่ ยวกับ
พระองค์ในทิศทางบอกตามแนวทางการสื่ อสารกับเยาวชนที่จะเกิดขึ้นนั้น คาดว่าผูร้ ับสารจะมีทิศทางในการรับฟัง
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ปรั บ ความคิ ด ความเชื่ อและตี ความตามผูส้ ่ งสารได้ไม่ ยากนัก ทั้งนี้ ความหมายที่ สื่ อเลื อ กนาเสนอซ้ า ๆ ก็ จะ
กลายเป็ นกรอบอ้างอิ งที่ บอกว่า คนส่ วนใหญ่ ก็ เห็ นพ้องกับ ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ฯ ดังกล่าว
และตามที่ E. Katz (กาญจนา แก้วเทพ, 2554 : หน้า 219) กล่าวไว้วา่ ปั จเจกบุคคลแม้จะมีความคิดเป็ นของตัวเอง
แต่เกรงกลัวความโดดเดี่ยว เมื่อสื่ ออันเป็ นแหล่งอ้างอิงนาเสนอความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ในแง่มุม
บวกเป็ นส่ วนใหญ่ กระแสความหมายที่พระองค์เป็ นผูน้ ากูช้ าติและมีพระมหากรุ ณาธิคุณต่อประเทศชาติก็จะเป็ น
ความหมายในกระแสหลัก (อย่างที่เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้)
มากไปกว่านั้ นยัง มี ก รณี ศึ ก ษาที่ น่ าสนใจ ซึ่ งเที ย บเคี ย งได้แ ละเป็ นตัว อย่างที่ ดี ใ ห้ กับ การก าหนด
แนวทางการสื่ อความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ คือกรณี การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริ ยฯ์ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 ของ ส. ศิ ว รั ก ษ์ที่ ก ล่ าวพาดพิ ง ถึ งสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชว่า การทรงกระท า
ยุทธหัตถีไม่มีจริ งและมีอีกหลายถ้อยคาที่เข้าข่ายหมิ่นเบื้องสู ง ซึ่งแม้จะพอมีเสี ยงสนับสนุนที่ให้ความสนใจ แต่ก็
อยู่ในสัดส่ วนที่ น้อยของสังคมเมื่อเที ยบกับประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ เรื่ องก็ยงั มีแนวโน้มจะอยูใ่ นสื่ อกระแสหลัก
ในพื้นที่ ที่ไม่มากนัก ดังนั้นการสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ จึ งพึงระวังทั้งความถูกต้องของ
ข้อมูล รวมถึงการใช้ถอ้ ยความที่มีลกั ษณะไปทางหมิ่นเหม่ท้ งั โดยความตั้งใจและไม่ต้ งั ใจของผูส้ ่งสาร และ/หรื อ
ก่อนที่ จะมีการสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ออกไปนั้น ควรต้องมีการทบทวน อภิปรายและ
ถกเถี ย งกัน เรื่ อ งความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล อี ก ครั้ งเพื่ อ ให้ ส ารที่ สื่ อ ออกไปตรงตามความเป็ นจริ ง ตามที่ ข ้อ มู ล
ในกาลปั จจุบนั ปรากฏเอื้อความตามนั้น
6.4 การสื่อสารต้ องรุกอย่ างบูรณาการภายใต้ ความต้ องการของผู้รับสาร
การสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ต้องผ่านกระบวนการเลือกที่จะรับรู ้ (วิทวัส รุ่ งเรื องผล,
2549 : หน้า 65-66) ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 ระดับจะพบว่า ระดับแรกการเลือกสนใจนั้น ด้วยเนื้ อหาของสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นฯ ไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตความสนใจของเยาวชนเท่ าใดนัก เพราะเป็ นเรื่ องเนื้ อหาที่ ดูเกี่ ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งยากต่อการทาความเข้าใจและเป็ นเรื่ องไกลตัว ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
จังหวัดจันทบุรีน้ นั เห็ นได้ว่าในหลายแง่มุม ทั้งการสื่ อสารเพื่อการต่อรอง การสื่ อสารเพื่อการบริ หารบ้านเมือง
การสื่ อ สารเพื่ อ การทู ต และการสื่ อ สารเพื่ อ การศาสนา แต่ ต ามที่ เยาวชนกลุ่ ม ตัว อย่า งได้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ถึ ง
แนวทางการสื่ อ สารความหมายของสมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น ฯ นั้ น คงไม่ ส ามารถส่ ง ต่ อ เนื้ อ หาสารเกี่ ย วกับ
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ได้ท้ งั หมด จึ งต้องคัดเลือกส่ วนที่ เป็ นจุดเด่น ประเด็นสาคัญ ส่ วนย่อยของความหมาย
เท่านั้นที่ จะถูกนาไปสื่ อสารต่อตามแนวทางการสื่ อสารกับเยาวชน เพื่อให้สารเกี่ ยวกับพระองค์สืบทอดจากรุ่ น
สู่รุ่นอย่างมีทิศทางและเฉพาะเจาะจง
ดังนั้นเมื่อต้องจัดสรรแนวทางในการสื่ อสารกับเยาวชน จึ งต้องพิจารณาองค์ประกอบของการสื่ อสาร
ให้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจของเยาวชน อาทิ ใช้ระดับ ภาษาที่ ง่ายต่ อ การท าความเข้าใจ ละบางราชาศัพ ท์
ที่ ไม่จาเป็ น สื่ อสารให้รู้สึกว่าความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ นั้น มีความเกี่ ยวพันกับตัวผูร้ ับสาร ทั้งนี้
หากผูส้ ่ งสารเลือกสื่ อที่เน้นความบันเทิง การใช้ความถี่สูง และใช้ระยะเวลาในการรับสารไม่มากนักจะช่วยเสริ ม
การสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นเมื่อพิจารณาร่ วมกับวิถีการดาเนินชีวิตของเยาวชนในปั จจุบนั รวมทั้งควร
มีการพิจารณาการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการสื่ อสาร และแม้จะมีโอกาสอย่างมากในการสื่ อสารกับเยาวชนผ่านทาง
สื่ อออนไลน์ แต่ใช่วา่ การใช้ช่องทางออนไลน์ที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนจะเอื้อผลเต็มร้อยให้กบั
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การสื่ อ สารที่ จะเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล การสื่ อสารแบบบู รณาการจึ งเป็ นสิ่ งที่ พึ งพิ จารณาน ามาใช้ เพื่ อให้ม องเห็ น
ภาพรวม มี การจัดระเบี ยบวิธีการสื่ อสารใหม่ เพื่อให้มองเห็ นในมุมที่ ผูร้ ับสารมอง แล้วนามาใช้ในการสื่ อสาร
(Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum and Robert F. Lauterborn อ้างถึงใน อลิสา ชริ นทร์สาร, 2553 : หน้า 15)
เมื่ อผ่านการเลื อกสนใจ ก็เข้าสู่ ระดับการเลื อกตี ความ ซึ่ งในระดับ นี้ อย่างที่ ทราบดี ว่า การบิ ดเบื อน
ย่อ มเกิ ด ขึ้ น ได้เพราะขึ้ น อยู่กับ ประสบการณ์ ข องแต่ ล ะคน ดัง นั้ นส าหรั บ แนวทางการสื่ อ สารกับ เยาวชน
ในการสื บทอดความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ นั้น แม้จะมีการวางแผนควบคุมองค์ประกอบผูส้ ่งสาร สาร
และช่องทางการสื่ อสารมาอย่างรัดกุมเพียงใด ทว่าเยาวชนผูร้ ับสารก็เป็ นผูก้ มุ ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ
ไว้ตามการตีความของแต่ละคน ประการสุ ดท้ายการเลือกจดจา ในส่ วนนี้ หากมีการเชื่อมโยงให้เยาวชนได้รับรู ้
ความหมายของสมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น ฯ ในทิ ศ ทางที่ ส นั บ สนุ น ความเชื่ อ หรื อ ทัศ นคติ ที่ มี อ ยู่ข องพวกเขา
ก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างการจดจาได้ โดยการเลือกจดจามักเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับทั้งสองระดับที่เกิดขึ้นก่อน
เยาวชนผูร้ ับสารสามารถเลือกบริ โภคสื่ อได้อย่างเป็ นอิสระ สามารถตีความหมายของข่าวสารที่ ส่งมา
จากสื่ อ ได้ ในขณะเดี ยวกัน สื่ อ สารมวลชนก็ ต ้อ งอาศัย ความพยายามมากขึ้ น ในการโน้ม น้าวสารให้ ย อมรั บ
ความหมายและแนวคิดที่สื่อออกไป ซึ่ งทั้งสองส่ วนนี้คือการกาหนดกรอบการกระทาของผูร้ ับสารได้ในทางหนึ่ ง
(สุ ร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร, 2557 : หน้ า 55-56) ในทางเดี ย วกั น กั บ ที่ ท ฤษฎี ก ารจัด วาระสารระบุ ว่ า แม้สื่ อ
จะไม่สามารถทาให้ผรู ้ ับสารคิดแบบที่สื่อคิดได้ แต่ก็สามารถทาให้ผรู ้ ับสารคิดเรื่ องเดียวกันกับที่สื่อบอกได้ เพราะ
ผูร้ ับสารจะเรี ยนรู ้วา่ ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ นั้นมีน้ าหนักความสาคัญ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554 :
หน้า 208-215) เท่ ากับ ว่าการสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ จะได้พ้ื นที่ สื่อ ผ่านกระบวนการ
การสื่ อสาร รวมถึงผูร้ ับสารจะมีโอกาสได้รับรู ้ถึงความสาคัญของพระองค์
แต่อย่างไรก็ดี การรับสารเกี่ ยวกับความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ จะไม่เกิ ดขึ้นเลย หากไม่มี
การสื่ อสารอย่างเป็ นกิจจะลักษณะและปล่อยให้ขอ้ มูล ความหมาย รวมถึงความสาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับพระองค์
ค่อย ๆ เลือนหายไป ทั้ง ๆ ที่มีโอกาส การออกแบบสารและการใช้สื่อเพื่อการสื่ อสารเรื่ องความหมายของสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นฯ นั้น ในบริ บทของเมืองไทยยังเอื้อให้เกิดประสิ ทธิผลอยูม่ าก เป็ นสิ่ งพึงกระทา และไม่ควรประวิง
เวลา หากต้องการรักษาเนื้ อความที่ เกี่ ยวเนื่ องกับพระองค์ไว้ ทั้งนี้ ต้องมีการวางแผนการสื่ อสารให้รุกมากขึ้ น
เพราะเป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่า แม้ใ นปี พ.ศ. 2560 นี้ จะเป็ นปี แห่ ง การครบรอบ 250 แห่ ง การกู้ช าติ แต่ ย งั ไม่ พ บ
การกระทาการสื่ อสารที่ เป็ นการสมโภชอย่างสมพระเกี ยรติ (พิจารณาร่ วมกับการได้สนทนากับผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
วัฒนธรรมจังหวัดว่า มี การวางแผนจะสื่ อสารเกี่ ยวกับ สมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ มาตั้งแต่ตน้ ปี แต่จนกระทั่งถึ ง
ปั จจุบนั สิ้ นเดือนตุลาคม ก็ยงั ไม่ปรากฏการสื่ อสารดังกล่าวอย่างเป็ นที่ ประจักษ์ในวงกว้าง) และแม้จะพิจารณา
ในบริ บทที่วา่ กาลปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ (รัชกาลที่ 9) ก็ตาม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) รัฐและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่ อสารด้านวัฒนธรรมพึงพิจารณาและตระหนักถึงความสาคัญ
ในการสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็ นทางการ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่กว้างและลึกมากขึ้น อันส่ งผลต่อการกาหนดทั้งระดับนโยบายการสื่ อสารและระดับปฏิบตั ิการ
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ควรใช้การสื่ อสารอย่างบูรณาการในการสื บทอดความหมายของพระองค์ โดยชูเรื่ องราวของพระองค์เพื่อเชื่อมโยง
สู่ การปฏิ บตั ิตนในกาลปั จจุบนั ซึ่ งส่ งผลต่อการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้เกิ ดกับบ้านเมื อง พร้อมใช้โอกาสการ
ครบรอบ 250 ปี (พ.ศ. 2560) แห่งการกูช้ าติน้ ีให้เป็ นประโยชน์
(2) การสื่ อสารความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ต้องได้รับการสื่ อสารอย่างต่อเนื่ อง พร้อม
เพิ่ มช่ องทางในการสื่ อสารที่ ครอบคลุม และเข้าถึ งกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้ น รวมถึ งเปิ ดโอกาสให้สื่อออนไลน์
ได้ถูกนามาใช้อย่างเหมาะสมและเต็มที่
(3) รั ฐ และผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งพึ ง กระตุ ้น ให้ เยาวชนตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการสื บ ทอด
ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ ไว้ให้ชนรุ่ นหลัง
(4) เยาวชนผูร้ ับสารควรช่ วยกัน ส่ งต่อเผยแพร่ ความหมายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นฯ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์กบั ผูอ้ ื่น อาจทาได้อย่างง่ายด้วยการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ศึ กษาข้อมูลเพิ่ม เติ ม จากผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ย (Stakeholder) อาทิ บุ ค คลจากหน่ วยงานของรั ฐ เพื่อ ให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้น ขยายองค์ความรู ้ และสนับสนุนให้เกิดแนวทางในการสื่ อสารที่สมบูรณ์ข้ ึน
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สื่ อสั งคมออนไลน์ โอกาสใหม่ ของผู้ประกอบการความรู้
SOCIAL MEDIA: THE NEW INFOPRENEUR’S OPPORTUNITY
จิตรา วรรณสอน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: jitra.wa@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ผูป้ ระกอบการความรู ้ (infopreneur) คือ ผูป้ ระกอบการ ที่มีผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล (Information Product) เป็ น
ชุดข้อมูล ความรู ้ ที่ผ่านการรวบรวม สรุ ป และเผยแพร่ ในรู ปแบบที่สอนคนจานวนมากได้และทาให้เกิดรายได้
ซึ่ งในยุค ก่ อ นอิ น เทอร์ เน็ ต และสื่ อสังคมออนไลน์ ธุ รกิ จข้อมู ลความรู ้ (Information Business) มี ต ้น ทุ น สู ง มี
ข้อจากัดด้านจานวนและระยะเวลาการขาย และต้องผ่านตัวกลาง เช่น สานักพิมพ์ หรื อสังกัดองค์กรที่เป็ นธุรกิ จ
ข้อมูลความรู ้ เต็มรู ปแบบ
เมื่อสื่ อสังคมออนไลน์ เกิ ดขึ้น ได้เปลี่ยนรู ปแบบธุ รกิจข้อมูลความรู ้ ทั้งด้านช่องทางการให้บริ การที่ มี
ต้นทุนเกือบจะเป็ นศูนย์ ระยะเวลาและจานวนการขายที่ ไม่จากัด และ สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือที่ เอื้อต่อ
การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) จึงเป็ นโอกาสสาคัญสาหรับธุ รกิ จข้อมูลความรู ้ ทั้งรู ปแบบองค์กร
ธุรกิจเต็มรู ปแบบและบุคคล ที่จะสามารถเริ่ มธุรกิจด้วยโอกาสที่สูง และต้นทุนที่ต่ามากเป็ นประวัติการณ์
คาสาคัญ: ผูป้ ระกอบการความรู ้ สื่ อสังคมออนไลน์

ABSTRACT
Infopreneur is an entrepreneur who has an information product which collected, summarized, and
published in a format that teaches a large number of people and generates revenue. In the pre-Internet era and
social media, Information business has the high cost, limited number and time of sale. And must pass through
intermediaries, such as publishers or affiliates, organizations that are full information business knowledge.
When Social Media occurs, the Information business’s business model was changed. The cost of the
channel is almost zero, unlimited time and number of sales and social media are the tools to create a personal
branding which is an important opportunity for information business, both a full-fledged business model and
person to be able to start a business with high chances and very low cost.
KEYWORDS: Infopreneur, Social media
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1. บทนา
ในยุค ก่ อ นอิ น เทอร์ เน็ ต แพร่ ห ลาย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู ้ป ระกอบการความรู ้ จะอยู่ในรู ป ของหนั งสื อ
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการอบรมสัมมนา โดยมี การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อเก่า ซึ่ งทั้งตัว
ผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ มีตน้ ทุนสู ง ทั้งด้านตัวเงิน และเวลา และยังมีปริ มาณการขายที่ จากัด เมื่อสื่ อ
สังคมออนไลน์เกิดขึ้น ผูค้ นเชื่อมต่อกันในโลกออนไลน์ผ่านอินเทอร์ เน็ต การเข้าถึงข้อมูล ความรู ้ ทาได้สะดวก
รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา เช่นกันกับการสร้างตัวตนและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การที่เข้าถึงคนได้มากกว่า
ด้วยเวลาและต้นทุนที่ต่ากว่า ที่สาคัญคือไม่จากัดทั้งปริ มาณการขายและระยะเวลาการขาย ปั จจัยดังกล่าว ส่งผลให้
มีผปู ้ ระกอบการความรู ้เกิดขึ้นมากมายและประสบความสาเร็ จด้านรายได้ในเวลาอันรวดเร็ ว

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษารู ปแบบของธุรกิจความรู ้บนสื่ อสังคมออนไลน์
(2) เพื่อศึกษารู ปแบบการสร้างแบรนด์บุคคลของผูป้ ระกอบการความรู ้บนสื่ อสังคมออนไลน์

3. ผู้ประกอบการความรู้ (Infopreneur)
ผูป้ ระกอบการความรู ้ ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Infopreneur” มาจากคาสองคาผสมกันคือ “Information”
ซึ่ งหมายถึง ข้อมูลความรู ้ และคาว่า “Entrepreneur” หมายถึง ผูป้ ระกอบการ รวมกันแล้วคือ ผูป้ ระกอบการ ที่ มี
ผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล (Information Product) เป็ นชุดข้อมูล ความรู ้ ที่ผ่านการรวบรวม สรุ ป และเผยแพร่ ในรู ปแบบที่
สอนคนจานวนมากได้และทาให้เกิดรายได้
แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ รวบรวมเป็ นชุดผลิ ตภัณ ฑ์อาจเกิ ดจากประสบการณ์ ของผูป้ ระกอบการเองที่
ปฏิบตั ิจนได้ผลลัพธ์แล้วสรุ ปเป็ นวิธีการ ถือเป็ น “Result Expert” หรื อได้จากการรวบรวมสังเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว
นามาสรุ ปให้เข้าใจง่าย กรณี น้ ีเรี ยกว่าเป็ น “Research Expert”
นอกจากผูป้ ระกอบการที่ เป็ นรายบุ คคล ยังมี ธุรกิ จข้อมูลความรู ้ ในระดับองค์กร ที่ มีเทรนเนอร์ หรื อ
ผูส้ อนในสังกัด เช่น ธุ รกิจสื่ อการเรี ยนการสอน ธุรกิจอบรมสัมมนา และสานักพิมพ์ เหล่านี้ ถือเป็ น ธุรกิ จข้อมูล
ความรู ้ (Information Business) หรื อ ธุ ร กิ จการศึ ก ษา (Education Business) เต็ม รู ป แบบ ที่ มี ข ้อ มู ล ความรู ้ เป็ น
สิ นทรัพย์ (Assets)

4. เนือ้ หา ข้ อมูล ความรู้ อะไรบ้ างทีข่ ายได้ ?
ข้อมูล ความรู ้ ที่สามารถนามาเป็ นผลิตภัณฑ์ในธุรกิจข้อมูลได้ คือทุกข้อมูลที่ส่งมอบคุณค่า (Value)
บางอย่างให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่น แก้ปัญหา (Pain Point) บางอย่างให้ผบู ้ ริ โภคได้, ช่วยให้ประหยัดเวลา หรื อ พัฒนา
ทักษะในการทางาน ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ขายได้ในตลาดปัจจุบนั จึงเป็ นข้อมูลประเภท “How-To” ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็ นหมวดหมู่ได้ดงั นี้
4.1 How-To เพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office, Adobe
Photoshop, Illustration, การทาบัญชี เทคนิคการขาย วิธีขายของออนไลน์ การพูดในที่สาธารณะ การเล่นหุน้ การ
ทาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ฯลฯ
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4.2 How-To เพือ่ การพัฒนาตนเอง เช่น การจัดการเวลา การคิดบวก กฎแห่งแรงดึงดูด การจัดการ
การเงิน การวางแผนเพื่อการปลดหนี้ การแต่งตัวให้ดูมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
4.3 How-To เพือ่ สุ ขภาพ เช่น การว่ายน้ าแบบหายใจทางปาก การสร้างกล้ามเนื้อ การออกกาลังกาย
สาหรับคนท้อง วิธีดูแลผิวกายผิวหน้า ฯลฯ

5. ช่ องทางออนไลน์ ขายได้ ไม่ จากัด
รู ปแบบและช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ขอ้ มูล เดิมอยูใ่ นรู ปแบบของหนังสื อ หนังสื อเสี ยง หลักสูตรการ
เรี ยน การอบรมและการจัดสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งในรู ปแบบเดิมมีขอ้ จากัดดังนี้
1. มีระยะเวลาในการจัดทานาน
2. มีตน้ ทุนการผลิตสูง
3. ต้องมีการจัดส่ง เกิดเป็ นต้นทุนทั้งตัวเงินและเวลา
4. มีจานวนการขายที่จากัด
5. ต้องผ่านตัวกลาง เช่น สานักพิมพ์ , องค์กรธุรกิจข้อมูล เต็มรู ปแบบ และแบ่งผลประโยชน์กนั แบบ
Profit sharing เช่นการพิมพ์หนังสื อ ผูเ้ ขียนจะได้ส่วนแบ่งประมาณ 10%
เมื่อสื่ อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น เกิดเป็ นช่องทางการให้บริ การช่องทางใหม่ ที่สามารถแก้ปัญหาของรู ป
แบบเดิมได้ ดังนี้
5.1 จากหนังสือสู่ E-Book (Electronic Book) และ Audiobook
E-Book เป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง โดยเนื้อหาในไฟล์จะมีลกั ษณะเหมือนหนังสื อจริ ง ๆ แต่
อยูใ่ นรู ปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในยุคแรก จะอยูใ่ นรู ปของไฟล์แบบ PDF แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาโปรแกรมการ
อ่านให้สวยงามขึ้นและใกล้เคียงกับการอ่านหนังสื อจริ ง ๆ หลายโปรแกรม เช่น I love library, DNL Reader,
FlipAlbum เป็ นต้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสื อ และเว็บไซต์ต่างๆ ได้ มีปฏิสมั พันธ์
และโต้ตอบกับผูอ้ ่านได้ สามารถแทรกภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบได้ โดยคุณสมบัติที่สาคัญของ EBook คือสามารถปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา และผูเ้ ขียนสามารถจัดทาและจัดจาหน่ายเองไม่ตอ้ ง
ผ่านสานักพิมพ์ หรื อสามารถฝากขายในแหล่ง E-Book ได้ ซึ่งผูเ้ ขียนจะถูกหักค่าดาเนินการประมาณ 30-40%
เหลือรายได้ประมาณ 60-70% ซึ่ งมากกว่าการพิมพ์หนังสื อกับสานักพิมพ์หลายเท่า
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ตัวอย่ างแหล่ ง E-Book ของไทย
ebooks.in.th

www.ookbee.com

ส่ วน “Audiobook” หรื อหนังสื อเสี ยง เป็ นการบันทึ กความรู ้ในรู ปแบบเสี ยงแล้วบรรจุเป็ น แผ่นซี ดี หรื อ
ดิจิทลั ไฟล์สาหรับฟั งออนไลน์ ซึ่ งผูเ้ ขียนสามารถจัดทาเอง จาหน่ายเอง หรื อจัดทาและจาหน่ ายผ่านสานักพิมพ์
หรื อ แหล่ง Audiobook เช่น www.ookbee.com , www.amazon.com และ www.audiobooks.com ได้เช่นกัน
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5.2 จากห้ องเรียนสู่ วดี โี อคอร์ สในห้ องเรียนออนไลน์
วีดีโอคอร์ ส (VDO Course) คือเนื้อหาข้อมูลหลักสู ตรที่อยูใ่ นรู ปของภาพและเสี ยง ผ่านการตัดต่อ และ
ใส่ เอฟเฟคเพื่อให้น่าสนใจและช่วยให้เนื้ อหาไม่น่าเบื่อและเข้าใจง่ายขึ้น สามารถทาออกมาได้ท้ งั ในรู ปของดีวีดี
และคอร์ส ออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถเรี ยนเนื้อหาคอร์สออนไลน์ ได้หลายช่องทาง ได้แก่
5.2.1 ผ่ านเว็บไซต์ ของผู้ประกอบการความรู้ เอง โดยใช้ระบบชื่อสมาชิก เพื่อให้ลูกค้าที่ชาระเงิน
เข้าไปดู เนื้ อ หาเฉพาะได้ ตัวอย่าง : https://padveewebschool.com/ เว็บ ไซต์ข องคุ ณ พัด วี ฟรี แ ลนซ์ ที่ รั บ ท า
เว็บไซต์และสอนการใช้เครื่ องมือทางออนไลน์ เช่น WordPress, Google SEO และเป็ นที่ปรึ กษาเชิงเทคนิคดิจิทลั

5.2.2 ผ่านเว็บไซต์ Course Store โดย Course Store จะมีเครื่ องมือและทีมงานในการบันทึกวีดีโอ
และตัดต่อออกมาเป็ นวีดีโอคอร์สให้สาเร็ จ พร้อมดูแลเรื่ องการขายและการชาระเงิน โดยเจ้าของข้อมูลรับส่วน
แบ่ง 60% Course Store 40% ตัวอย่าง Course Store
SkillLane.com
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CourseSquare.co

5.2.3 ผ่าน Facebook
Facebook เป็ นช่องทางใหม่ ที่เป็ นโอกาสที่ น่าสนใจมากสาหรับผูป้ ระกอบการความรู ้ เพราะเป็ น
สื่ อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถดาเนิ นการเองได้เลย และรับผลประโยชน์ 100%
เต็ม โดยการเปิ ดห้องเรี ยนโดยใช้ “Facebook Group” โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มรายชื่อ Facebook ของลูกค้าที่
ยืนยันการชาระเงิ นมาแล้ว เข้าไปในกลุ่มลับของแต่ละหลักสู ตรที่ สร้างไว้ ถือเป็ นช่องทางใหม่ ที่ สะดวก ไม่มี
ค่าใช้จ่าย และรับได้ไม่จากัดจานวน
ตัวอย่ างวีดโี อคอร์ สใน Facebook Group
1. ชื่อกลุ่ม : รุ่ น 3 - คอร์สฝึ กมือพระกาฬ Plus+
หลักสู ตร : สอนการทาโฆษณาบนเฟสบุ๊ค จานวนสมาชิกกลุ่ม : 1,033 คน
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2. ชื่อกลุ่ม : มือใหม่หดั ใช้เทคนิค รุ่ น 2
หลักสู ตร : สอนเล่นหุน้ จานวนสมาชิกกลุ่ม : 457 คน

6. สร้ างตัวตนบนโลกออนไลน์ ง่ ายแค่ ปลายนิว้ คลิก
ธุรกิจข้อมูลความรู ้ เป็ นธุรกิจที่ความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าอย่างมาก
อาจกล่าวได้วา่ ตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ก็เป็ นส่วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ดว้ ย การสร้างตัวตน หรื อการสร้างแบรนด์
บุคคล (Personal Branding) ให้กบั ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก เพื่อให้เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิด
(Influencer) ในเรื่ องที่ถนัด และสร้างฐานผูต้ ิดตาม (Fans/ Followers) หรื อ สาวก (Tribe) ที่ภกั ดี ส่งผลให้เกิดการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลนั้น ๆ ซึ่งก็คือ นัน่ เอง
วิธีการสร้างแบรนด์บุคคล ที่ได้ผลดีในยุคนี้ คือการเผยแพร่ วดิ ีโอและบล็อก (Blog) ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่
ตอกย้าภาพลักษณ์การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถทาได้ง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งมี
ความรู ้หรื ออุปกรณ์เชิงเทคนิคมาก เพราะผูช้ มจะให้ความสาคัญกับเนื้อหา มากกว่าคุณภาพของวิดีโอ และสามารถ
เผยแพร่ ไปสู่ คนจานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว และต้นทุนต่ า มีเพียงต้นทุนการผลิตเนื้ อหาเท่านั้น และหาก
ต้องการให้เผยแพร่ ไปถึงคนจานวนที่ มากขึ้ น สามารถใช้การโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ที่ สามารถกาหนดและ
ควบคุมต้นทุนเองได้
สื่อสังคมออนไลน์ กบั การสร้ างแบรนด์ บุคคลของผู้ประกอบการความรู้
6.1 Website
เว็บไซต์ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์บุคคลได้ดี และยังเป็ นเครื่ องมือที่เจ้าของสามารถออกแบบ
รู ปแบบของเนื้อหาได้เอง สามารถเชื่อมโยงกับระบบการขาย เช่นระบบการชาระเงินได้ และที่สาคัญ เนื้อหาบน
เว็บไซต์ จะถูกค้นเจอจากระบบค้นหา (Search engine) ได้ดี
ตัวอย่ าง : เว็บไซต์ ของคุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง นักการตลาดดิจิทลั คอลัมน์นิสต์ พิธีกรรายการทีวี DigiLife
ที่ปรึ กษาด้านการตลาดดิจิทลั ที่มีคอร์สด้านการตลาดดิจิทลั อย่างต่อเนื่อง
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6.2 Facebook
Facebook เป็ นเครื่ องมือที่ดีสาหรับการสร้าง “Brand Awareness” เพราะสามารถสื่ อสารได้รายวัน
เข้าถึงคนจานวนมากได้อย่างรวดเร็ ว โดยมักจะตั้งเป้ าหมายที่จานวนผูต้ ิดตาม (Fan), จานวนผูช้ ม (View), จานวน
การเข้าถึง (Reach) และจานวนการมีส่วนร่ วมในเนื้อหา (Engagement)
ตัวอย่ าง : Facebook Fan Page ของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกร วิทยากร และนักเขียน ทิ่อยูใ่ นธุรกิจความรู ้มานาน
มีผลงานทั้งหนังสื อ ออดิโอบุ๊ค และคอร์ส ออนไลน์และสัมมนามากมาย ทั้งสอนพูด สอนเขียน งานขาย การ
พัฒนาตนเอง การคิด เพื่อความสาเร็ จ
Fan Page : บัณฑิต อึ้งรังษี: อาจารย์ของอาจารย์ Bundit Ungrangsee จานวนผู้ตดิ ตาม : 452,573 คน
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6.3 Line@
Line@ มีฟังก์ชนั การใช้งานเหมือน Facebook Fan Page เป็ นบัญชีไลน์ที่สามารถส่งข้อความถึงเพื่อน
ทั้งหมดในครั้งเดียว (Broadcast) และสามารถคุยแบบ 1 ต่อ 1 เหมือนบัญชี Line สามารถโพสสื่ อสารกับเพื่อน
ทั้งหมดผ่าน Timeline ได้ สามารถตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้ และตั้งผูด้ ูแล (Admin) ได้หลายคน
ตัวอย่ าง : Line@ ของคุณวิสูตร แสงอรุ ณเลิศ : นักแต่งเพลง บรรณาธิการและนักเขียนหนังสื อขายดี (Best
Seller) หลายเล่ม เจ้าของแฟนเพจ Boy’s Thought มีผลิตภัณฑ์ท้ งั อีบุ๊ค, ออดิโอบุ๊ค, คอร์สออนไลน์ และสัมมนา
สอนทั้งการเขียนและ การพัฒนาตนเอง

6.4 Twitter
Twitter เป็ น Micro Blogging / Micro Sharing ที่ เป็ นสื่ อ สังคมออนไลน์ ที่ เผยแพร่ ข่ าวสารได้รวดเร็ ว
ที่สุด เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับการประชาสัมพันธ์
ตัวอย่ าง : Twitter ของคุณชัยพนธ์ ชวาลวณิ ชชัย (ครู ชยั ) นักการตลาดดิจิทลั เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing
In Black และคอร์สเรี ยนออนไลน์ดา้ นการตลาดดิจิทลั
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7. สรุ ป
การเกิดขึ้นของสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นโอกาสที่สาคัญของธุรกิจข้อมูลความรู ้และผูป้ ระกอบการความรู ้
ที่จะ สร้างธุรกิจและขยายได้โดยไม่จากัด
ในด้านของช่องทางการให้บริ การ สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นช่องทางที่มีตน้ ทุนต่ าแทบจะเป็ นศูนย์ และ
หากต้องการให้เข้าถึงคนมากขึ้น สามารถทาการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์โดยที่สามารถกาหนดต้นทุนและ
รู ปแบบเองได้ และดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งผ่านเอเจนซี่ เป็ นช่องทางที่ไม่จากัดระยะเวลาการซื้ อ ทาให้สามารถ
ขายสิ นค้าได้ตลอดเวลา และที่ สาคัญ ไม่จากัดจานวนการขาย ผูป้ ระกอบการสามารถขยายธุ รกิ จได้อย่างไม่ มี
ขอบเขต
ในด้า นของการตลาด สื่ อ สัง คมออนไลน์ เป็ นช่ อ งทางที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ างแบรนด์บุ ค คล (Personal
Branding) เพราะสามารถสื่ อสารถึงคนจานวนมากได้โดยตรง เป็ นเครื่ องมือที่เปลี่ยนผูบ้ ริ โภคเนื้ อหาเป็ นผูผ้ ลิต
เนื้อหา และหากเนื้อหานั้นมีประโยชน์ ก็จะเกิดการกระจายอย่างรวดเร็ ว
สื่ อสังคมออนไลน์ จึงเป็ นโอกาสสาคัญของผูป้ ระกอบการความรู ้ (infopreneur) และทุกคนที่ มีความรู ้
ความถนัดเฉพาะด้าน และความสามารถในการสื่ อสาร ที่ตอ้ งการเข้ามาในธุรกิจนี้

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ควรมี การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าข้อมูล (Information Product) ผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 เพื่ อ เป็ นแนวทางในการออกแบบรู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้อ มู ล ( Information
Product) และการสื่ อสารการตลาดออนไลน์
8.2 ควรมี การศึ กษาการสร้ างแบรนด์บุค คล (Personal Branding) ของผูป้ ระกอบการความรู ้ ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์แต่ละประเภท เพื่อให้มองเห็นภาพและรู ปแบบที่ชดั เจนขึ้น
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แนวทางการออกแบบอินโฟกราฟิ กให้ ความรู้ เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0
THE GUIDELINE FOR THAILAND 4.0 INFOGRAPHIC DESIGN
สุ รัตนชั ย ชื่ นตา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Surattanachai.ch@spu.ac.th.com
บทคัดย่อ
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นวิสัยทัศน์เชิ งนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย เป็ นยุคสมัยที่ คนไทย
ได้น้อมนาเอาหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพล อดุ ลยเดช มาเป็ น
แนวคิ ด หลักในการพัฒ นาประเทศ โดยมี 2 ยุท ธศาสตร์ สาคัญ คื อ การสร้ างความเข้ม แข็ งจากภายใน และ
การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้นอ้ มนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยเน้น 1) การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) 2) การสร้าง
สัน ติภาพที่ มนั่ คง (Secured Peace) 3) การเติ บโตที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Growth) 4) การสร้างความเจริ ญ รุ่ งเรื อง
ร่ วมกัน (Shared Prosperity) โดยอิ น โฟกราฟิ กที่ ดี ต้องมี ลกั ษณะ ดังนี้ 1) การเน้น หัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดี ยว
(Focus on a single topic) 2) การออกแบบให้มีความเข้าใจได้ง่าย (Keep it simple) 3) ข้อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญในการ
สื่ อ สาร (Data is important) 4) มี ค วามมั่น ใจในข้อ เท็ จ จริ ง ของข้อ มู ล (Be sure facts are correct) 5) ใช้อิ น โฟ
กราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องหรื อดาเนิ นเรื่ องในการสื่ อสาร (Let it tell a story) 6) การออกแบบที่ ดีทาให้การสื่ อสารมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Good design is effective) 7. การใช้สี ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ (Choose attractive colors) 8. การใช้
คาพูดที่ ส้ นั กระชับ มีความสื่ อสารชัดเจน (Use short texts) 9. มีการตรวจสอบตัวเลขข้อมูลที่ชดั เจน (Check your
numbers) 10) การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิ กให้มีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย
(Make the file size small) สาหรับเนื้ อหาที่ควรนามาใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิ กให้ความรู ้ เรื่ อง ไทยแลนด์
4.0 ที่ เป็ นแก่นแท้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ด้านสาธารณสุ ข สุ ขภาพ
และเทคโนโลยีท างการแพทย์ 3) ด้ านเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อ ัจ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใช้ร ะบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ เข้ามามี ส่ วนในการควบคุ ม 4) ด้านดิ จิทัล เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ต ที่ มีการเชื่ อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปั ญญาประดิ ษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว และ 5) ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริ การที่มีมูลค่าสูง
คาสาคัญ: อินโฟกราฟิ ก ไทยแลนด์ 4.0
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ABSTRACT
Thailand, 4.0 is a vision of economic development policy. It is the era that Thai people accept the
sufficiency economy philosophy of His majesty king Bhumibol Adulyadej to be a key concept in developing
the country. The second important strategy is to be strengthened from within and linking Thailand with the
world population in driving Thailand 4.0, government has embraced the philosophy to be used to link the
country with the world community by focusing on: 1) Saved the Planet, 2) Secured peace, 3) Sustainable
growth, and 4) Shared Prosperity. Great infographic characteristics were as follows: 1) Focus on a single topic,
2) Keep it simple, 3) Data is important, 4) Be sure facts are correct, 5) Let it tell a story, 6.) Good design is
effective, 7. Choose attractive colors, 8. Use short texts, 9. Check your numbers, 10). Make the file size small.
Content used to design an infographic should educate Thailand, 4.0 with 5 areas of the essence as follows:
1) food, agriculture and biotechnology, 2) public health, health and medical technology, 3) tools, intelligent
devices, robots and mechanical systems that use electronic systems to take part in the control, 4) digital, Internet
technology with the connection and force devices, artificial intelligence and embedded technology; and
5) creative, cultural and high-value service industries.
KEYWORDS: Infographic Thailand 4.0

1. บทนา
ยุคสังคมดิ จิทลั สภาพสังคมและสถานการณ์บา้ นเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ไม่เคย
หยุดนิ่ง ทั้งในเรื่ องสังคม วัฒนธรรม นวัตกรรม ตลอดจนวิถีชีวติ ด้านอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นองค์ประกอบ
ที่ สาคัญ ในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็ นยุคสมัยที่ คนไทย ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาเป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมี
2 ยุทธศาสตร์ สาคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก จึงทาให้ประชาชน
คนไทย ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน นายุทธศาสตร์สาคัญทั้ง 2 ประการในข้างต้น มาใช้เป็ นแนวในการ
ดาเนิ นเศรษฐกิจและดาเนินชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น แต่สภาพปั ญหาของคนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจคาว่า
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริ ง จึงทาให้การขับเคลื่อนในด้านต่างๆ เป็ นไปได้ชา้ หรื อยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควรมากนัก
Visual Thinking เป็ นการสื่ อสารโดยการใช้ภาพในการสื่ อสาร ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้และจดจากว่าการรับ
สารผ่านการอ่านจากตัวอักษร โดยสภาพปั ญหาการเรี ยนรู ้ของคนในยุคปั จจุบนั คือ การรับสารผ่านการมองด้วยตา
และจดจาด้วยภาพ ซึ่ งหากใช้การสื่ อสารด้วยข้อความหรื อสาระความรู ้ในรู ปแบบตัวอักษร อาจทาให้การสื่ อสาร
ได้ไม่สมบูรณ์ชดั เจนครบถ้วน ทาให้การนา Visual Thinking มาใช้ในการสื่ อสารเป็ นที่นิยมมากยิง่ ขึ้น เป็ นเทคนิ ค
พื้นฐานที่ทุกคนสามารถทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน เพราะธรรมชาติของเด็กใช้การรับรู ้ผ่านภาพ
มากกว่าตัวอัก ษรอยู่แล้ว เวลาที่ ตอ้ งการจะสื่ อ สารอะไรบางอย่างในความคิ ด ก็จะเขี ยนภาพเพื่ อแสดงความ
ต้องการหรื อสิ่ งที่ ตอ้ งการสื่ อสารออกไป ดังนั้น Visual Thinking เป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่จะช่วยให้การสื่ อสารชัดเจน
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ตลอดจนสร้างการจดจาที่ ดีได้ เพราะภาพที่ดีจะช่วยสร้างการสื่ อสารและความประทับใจให้แก่ผูร้ ับสารได้เป็ น
อย่างดี ไม่วา่ จะด้วยเรื่ องของการใช้เส้น สี รู ปร่ างรู ปทรงเข้ามามีส่วนช่วยให้จดจาและทาความเข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิ กเพื่อให้ความรู ้เรื่ อง ไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการสื่ อ สารกับ ประชาชนคนไทย ให้ เข้าใจถึ ง แก่ น แท้ข องไทยแลนด์ 4.0
ให้มากขึ้น

ไทยแลนด์ 4.0
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นวิสัยทัศ น์ เชิ งนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทย หรื อ โมเดลพัฒ นา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ (คสช.) ซึ่ งได้น้อ มน าเอาหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช ที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทย อยู่ได้บนพื้นฐานของความมี กิน มี ใช้อย่าง
พอเพียง โดยมียทุ ธศาสตร์สาคัญ 2 ประการ คือ 1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from within) และ
2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the world) โดยภายใต้การบริ หารประเทศตามวิสยั ทัศน์เชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริ หารประเทศบนวิสัยทัศน์
ที่วา่ ด้วยเรื่ องของ “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน”
ไทยแลนด์ 4.0 เกิดจากความมุ่งมัน่ ที่ตอ้ งการจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากรู ปแบบสิ นค้าไปสู่ การเน้นในภาค
บริ ก ารมากขึ้ น สนับ สนุ น ให้ผูป้ ระกอบการนาเทคโนโลยีส มัยใหม่ มาใช้ร่วมกับ การท าธุ รกิ จมากขึ้ น ดังนั้น
ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิ ม ไปสู่ การเป็ นเกษตรกรรม
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริ หารจัดการและเทคโนโลยีที่กา้ วล้ าสมัย ซึ่ งเกษตรกรจะต้องมีชีวิตที่ดีข้ ึน เป็ นเกษตรกรที่
ร่ ารวยขึ้ น และเป็ นเกษตรกรในรู ป แบบเป็ นผูป้ ระกอบการ ในการขับเคลื่ อน Thailand 4.0 รั ฐบาลจึ งได้น้อม
นาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยเน้นด้านต่างๆ ดังนี้
1. การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet)
2. การสร้างสันติภาพที่มนั่ คง (Secured Peace)
3. การเติบโตที่ยงั่ ยืน (Sustainable Growth)
4. การสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องร่ วมกัน (Shared Prosperity)
กล่าวได้ว่า แก่นยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการเชื่ อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลกนั้น ตั้งอยูบ่ นฐานความคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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จุดสาคัญที่ ไทยแลนด์ 4.0 จะมุ่งเน้ นพัฒนา
จุดสาคัญ ในการพัฒนาประเทศ ที่ ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาแล้วเกิ ดผลเป็ นรู ป ธรรมนั้น จะต้องมี การ
พัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั ซึ่งมีจุดสาคัญในการพัฒนา
ตามเป้ าหมายดังนี้ คือ
1. ด้านอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชี วภาพ ได้แ ก่ การสร้ างเส้ น ทางธุ รกิ จ แบบใหม่ (New
Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกกรม และเทคโนโลยีอาหาร เป็ นต้น
2. ด้ า นสาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และเทคโนโลยี ท างการแพทย์ เช่ น การพัฒ นาเทคโนโลยี สุ ข ภาพ
เทคโนโลยีการแพทย์ และสปา เป็ นต้น
3. ด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนใน
การควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร และเทคโนโลยีคมนาคม เป็ นต้น
4. ด้านดิ จิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ต ที่ มีการเชื่ อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่างๆ ปั ญ ญาประดิ ษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีดา้ นการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้ งใช้มนุษย์ เทคโนโลยี
การศึ กษาที่ เน้น รู ป แบบของ e-learning หรื อ ห้ อ งเรี ยนออนไลน์ ในการใช้เทคโนโลยีม าเป็ นตัว ช่ ว ยในการ
จัดรู ปแบบห้องเรี ยนให้ทนั สมัย เป็ นต้น
5. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริ การที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ (Life style) ของกลุ่มลูกค้า และเทคโนโลยีการท่ องเที่ ยว การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การให้มีความเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เป็ นต้น
ดังนั้น 5 ด้านที่กล่าวมาในข้างต้น จึงเปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญ ที่จะนามาใช้ในการสื่ อสารกับคนทัว่ ไป
ให้เกิ ดเป็ นความรู ้ความเข้าใจที่ เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนที่ ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒ นาเพื่ อให้เกิ ดการพัฒ นาและ
บรรทัดฐานในการทางานร่ วมกันเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อไป (เสริ ม เรื องรุ่ งโรจน์, 2559)

การสื่ อสารในรู ปแบบไทยแลนด์ 4.0
สภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป จึงทาให้เกิดเป็ นยุคสมัยที่ มนุ ษย์ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีเป็ น
ที่ต้ งั ในการดาเนิ นชีวติ การสื่ อสารของคนยุคนี้จึงกลายเป็ นสังคมก้มหน้า มากกว่าการหันหน้ามานัง่ พูดคุยสื่ อสาร
ตามวิถีปกติของธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นการสื่ อสารในยุคนี้ จึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องนาข้อมูล สาระความรู ้
หรื อแก่นแท้ของการสื่ อสาร มาปรับเปลี่ยนให้สื่อสารได้ง่าย กะทัดรัด เน้นใจความสาคัญเป็ นหลัก ผ่านรู ปแบบสื่ อ
ที่ เป็ นดิ จิ ทั ล มากขึ้ น โดยการสื่ อสารของคนในรู ปแบบไทยแลนด์ 4.0 จึ ง จะมี ล ั ก ษณะส าคั ญ ดั ง นี้
1. อินเตอร์ เน็ต (Internet) เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับการสื่ อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
ดังนั้นในทุ กภาคส่ วนจะต้องเร่ งสนับสนุ น ให้ทุ กคนเข้าถึ ง อิ นเตอร์ เน็ ตให้มากที่ สุด เพื่ อการสื่ อสารที่ รวดเร็ ว
ทันสถานการณ์โลก
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เป็ นสิ่ งที่ จะนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ จะนามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศในรู ปแบบของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้คนในประเทศ หันมามีบทบาทในการคิด
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น มากกว่าเป็ นเพียงผูต้ าม แต่เน้นให้คิดสร้างสรรค์และเป็ นผูน้ าในการริ เริ่ มคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ
การผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการออกแบบ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากภาครัฐ
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ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างฐานประเทศไทยสู่ การ
เป็ น Creative Thailand
3. การปฏิสัมพันธ์กบั สังคม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและทางานร่ วมกันใน
สังคมได้ ดังนั้นกาจัดกิ จกรรมต่างๆ ทั้งในสถานศึ กษา หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และประเทศ ควรมี การ
สนับสนุ นให้คนในทุ กระดับ ได้มีการทางานร่ วมกัน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จของหน่ วยงานหรื อกลุ่ม
ชุมชนร่ วมกัน รับผิดชอบร่ วมกัน บริ หารร่ วมกัน ไม่ใช่เป็ นเพียงหน้าที่ ของใครคนใดคนหนึ่ ง (เสรี วีรภาพกุล,
2559)

การออกแบบอินโฟกราฟิ ก
งานออกแบบกราฟิ ก เป็ นงานสร้ างสรรค์ที่ ต ้อ งอาศัย ทัก ษะความช านาญในการฝึ กฝน ความคิ ด
สร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกัน ผูท้ ี่จะมีความชานาญในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเรี ยนรู ้ที่จะ
เปิ ดโลกทัศน์ในมุมมองที่ แปลกใหม่อยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการค้นหาแนวความคิดใหม่ๆ ให้กบั การทางาน
กราฟิ ก ซึ่ งในยุคของไทยแลนด์ 4.0 กราฟิ กก็มีส่วนสาคัญในการเข้ามาสื่ อสารเล่าเรื่ องราวให้ผรู ้ ับสารเข้าใจสิ่ งที่
ต้องทาความเข้าใจกับคนทั้งประเทศ ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และรู ้จกั แก่นแท้ของไทยแลนด์ 4.0
การออกแบบกราฟิ กปั จจุ บัน เป็ นยุคของอิ เล็กทรอนิ กส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นาเครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุสาเร็ จรู ป มาช่วยในการออกแบบกราฟิ กได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กราฟิ ก ( Graphic ) เป็ นคามาจากภาษากรี ก ว่า Graphikos หมายถึง การเขียนภาพด้วยสี และเขียนภาพ
ขาวด า และค าว่า Graphein มี ค วามหมายทั้งการเขี ยนด้ว ยตัวหนังสื อ และการสื่ อ ความหมายโดยการใช้เส้ น
(กีรติ วงศ์ทองชาติ, 2558) เมื่อรวมทั้งคา Graphikos และ Graphein เข้าด้วยกันวัสดุกราฟิ กจะหมายถึงวัสดุใดๆ ซึ่ ง
แสดงความจริ ง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน และอักษรข้อความรวมกัน ภาพวาดอาจจะ
เป็ น แผนภาพ (Diagram) ภาพสเก็ต (Sketch) หรื อแผนสถิ ติ (Graph ) หรื ออาจเป็ นคาที่ ใช้เป็ นหัวเรื่ อง (Title)
คาอธิ บายเพิ่มเติมของแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ และภาพโฆษณา อาจวาดเป็ นการ์ ตูนในรู ปแบบหรื อประเภท
ต่างๆ ภาพสเก็ต สัญ ลัก ษณ์ และภาพถ่าย สามารถใช้เป็ นวัส ดุ ก ราฟิ กเพื่ อสื่ อ ความหมายในเรื่ อ งราวที่ แ สดง
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ได้ วัสดุกราฟิ กทางการศึ กษา เป็ นสื่ อการสอนที่ สื่อถึงเรื่ องราวต่างๆ โดยใช้เส้นภาพวาดและ
สัญลักษณ์ ที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง แทนคาพูด (รุ่ งนภา ชาติพนั ธ์, 2558)
การสื่ อ สารข้อ มู ลที่ มี อ ย่างมากมายและหลากในยุค ปั จจุ บัน ผ่านรู ป แบบสื่ อ ที่ เป็ นดิ จิ ทัล และอาศัย
ช่องทางในการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายระบบอินเตอร์ เน็ต ทาให้เกิ ดพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผูร้ ับสารที่
หลากหลาย ผูร้ ับสารสามารถเลือกช่องทางในการรับสารที่ ตนเองสนใจได้มากมายในช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก
แต่สาหรับในบางข้อมูลที่เป็ นข้อมูลเชิงให้สาระความรู ้และรายละเอียดสาคัญ มีความจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัย
รู ปแบบของการออกแบบการสื่ อสารที น่าสนใจ ดึงดูดใจผูร้ ับสาร สามารถทาให้ผรู ้ ับสารเข้าใจในข้อมูลได้ง่าย
เพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านของเนื้ อหาสาระและการออกแบบ ปั จจุ บนั การสื่ อสารด้วย
เรื่ องราวสั้นๆ และภาพที่ดูน่าสนใจ ทาให้เกิดการรับรู ้ขอ้ มูลต่อผูร้ ับสารได้มีประสิ ทธิภาพทีสูงกว่าการสื่ อสารด้วย
ข้อมูลเชิงตัวอักษร เนื่องจากธรรมชาติมนุษย์โดยแท้จริ ง จะชื่นชอบและจดจาข้อมูลหรื อภาพที่มีความสวยงาม ได้
มากกว่าการอ่าน จึ งท าให้เกิ ดการใช้สื่ อ ในรู ป แบบใหม่ เกิ ด ขึ้ น อี ก ลักษณะหนึ่ งที่ เป็ นการน าข้อ มู ลสาคัญ มา
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ออกแบบเป็ นภาพในการสื่ อสาร ที่เรี ยกว่า อินโฟกราฟิ ก (Infographic) ซึ่ งเป็ นการนาภาพหรื อกราฟิ กในรู ปแบบ
ต่างๆ มาใช้ในการสื่ อสารและบ่งชี้ถึงข้อมูลที่ตอ้ งการจะถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลเชิงสถิติ
ตัวเลข หรื อสาระความรู ้อื่นๆ อีกมากมาย โดยเรี ยกว่าเป็ นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลให้ผูร้ ับสารสามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่ งเหมาะสาหรับผูร้ ับสารในยุคดิ จิทลั ที่ มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ สลับซับซ้อนในจานวน
มหาศาลด้วยระยะเวลาที่ มีอยู่อย่างจากัด และในยุคปั จจุบัน รู ปแบบสื่ ออินโฟกราฟิ ก ก็กาลังเป็ นที่ นิยมในโลก
สังคมออนไลน์ หรื อระบบอินเตอร์เน็ตอีกด้วย
Infographics มาจากค าในภาษาอังกฤษสองค าคื อ Information หรื อสารสนเทศ เป็ นผลลัพธ์ข องการ
ประมวลผล การจัด ด าเนิ น การ และการเข้าประเภทข้อมู ล โดยการรวมความรู ้ เข้าไปต่ อ ผูร้ ั บ สารสนเทศนั้น
สารสนเทศมีความหมายหรื อแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย อินโฟกราฟิ กเป็ นการแสดงผลของข้อมูลหรื อความรู ้
ที่ ผ่านการประมวล สรุ ป ย่อให้เหลือใจความสาคัญหรื อคาตอบที่ ตอ้ งการสื่ อ โดยภาพ เพื่อให้เนื้ อหา/ข้อมูล ที่
ต้องการนาเสนอสามารถอ่านและเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น ป้ าย แผนที่ งานวิจัย ปั จจุบันนิ ยมใช้ในสายงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพื่อแสดงข้อมูลที่ซบั ซ้อนให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น หรื อสรุ ปคาตอบ ไม่
ว่าจะเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลขหรื ออื่นๆ ให้กบั ผูร้ ับสาร (Ghode, R. , 2015)

ลักษณะของอินโฟกราฟิ ก
อินโฟกราฟิ ก (Infographics) หมายถึง การนาข้อมูลหรื อความรู ้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศในลักษณะของ
ข้อมูลและกราฟิ กที่ อาจเป็ นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ ออกแบบเป็ นภาพนิ่ ง
หรื อภาพเคลื่ อนไหว เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ วและชัดเจน ดังนั้นลักษณะของอิ นโฟกราฟิ ก จะต้องเป็ นภาพที่
ออกแบบมาแล้ว สามารถสื่ อสารได้ชัด ไม่ท าให้เกิ ดความสับสน เพราะภาพต่างๆ เหล่านั้น จะเปรี ยบเสมื อ น
ตัวแทนในการเล่าเรื่ องในแต่ละส่วนให้ผรู ้ ับสารเข้าใจถึงแก่นแท้ของสารที่ตอ้ งกาสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยอินโฟกราฟิ กที่ดี โดยรุ่ งนภา ชาติพนั ธ์ (2558) ได้กล่าวว่า ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
1. การเน้นหัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดียว (Focus on a single topic)
2. การออกแบบให้มีความเข้าใจได้ง่าย (Keep it simple) เมื่อเริ่ มการออกแบบอินโฟกริ ก นักออกแบบ
ต้องแน่ ใจว่าข้อมูลที่ ตอ้ งการสื่ อสารไปยังผูร้ ับสารนั้นไม่อดั แน่ นจนเกิ นไป ไม่ซับซ้อนทาให้เกิ ดความสับสน
สร้างความเข้าใจในการรับสารของกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิ ดการทาให้ ผูอ้ ่านหรื อผูช้ มเกิ ดความ
สับสนในการรับข้อมูล
3. ข้อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญในการสื่ อสาร (Data is important) การออกแบบอินโฟกราฟิ ก ผูอ้ อกแบบจะต้อง
คานึ งถึ งความถูกต้องของข้อมูล การออกแบบที่ เกิ ดขึ้น จะต้องเน้น ข้อมูลเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ และเป็ นแก่น แท้
ตลอดจนการคานึงถึงรู ปแบบของอินโฟกราฟิ กทีเหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ
4. มี ค วามมั่น ใจในข้อ เท็ จ จริ ง ของข้อ มู ล (Be sure facts are correct) ในขั้น ตอนก่ อ นการออกแบบ
อินโฟกราฟิ ก นักออกแบบจะต้องมีความแน่ ใจว่าข้อมูลที่ นามาใช้น้ นั มีความถูกต้อง นักออกแบบจะต้องศึ กษา
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งและใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ถูกต้องก่อนการนาไปออกแบบ
อินโฟกราฟิ ก
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5. ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องหรื อดาเนิ นเรื่ องในการสื่ อสาร (Let it tell a story) อินโฟกราฟิ กที่ ดี
จะต้องใช้ภาพที่ มีความสามารถเล่าเรื่ องราวได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งอาจจะใช้การสื่ อสารด้วยภาพวาดลายเส้นหรื อ
กราฟิ กก็ได้ อินโฟกราฟิ กที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องสามารถบอกและสามารถถ่ายทอดข้อมูลไปยังผูร้ ับสารได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน ถึงแม้วา่ ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารนั้นยังไม่ได้อ่านข้อมูลใดๆ มาก่อนเกี่ยวกับอินโฟกราฟิ กนั้น
6. การออกแบบที่ ดี ท าให้ ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Good design is effective) ในการออกแบบ
อินโฟกราฟิ กให้สามารถสื่ อสารแล้วเข้าใจง่าย นักออกแบบจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้
อิ น โฟกราฟิ กมี ค วามน่ าสนใจ ด้วยภาพ สี ชนิ ด รู ป แบบ และพื้ น ที่ ว่าง ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบพื้ น ฐานในการ
ออกแบบกราฟิ กทัว่ ไป
7. การใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การเลือกใช้สีในการออกแบบกราฟิ ก เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่นักออกแบบจาเป็ นต้องเลือกใช้สีที่กระตุน้ อารมณ์และความรู ้สึกให้เข้ากับเนื้ อหาสาระของผลงาน และ
จะต้องดึงดูดความสนใจผูช้ ม ดังนั้นก่อนการออกแบบกราฟิ ก นักออกแบบควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องของ
ทฤษฎี การใช้สีอย่างชัดเจน เลือกใช้สีให้ถูกต้องและเหมาะสมกับหัวข้อเรื่ องที่ นามาใช้ในการทางานออกแบบ
อินโฟกราฟิ ก
8. การใช้คาพูดที่ ส้ นั กระชับ มีความสื่ อสารชัดเจน (Use short texts) ในการออกแบบอินโฟกราฟิ กที่ ดี
การสื่ อ สารด้ว ยตัว อัก ษรเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะต้อ งเลื อ กใช้ค าที่ เป็ นการสรุ ป ข้อ ความให้ ส้ ั นกระชับ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะนาเสนอผ่านอินโฟกราฟิ ก ส่วนใหญ่แล้ว จะไม่นิยมการใช้ตวั อักษรที่เป็ นประโยคยาวๆ
เนื่องจากผูร้ ับสารส่วนใหญ่ จะเน้นการดูภาพมากกว่าการอ่านรายละเอียดข้อมูลประกอบ
9. มี การตรวจสอบตัวเลขข้อ มูล ที่ ชัดเจน (Check your numbers) ในกรณี ที่ มี การน าเสนอข้อมู ล ด้วย
ตัวเลขผ่านกราฟและแผนผังในการออกแบบอินโฟกราฟิ ก นักออกแบบจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข
และภาพอินโฟกราฟิ กให้ถูกต้องชัดเจน
10. การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิ กให้มีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย
(Make the file size small) การออกแบบอินโฟกราฟิ กที่ดี การนาเสนอข้อมูลที่ดีข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ หนึ่ง
ในนั้น คือการออกแบบรู ปแบบไฟล์ของผลงานให้มีขนาดที่เล็ก เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ ว ตลอดจนสามารถดาวน์โหลดมาชมได้ง่าย สะดวก ไม่เปลืองเวลาในการโหลด และสามารถนา
ไฟล์ผลงานอินโฟกราฟิ กนั้น ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ดีตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการได้ทนั ที

หลักในการออกแบบกราฟิ ก
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิ ก (Infographics) สามารถแบ่งเป็ นออก 2 ด้านสาคัญ ดังนี้ คือ
1. ด้านของข้อมูล ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอ ข้อมูลนั้นต้องมีความหมายที่ สามารถสื่ อสารได้อย่างชัดเจน
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผูร้ ับสาร เป็ นข้อมูลมีความน่าสนใจ หรื อกาลังเป็ นกระแสที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมให้
ความสนในและติดตาม เรื่ องราวที่นามาใช้ในการออกแบบเป็ นข้อมูลที่สามารถเปิ ดเผยได้ เป็ นจริ ง มีความถูกต้อง
2. ด้านการออกแบบ การออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก จะต้อ งมี รู ป แบบที่ ชัด เจนแน่ น นอน ตลอดจนมี
แบบแผนและโครงสร้ าง หน้าที่ การท างาน รวมถึ งความสวยงามของผลงานส าเร็ จ ในการน าไปใช้สื่ อ สาร
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โดยนักออกแบบจะต้องออกแบบอินโฟกราฟิ กให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริ งในเชิงสาธารณะ (Barnard,
M. , 2005)

กระบวนการในการออกแบบอินโฟกราฟิ ก (Infographics)
การออกแบบอินโฟกราฟิ กที่ดี นักออกแบบจะต้องมีการวางแผนในการทางานอย่างรอบคอบ เพราะการ
ออกแบบอินโฟกราฟิ ก จะต้องนาข้อมูลที่ มีอยู่อย่างมากมาย มาผ่านกระบวนการย่อสรุ ปแก่นแท้ของสาร และ
นาไปสู่ การคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการในการออกแบบกราฟิ ก มี 10 กระบวนการ
ดังที่ คุณชั กร พิตรปรี ชา (2559) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Gathering data) คือขั้นตอนของการเลือกสรร ข้อมูลดิบหรื อข้อมูล
ที่ เกิ ดจากการรวบรวมมาจากหลากหลายที่ มา อาจหมายถึงข้อมูลที่ เป็ นได้มาจากแหล่งกาเนิ ดข้อมูล ซึ่ งเรี ยกว่า
ข้อมูลปฐมภูมิ หรื อ ข้อมูลที่เกิดจากการอ่าน การฟัง ที่เป็ นลักษณะข้อมูลทุติยภูมิก็ได้ โดยมีการเขียนแหล่งอ้างอิง
ที่มาของข้อมูลนั้นๆ ที่เป็ นต้นฉบับ ผนวกกับการบันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่ งผู ้
รวบรวมข้อ มู ล ไม่ ค วรแยกภาพกับ ข้อ มู ล ออกจากกัน เพราะอาจท าให้ เกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ในการน าไป
ออกแบบอินโฟกราฟิ ก และเกิดการสื่ อสารที่ผิดพลาดกับผูร้ ับสารได้
2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) ก่อนการออกแบบอิ นโฟกราฟิ ก นักออกแบบจะต้อง
อ่านข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้ ด้วยความตั้งใจและทาความเข้าใจอย่างละเอียด เพราะการอ่านข้อมูลเฉพาะจุด
อ่านเน้นเฉพาะข้อมูลในบางช่วงบางตอน หรื ออ่านโดยรวมให้ผา่ นไปอย่างรวดเร็ ว อาจส่งผลทาให้เข้าใจข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ ที่ รวบรวมมาได้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะช่วยให้นักออกแบบอินโฟ
กราฟิ ก มองเห็ นภาพรวมของข้อมูลที่ เป็ นประเด็นหรื อสาระสาคัญที่ตอ้ งนามาใช้ในการออกแบบ นักออกแบบ
จะต้องมีทกั ษะและความสามารถในการจัดการข้อมูล และมี ความมัน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนที่ มีความสาคัญ จะไม่ถูก
มองข้ามหรื อไม่ถูกละเลยตกหล่น ซึ่ งมีความสาคัญในการนามาสนับสนุนเรื่ องราวที่ตอ้ งการนาเสนอผ่านอินโฟ
กราฟิ ก
3. การค้น หาวิธี ก ารเล่ าเรื่ อ งผ่ า นอิ น โฟกราฟิ ก (Finding the narrative) การเลื อ กใช้รู ป แบบในการ
นาเสนอข้อมูลสาระความรู ้ที่น่าเบื่อ จะส่ งผลทาให้การออกแบบอินโฟกราฟิ กมีความน่าเบื่อตามไปด้วย เนื่องจาก
ผลงานอินโฟกราฟิ กจะเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาสาระของข้อมูลเป็ นตัวแปรต้น ส่งผลมายังตัวแปรตามที่เป็ นสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นเป็ นผลงานอินโฟกราฟิ ก นักออกแบบกราฟิ กจะต้นค้นหาการนาเสนอเรื่ องราวที่ดึงดูดความสนใจ การหา
วิธีเล่าเรื่ องจึ งมีความสาคัญอันดับต้นๆ ของการออกแบบอินโฟกราฟิ กให้มีความน่ าสนใจ การใส่ ใจกับเนื้ อหา
สาระที่สาคัญ จะช่วยให้การนาเสนอข้อมูลผ่านอินโฟกราฟิ กมีคุณค่ามากขึ้น เป็ นที่น่าสนใจของผูร้ ับสาร
4. การระบุถึงปั ญหาและความต้องการสื่ อสารให้มีความชัดเจนตรงประเด็น (Identifying problems) เมื่อ
ได้ขอ้ มูลที่ เป็ นแก่นสารของเรื่ องที่ ตอ้ งการนาเสนอแล้ว นักออกแบบจะต้องนาข้อมูลทั้งหมดที่ มีมาตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยละเอียด หากทางานเป็ นทีม จะต้องมีการเขียน Design brief เพื่อวางเป็ นแนวทางในการทางาน
ร่ วมกันภายใต้จุดมุ่งหมายของการทางานออกแบบอินโฟกราฟิ กร่ วมกัน ควรมี การประชุ มพูดคุยถึงข้อมูลที่ มี
ทั้งหมด เพราะอาจมีขอ้ มูลบางส่ วนบางจุด ที่อาจไม่สนับสนุนหัวข้อหรื อประเด็นที่ ตอ้ งการนาเสนอผ่านผลงาน
ควรมี การประชุ ม ที ม ของกลุ่ม นักออกแบบอภิ ป รายหาข้อสรุ ป ร่ วมกันอย่างชัดเจน เพื่ อระบุ ปั ญ หาและความ
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ต้องการหรื อวัตถุประสงค์ของการออกแบบอินโฟกราฟิ ก เพราะผูร้ ับสารจากอินโฟกราฟิ กมีความต้องการข้อมูลที่
มีการจัดระบบการสื่ อสารและมีการออกแบบที่ ดี มิฉะนั้นจะเป็ นการสื่ อสาร ส่ งสาร รับสารที่ ผิดพลาดและไม่
ถูกต้องตามสารที่ตอ้ งการเล่าเรื่ องของอินโฟกราฟิ ก ข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและไม่
ผิดพลาด ควรมีการปรับปรุ งข้อมูลที่ได้รับรวม และออกแบบการเล่าเรื่ องราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อ ควรมี
การศึ กษาทบทวนข้อมูลรวมถึงรายละเอียดของเนื้ อหาสาระที่ ตอ้ งการสื่ อสารหลายๆ ครั้ง เลือกวิธีการนาเสนอ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ทาให้เกิดความสับสนกับผูร้ ับสาร เป็ นที่ดึงดูดใจให้คนมาดูจนจบเรื่ อง
5. การจัด ล าดั บ ของเนื้ อหาในการเล่ า เรื่ องและโครงสร้ า งข้อ มู ล ทั้ งหมด (Creating a hierarchy)
การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็ นที่นิยมในการสรุ ปข้อมูล เป็ นการนาผูช้ มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้ จนจบ เป็ น
วิธีการจัดการกับข้อมูลในการเล่าเรื่ องผ่านการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิ ก และดึงดูดใจผูร้ ับสารให้เป็ นไปตาม
ตามโครงสร้างลาดับชั้นของข้อมูล ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่นกั ออกแบบจะต้องมีการวางแผนเป็ นอย่างดี การจัดรู ปแบบ
ข้อมูลตามลาดับในการเล่าเรื่ องที่สมบูรณ์ จะช่วยส่งเสริ มให้ผรู ้ ับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นแก่นแท้ของสาระ
ความรู ้ที่ตอ้ งการสื่ อสารผ่านเนื้ อหาอินโฟกราฟิ ก ควรมีการวางรู ปแบบโครงสร้างที่ เป็ นการเล่าเรื่ องคล้ายๆ กับ
การสร้างบทละครที่ตวั ละครแต่ละตัวจะต้องเป็ นตัวเล่าเรื่ องราวได้อย่างชัดเจน ไม่ทาให้เกิดการสับสน กระโดด
ไปกระโดดมา เพราะผูร้ ับสารส่วนใหญ่ จะไม่ได้อ่านหรื อทาการศึกษาเนื้อหามาก่อน
6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูลในการดาเนินเรื่ อง (Building a wireframe) เมื่อมีการตรวจสอบเนื้ อหา
สาระและคัดเลือกข้อมูลในการดาเนิ นเรื่ องอย่างละเอียดรอบคอบแล้วแล้ว ผูอ้ อกแบบจะต้องมีการจัดแบ่งข้อมูล
ออกเป็ นเป็ นลาดับชั้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างของของข้อมูลให้มีความชัดเจน ผูอ้ อกแบบจะต้องศึกษาและทา
ความเข้าใจกับภาพหรื อกราฟิ กที่จะนามาใช้เป็ นตัวแทนของข้อมูลสาคัญในการดาเนินเรื่ อง ที่ได้มีการจัดระเบียบ
ไว้เป็ นลาดับชั้นต่างๆ เพื่อนาไปให้ผูร้ ับสาร หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญช่วยในการวิพากษ์วิจารณ์ ปรับแก้ไข การออกแบบ
อินโฟกราฟิ กที่ ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ จากในหลายมุมมอง และได้รับข้อเสนอแนะแตกต่างกัน จะช่ วยในการ
นามาเป็ นข้อสรุ ปของการออกแบบโครงสร้างอินโฟกราฟิ กได้เป็ นอย่างดี
7. การเลื อกรู ปแบบของอิ นโฟกราฟิ ก (Choosing a format) เมื่ อผ่านกระบวนการคัดกรอกและสรุ ป
ข้อมูลในการเล่าเรื่ องหรื อดาเนิ นเรื่ องอินโฟกราฟิ กแล้ว รวมถึงการกาหนดกราฟิ กที่จะเป็ นเป็ นตัวแทนของสาระ
ความรู ้หรื อข้อมูลแล้ว วิธีการจัดการข้อมูลที่มีท้ งั หมดมาจัดระเบี ยบก่อนการนาไปออกแบบอินโฟกริ ก คือ การ
นามาจัดรู ปแบบด้วยแผนผัง กราฟรู ปแบบต่างๆ หรื อใช้ไดอะแกรม เพื่อใช้ในการอธิบายกระบวนการของการทา
งานในภาพรวมทั้งหมด อาจมรการนาแผนงานแต่และส่วนที่สรุ ปไว้มาประกอบเข้าด้วยกันในการเล่าเรื่ อง
8. การกาหนดกราฟิ กให้ตรงกับประเด็นกับหัวเรื่ องที่ตอ้ งการนาเสนอ (Determining a visual approach)
การเลือกใช้กราฟิ กในการเล่าเรื่ อง สามารถใช้หลักการสาคัญในการนาเสนอข้อมูล คือ การนาข้อมูลดิบหรื อจาก
แหล่งกาเนิ ดของข้อมูลมานาเสนอในรู ป แบบของกราฟหรื อแผนผังให้เกิ ดความน่ าสนใจ เลื อกใช้สีที่มีความ
เหมาะสมกับเนื้ อหาของอินโฟกราฟิ ก ตลอดจนการคานึ งถึงรู ปแบบการพิมพ์รายละเอียดให้มีตาแหน่งที่มีความ
เหมาะสม การจัดพื้นที่ในการออกแบบกราฟิ กให้มีความสวยงาม
9. การตรวจสอบข้อ มู ล ที่ เกิ ด จากการออกแบบอิ น โฟกราฟิ กส าเร็ จ แล้ว เพื่ อ การน าไปทดลองใช้
(Refinement and testing) เมื่อออกแบบผลงานอินโฟกราฟิ กเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นักออกแบบควรนาผลงานที่สาเร็ จ
ไปตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสื่ อสารด้วยอินโฟกราฟิ ก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
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และเริ่ มทดลองใช้กบั ผูร้ ับสาร ซึ่งจะรับชมในส่ วนของข้อมูลและกราฟิ กที่เล่าเรื่ องราวรายละเอียดเนื้ อหาของเรื่ อง
ที่ตอ้ งการนาเสนอ เพื่อเป็ นการยืนยันให้เกิดความแน่ใจว่า ผลงานอินโฟกราฟิ กที่สาเร็ จ มีคุณภาพที่สมบูรณ์
10. การเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ เช่น การเผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์หรื ออินเตอร์ เน็ต (Releasing it
into the world) เมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการทางการออกแบบอินโฟกราฟิ ก นาไปสู่ การตรวจสอบ ทดลองใช้ดว้ ย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มเป้ าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสุดท้าย คือ การนาเผยแพร่ สู่สาธารณะ

บทสรุ ปอินโฟกราฟิ กให้ ความรู้ เกีย่ วกับ ไทยแลนด์ 4.0
ในยุคที่ผูร้ ับสารส่ วนมากนิ ยมเปิ ดรับสารผ่านสื่ อเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย การนาเสนอความรู ้ที่
เป็ นแก่นแท้ของความเป็ นไทยแลนด์ 4.0 จึ งจาเป็ นต้องนาข้อมูลที่ เป็ นเชิ งทฤษฎี มาถ่ายทอดผ่านการออกแบบ
อินโฟกราฟิ ก ที่เป็ นการผสานรวมกันระหว่างข้อมูลและภาพ ซึ่งจะเป็ นการสื่ อสารด้วยการออกแบบอินโฟกราฟิ ก
ที่ ง่ายในการนาไปใช้ในกาสื่ อสาร ตลอดกับสอดรับกับพฤติกรรมของผูร้ ั บสารในยุคเศรษฐกิ จไทยแลนด์ 4.0
ทั้งในระดับบุคคลทัว่ ไปที่ไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสหรื อรับสารเกี่ยวกับสาระความรู ้ของไทยแลนด์ 4.0 มาก
นัก จึงทาให้การนาเอาวิธีการทางทฤษฎีการออกแบบอินโฟกราฟิ ก เหมาะแก่การให้ความรู ้ผา่ นรู ปกราฟิ ก เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายและเป็ นที่จดจา อีกทั้งยังสื่ อสารได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาอ่านรายละเอียดจานวน
มากๆ เกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อีกด้วย โดยสาระความรู ้ที่ควรนามาใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิ กให้ความรู ้
เรื่ อง ไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็ นแก่นแท้ ได้แก่ 1) ด้านอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ด้านสาธารณสุ ข
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) ด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ เข้ามามี ส่ วนในการควบคุ ม 4) ด้านดิ จิทัล เทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ต ที่ มีการเชื่ อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปั ญญาประดิ ษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว และ 5) ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริ การที่มีมูลค่าสูง
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บทคัดย่อ
การศึกษาหลักสูตรการเรี ยนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก เป็ นการวิจยั
เชิ งสารวจ โดยวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากเอกสารและเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับ หลักสู ตรการเรี ยนการสอนสาขานิ เทศ
ศาสตร์ การสารวจหลักสู ตรประกอบด้วยจากหลักสู ตรในประเทศและต่างประเทศ โดยเลือกจากหลักสู ตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี ในสาขานิ เทศศาสตร์ แ ละสื่ อศึ กษาที่ ดีที่ สุด ในโลก ประเมิ น โดย QS World University Rankings
สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในปี ค.ศ.2015 จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ 1 มหาวิทยาลัยที่ ดีที่สุดใน
เอเซี ย ทั้งนี้ โดยการศึ กษาวัตถุประสงค์รายวิชาของหลักสู ตร และจุดมุ่งหมายในการเรี ยนตามบริ บทของสังคม
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรทางนิ เทศศาสตร์ ในประเทศไทย สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้ 1) หลักสู ตร
ส่วนใหญ่มีจานวนสาขาไม่มาก มีเพียง 2 – 3 สาขาบูรณาการสาขาวิชาที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงเข้าไว้ดว้ ยกันมากกว่า
จะเป็ นหลักสู ตรที่มีการแตกแขนงย่อย 2) ทุกหลักสู ตรให้ความสาคัญกับทักษะการสื่ อสารขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การ
พูด การเขียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสื่ อสาร 3) ทุกหลักสู ตรให้ความสาคัญกับเนื้ อหาเกี่ยวกับบริ บททางสังคม
เศรษฐกิ จ การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แม้จะเป็ นสาขาวิชาที่ เน้นไปในเรื่ องเทคโนโลยี และการผลิตสื่ อ
โดยหลักสู ตรส่ วนใหญ่ จะมี วิชาสื่ อศึ กษา 4) ทุ กหลักสู ตรเพิ่มเติมเนื้ อหาเกี่ ยวกับสื่ อใหม่ สื่ อออนไลน์และสื่ อ
ดิจิตอล การเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้เกี่ยวกับการสื่ อสารดั้งเดิม 5) หลักสูตรส่ วนใหญ่มีรายวิชาที่เปิ ดกว้างยืดหยุน่
ได้สาหรับการศึ กษาประเด็นหัวข้อใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับขอบเขตความรู ้ในแต่ละสาขาวิชา (Special Topic) ทาให้
หลักสูตรทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
คาสาคัญ: สาขานิเทศศาสตร์, หลักสูตร
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ABSTRACT
This research deals with Communication Arts teaching and learning. It covers, in view of analysis, the
study of university curriculum in Communication Arts on the teaching of Communication Arts in Thailand and
several countries around the world. The curricula used in the research are selected from world’s best bachelor's
degree programs in communication arts and media studies, according to QS World University Rankings from
Institute of World University ranking in 2015. The aforementioned selected curricula are from five universities
of the world’s ranking and one best university in Asia. This research aims to study the educational purpose of
the courses in each curriculum and learning target according to the social context, in order to use them as
guidelines for the development of communication arts programs in Thailand. The results are as follows: 1) Most
curricula do not consist of a lot of majors. There are only 2-3 integrated majors that combine similar areas of
study, rather than splitting them up. 2) All curricula focus on fundamental communication skills, including
speaking and writing. 3) Despite being a study about technology and media production, all curricula also place
importance on the social, economic, political, cultural, and historical contexts. As a result, most curricula have
put media studies as a course in their program as well. 4) All curricula have added contents about new media,
social media, and digital media, while associating these media with the knowledge about traditional
communications. 5) Most curricula have flexible courses open for a discussion about new topics related to the
area of knowledge in each field. This could enable each curriculum to keep up with the changes in technology
and society, relative to the students’ interest.
KEYWORDS: Communication Arts, Curriculum, Curricula

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ทิศทางและแนวโน้มการเรี ยนการสอนสาขานิ เทศศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนระดับอุดมศึกษา ต้องเท่า
ทันสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอิทธิ พลของสื่ อ ในยุคหลอมรวม ปรัชญาการผลิตบัณฑิตนิ เทศ
ศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนต้องผลิตบัณ ฑิ ตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานงาน ผูป้ ฏิ บัติงานในแวดวงสื่ อต้อง
สอดคล้องตลาดงานยุคปฏิรูปสื่ อ ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี การศึกษาวิเคราะห์เพื่อศึ กษาแนวโน้มของหลักสู ตร
ปริ ญ ญาตรี จึ งเป็ นแนวทางส าคัญ ในการปรั บ ปรุ ง หลักสู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาสื่ อ สารมวลชน คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสารวจหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขานิ เทศศาสตร์
สื่ อสารมวลชน และสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มองเห็ นแนวโน้มของ
การเปลี่ ย นแปลงของการออกแบบหลัก สู ต รสาขานิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน สั ง คม และเห็ น ภาพรวมของหลัก สู ต รในสถาบัน การศึ ก ษาปั จ จุ บัน การส ารวจหลัก สู ต ร
ประกอบด้วยจากหลักสู ต รในประเทศและต่ างประเทศ โดยเลื อ กจากหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ในสาขา
สื่ อสารมวลชนและสื่ อศึ กษาที่ ดีที่สุดในโลกหรื อ (The World’s Top Universities for Communication & Media
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Studies) ประเมิ น โดย QS World University Rankings สถาบัน จัดอัน ดับ มหาวิท ยาลัยของโลก ในปี ค.ศ.2015
จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ 1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเซีย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจหลักสู ตรการเรี ยนการสอนหลักสู ตรการเรี ยนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ รายวิชา จุดมุ่งหมายของการเรี ยนสาขานิเทศศาสตร์โดยต้องการวิเคราะห์วา่ มี
ความสอดคล้องกันไปในทิศทางใด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
หลักสูตรการเรี ยนการสอนสาขานิเทศศาสตร์
- หลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์ในต่างประเทศ
- หลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์ในประเทศ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
แนวทางการจัดหลักสูตรการเรี ยนการ
สอนสาขานิเทศศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทยและประชาคมโลก

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกจากประเทศที่มีการเรี ยนการสอนสาขานิ เทศศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
4.1.1 หลักสู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาสื่ อ สารมวลชนและสื่ อ ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกหรื อ (The
World’s Top Universities for Communication & Media Studies) ประเมิ น โดย QS World University Rankings
สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในปี ค.ศ.2015 จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ 1 มหาวิทยาลัยที่ ดีที่สุดใน
เอเซีย
4.1.2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขานิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน และสาขาที่ เกี่ ยวข้องในประเทศไทย
จานวน 43 แห่ ง ในที่ น้ ี ได้จาแนกประเภทของหลักสู ต รตามโครงสร้างของหน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบหลัก สู ต ร
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีหลักสู ตรอยูใ่ นคณะวิชาทางนิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน มีจานวน 24 แห่ ง และกลุ่มที่เป็ นภาควิชา หรื อ หน่วยงานย่อยภายใต้คณะที่ไม่ใช่คณะวิชาทางนิเทศ
ศาสตร์ สื่ อสารมวลชน โดยเฉพาะ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และ เอกชน จานวน 19 แห่ง
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
4.2.1 หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี สาขาสื่ อสารมวลชนและสื่ อศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ประเมินโดย QS
World University Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในปี ค.ศ.2015 จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ 1
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเซีย
4.2.2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน และสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
โดยเลือกจากกลุ่มประชากรจานวน 43 แห่ ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง มาจานวน 15 แห่ ง และ
เลือกอีกจานวน 10 แห่ งจากกลุ่มที่เป็ นภาควิชา หรื อ หน่วยงานย่อยภายใต้คณะที่ไม่ใช่คณะวิชาทางนิ เทศศาสตร์
สื่ อสารมวลชนโดยเฉพาะ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และ เอกชน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรเพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล หลักสู ตรการเรี ยนนิ เทศศาสตร์ ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ โดยศึกษา 2 ประเด็นดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. โครงสร้างของหลักสูตร
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จากคานิ ยามและผลการรวบรวมข้อมูลเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้กาหนดส่ วนต่าง ๆ ของแบบสารวจเพื่อเก็บ
ข้อมูลใช้ในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้ การวิจยั เอกสารโดยหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สาขาสื่ อสารมวลชนและสื่ อ
ศึ กษาที่ ดี ที่ สุด ในโลกหรื อ (the world’s top universities for communication & media studies) ประเมิ น โดย QS
World University Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในปี ค.ศ.2015 จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ 1
มหาวิท ยาลัย ที่ ดีที่ สุดในเอเซี ย สารวจหลักสู ต รปริ ญ ญาตรี สาขานิ เทศศาสตร์ สื่ อ สารมวลชน และสาขาที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย จานวน 25 แห่ ง ได้ในที่น้ ีได้จาแนกประเภทของหลักสูตรตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักสูตรออกเป็ น 2 กลุ่ม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลเอกสาร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดส่ วนต่าง ๆ ของแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการศึกษา
วิจยั ดังต่อไปนี้ การวิจยั เอกสาร โดยสารวจหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขานิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน และสาขาที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย จานวน 25 แห่ ง ได้ในที่น้ ีได้จาแนกประเภทของหลักสูตรตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักสูตรออกเป็ น 3 กลุ่ม
4.5.1 หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี สาขาสื่ อสารมวลชนและสื่ อศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ประเมินโดย QS
World University Rankings ค.ศ.2015 จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ 1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเซีย
4.5.2 กลุ่มที่มีหลักสูตรอยูใ่ นคณะวิชาทางนิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน มีจานวน 15 แห่ง
4.5.3 กลุ่มที่เป็ นภาควิชา หรื อ หน่วยงานย่อยภายใต้คณะที่ไม่ใช่คณะวิชาทางนิเทศศาสตร์
สื่ อสารมวลชน โดยเฉพาะ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และ เอกชน จานวน 10 แห่ง
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากหลักสูตรการเรี ยน
นิเทศศาสตร์ ในประเทศต่าง ๆ โดยศึกษาประเด็นดังนี้
4.6.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.6.2 โครงสร้างของหลักสูตร
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักสู ตรและจากบริ บททางสังคมของประเทศนั้นๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการศึกษาความเหมือนและ/หรื อความแตกต่างของแต่ละหลักสูตร

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรการเรี ยนการสอนสาขานิ เทศศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก
มีดงั ต่อไปนี้ การศึ กษาวิเคราะห์ หลักสู ตรการเรี ยนการสอนสาขานิ เทศศาสตร์ ระดับอุดมศึ กษา คณะผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการสารวจหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขานิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน และสาขาที่ เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เห็ นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบหลักสู ตรสาขานิ เทศ
ศาสตร์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และการประเมิ นมาตรฐานหลักสู ตรของ
สถาบันการศึกษาในปั จจุบนั
5.1 การสารวจหลักสูตรประกอบด้วยจากหลักสูตรในต่างประเทศ โดยเลือกจากหลักสูตรระดับปริ ญญา
ตรี ในสาขาสื่ อสารมวลชนและสื่ อศึกษาที่ดีที่สุดในโลกหรื อ (The World’s Top Universities for Communication
& media studies) ประเมินโดย QS World University Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ในปี ค.ศ.
2015 จานวน 5 มหาวิทยาลัย และ1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเซีย ประกอบด้วย
5.1.1 Annenberg School for Communication and Journalism, University of Southern California
(USC) ป ร ะ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า อั น ดั บ ที่ 1 ข อ ง โ ล ก (University of Southern California. School for
Communication and Journalism. 2016)
5.1.2 Department of Communication arts, University of Wisconsin-Madison อัน ดับที่ 2 ของโลก
(Department of Communication arts, University of Wisconsin-Madison. 2016.)
5.1.3 Department of Communication, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริ กา อันดับที่ 3 ของ
โลก (Department of Communication, Stanford University. 2016.)
5.1.4 Moody College of Communication, The University of Texas At Austin ป ร ะ เ ท ศ
สหรั ฐ อเมริ กา อั น ดั บ ที่ 4 ของโลก (Moody College of Communication, The University of Texas at Austin
2016.)
5.1.5 The College of Communication Arts & Sciences, Michigan State University ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริ กา อันดับที่ 6 ของโลก (University of Michigan. School of Information. 2016.)
5.1.6 Department of Communication and New media, Faculty of Art and Science National
University of Singapore ประเทศสิ งคโปร์ อันดับที่ 13 (Department of Communication and New media, National
University of Singapore. 2016)
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หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้าง
หลักสูตรสอดคล้องกันหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลัก สู ตรส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นหลัก สู ต รที่ มี จานวนสาขาไม่ ม ากเพี ยง 2 – 3 สาขาโดยบู ร ณาการ
สาขาวิชาที่มีลกั ษณะคล้ายกันเข้าด้วยกัน มากกว่าจะเป็ นหลักสูตรที่มีการแตกแขนงย่อย เช่น รวมการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ และ รวมวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์เข้าด้วยกัน
2. ทุกหลักสู ตรให้ความสาคัญกับเนื้ อหาเกี่ยวกับบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ แม้จะเป็ นสาขาวิชาที่เน้นไปในเรื่ องเทคโนโลยี และการผลิตสื่ อก็ตาม โดยหลักสู ตรส่วนใหญ่จะมี
วิช าสื่ อ ศึ ก ษา (Media Studies) ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาบทบาทของสื่ อ ในสั ง คมในเชิ ง สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิท ยา
วัฒนธรรมศึกษา
3. หลัก สู ต รส่ ว นใหญ่ มี รายวิช าที่ เปิ ดกว้างยืด หยุ่น ได้ส าหรั บ การศึ ก ษาประเด็ น หั ว ข้อ ใหม่ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ขอบเขตความรู ้ ในแต่ ล ะสาขาวิช า (Special Topic) ท าให้ ห ลัก สู ต รทัน กับ การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสังคมตามความสนใจของผูเ้ รี ยนในเวลานั้นและอาจพัฒนาต่อจนการเป็ นรายวิชาต่อไปเมื่อมีองค์
ความรู ้ที่ตกผลึกมากพอ
4. หลักสู ตรส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาที่ ครอบคลุมหลากหลาย และยืดหยุน่ จานวนหน่ วยกิ ต ตามเนื้ อหา
ของวิชา โดยมีต้ งั แต่วชิ า 1 หน่วยกิต ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้พร้อมกันหลายๆวิชา ไปจนกระทัง่ รายวิชาที่มี
เนื้อหามากจนต้องเรี ยนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยเป็ นวิชาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
5. บางหลักสู ตรให้ความสาคัญกับการวิจยั โดยกาหนดให้เป็ นวิชาเรี ยนและมีการทาวิทยานิ พนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระในลักษณะที่ไม่ต่างจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การสารวจหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขานิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน และสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ไทย จานวน 25 แห่ ง ในที่น้ ี ได้จาแนกประเภทของหลักสู ตรตามโครงสร้างของหน่ วยงานที่รับผิดชอบหลักสู ตร
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
5.2.1 กลุ่มที่ มีหลักสู ตรในคณะวิชาทางนิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน มีจานวน 15 แห่ง ได้แก่
1) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) คณะสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5) คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
7) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
8) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
9) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
11) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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12) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
13) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
14) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
5.2.2 กลุ่ ม ที่ เป็ นภาควิช า หรื อ หน่ ว ยงานย่อ ยภายใต้ค ณะที่ ไ ม่ ใ ช่ ค ณะวิช าทางนิ เทศศาสตร์
สื่ อสารมวลชน โดยเฉพาะ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และ เอกชน จานวน 10 แห่ง
1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2) หลั ก สู ตรนิ เ ทศศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ แ ละการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4) สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
7) วิ ช าเอกเทคโนโลยี ถ่ า ยภาพและภาพยนตร์ วิ ช าเอกเทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น์ แ ละ
วิทยุกระจายเสี ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
8) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
10) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
สอดคล้องกันหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทุกหลักสูตรให้ความสาคัญกับทักษะการสื่ อสารขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การพูด การเขียน เพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการสื่ อสารในช่องทาง หรื อวิธีการอื่น ๆ ต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ทุกหลักสู ตรเพิ่มเติมเนื้ อหาเกี่ยวกับสื่ อใหม่ สื่ อออนไลน์ และสื่ อดิจิตอล โดยมีการเชื่อมโยงกับองค์
ความรู ้เกี่ ยวกับการสื่ อสารดั้งเดิ ม เช่ น การผนวกวาทวิทยาซึ่ งเป็ นวิชาการสื่ อสารที่ เก่าแก่ ที่สุดเข้าการสื่ อสาร
ออนไลน์
3. หลักสูตรส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาที่ครอบคลุมหลากหลาย และยืดหยุน่ จานวนหน่วยกิตตามเนื้อหาของวิชา
โดยมีต้ งั แต่วิชา 1 หน่ วยกิ ตที่ ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้พร้อมกันหลายๆวิชา ไปจนกระทัง่ รายวิชาที่ มีเนื้ อหา
มากจนต้องเรี ยนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยเป็ นวิชาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
4. ทุกหลักสูตรมีการฝึ กงานและสหกิจศึกษา โดยระบุสาขาของการฝึ กงานที่ชดั เจนตรงกับสาขาย่อยใน
หลักสูตร เช่น ระบุวา่ เป็ นการฝึ กงานในสายงานสร้างสรรค์โฆษณา แทนที่จะระบุกว้าง ๆ ว่าการฝึ กงานโฆษณา

6. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนสาขานิ เทศศาสตร์ ระดับอุดมศึ กษาในประเทศไทยและใน
ประชาคมโลก สรุ ปได้วา่ แนวโน้มการออกแบบหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขาสื่ อสารมวลชนและหลักสู ตรปริ ญญา
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ตรี ส าขาวิช าสารสนเทศศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย ชั้น น าเหล่ านี้ มี ล ัก ษณะที่ ส อดคล้อ งกัน หลายประการโดย
หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็ นหลักสูตรที่มีจานวนสาขาไม่มากโดยบูรณาการสาขาวิชาที่มีลกั ษณะคล้ายกันเข้าด้วยกัน
มากกว่าจะเป็ นหลักสู ตรที่มีการแตกแขนงย่อย เช่น รวมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ รวมวิทยุโทรทัศน์
และภาพยนตร์ เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์หลักสู ตรประเทศไทยของ หนึ่ งฤทัย ขอผลกลาง
อุบลวรรณ ปิ ติพฒั นะโฆษิต และนฤมล ใจดี (2548, น.22-23) ที่ช้ ีให้เห็นถึงโครงสร้างหลักสูตรนิ เทศศาสตร์หรื อ
วารสารศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในภาพรวมนั้นไม่แตกต่างกันมากและมีการแบ่งสาขาวิชาตาม
เนื้ อหาวิชา ทุกหลักสู ตรให้ความสาคัญกับทักษะการสื่ อสารขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การพูด การเขียน เพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการสื่ อสารในช่ องทาง หรื อวิธีการอื่น ๆ ต่อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทุ กหลักสู ตรให้ความสาคัญกับเนื้ อหา
เกี่ ยวกับบริ บททางสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แม้จะเป็ นสาขาวิชาที่ เน้นไปในเรื่ อง
เทคโนโลยี และการผลิตสื่ อก็ตาม โดยหลักสู ตรส่ วนใหญ่จะมี วิชาสื่ อศึ กษา (Media Studies) ซึ่ งเป็ นการศึ กษา
บทบาทของสื่ อในสังคมในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ทุกหลักสูตรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสื่ อ
ใหม่ สื่ อออนไลน์ และสื่ อดิจิตอล โดยมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้เกี่ยวกับการสื่ อสารดั้งเดิม เช่น การผนวกวาท
วิทยาซึ่งเป็ นวิชาการสื่ อสารที่เก่าแก่ที่สุดเข้าการสื่ อสารออนไลน์ หลักสูตรส่ วนใหญ่มีรายวิชาที่เปิ ดกว้างยืดหยุน่
ได้สาหรับการศึ กษาประเด็นหัวข้อใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับขอบเขตความรู ้ในแต่ละสาขาวิชา (Special Topic) ทาให้
หลักสู ตรทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมตามความสนใจของผูเ้ รี ยนในเวลานั้นและอาจพัฒนา
ต่ อ จนการเป็ นรายวิ ช าต่ อ ไปเมื่ อ มี อ งค์ค วามรู ้ ที่ ต กผลึ ก มากพอ หลัก สู ต รส่ ว นใหญ่ มี เนื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม
หลากหลาย ยืดหยุน่ จานวนหน่วยกิตตามเนื้อหาของวิชา โดยมีต้ งั แต่วชิ า 1 หน่วยกิตที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้
พร้อมกันหลายๆวิชา ไปจนกระทัง่ รายวิชาที่มีเนื้ อหามากจนต้องเรี ยนมากกว่า 1 ภาคการศึ กษา โดยเป็ นวิชาขั้น
พื้นฐานและขั้นสู ง ทุกหลักสู ตรมีการฝึ กงานโดยระบุสาขาของการฝึ กงานที่ชดั เจนตรงกับสาขาย่อยในหลักสู ตร
เช่ น ระบุ ว่าเป็ นการฝึ กงานในสายงานสร้างสรรค์โฆษณา แทนที่ จะระบุ กว้าง ๆ ว่าการฝึ กงานโฆษณา บาง
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการวิจยั โดยกาหนดให้เป็ นวิชาเรี ยนและมีการทาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระใน
ลักษณะที่ ไม่ต่างจากหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง แนวโน้มวิชาชี พ หลักสู ตร และ
คุณสมบัติพึงประสงค์ ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ ของพนม คลี่ฉายา, 2558 ที่ พบว่า หลักสู ตรของ
ไทย ส่ วนใหญ่เป็ นหลักสู ตรแบบ หลักสู ตรเดี่ ยวเต็มรู ปแบบ หลักสู ตรของสหรัฐอเมริ กา เป็ นหลักสู ตรร่ วมกับ
สาขาวิชาอื่นมากที่สุด รองลงมา เป็ นหลักสู ตรเดี่ยวเต็มรู ปแบบ สาหรับกลุ่มวิชาในหลักสู ตร พบว่า ทั้งหลักสู ตร
สหรัฐอเมริ กาและไทยมี วิชาหลักคื อ กลุ่มวิชาการปฏิ บัติงานประชาสัมพันธ์กลุ่ มวิชาทฤษฎี การสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์และกลุ่มวิชากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์รองลงมา คื อกลุ่มวิชาการตลาดและ การบริ หารกลุ่ม
วิชาการวิจยั และกลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. นาผลการวิจยั ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ควรเริ่ มต้นจากการกาหนดคุณสมบัติ
พึงประสงค์อนั ประกอบด้วย ความรู ้ ทักษะ สมรรถนะที่สาคัญสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
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2. นาไปกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน และนาคุณสมบัติส่วนบุคคลที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยนและการประกอบวิชาชีพมาพิจารณา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั ครั้งนี้ช้ ีแนะประเด็นสาคัญสาหรับการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดงั ต่อไปนี้
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ควรเป็ นหลักสูตรเดี่ยวเต็มรู ปแบบ (Full Communication Arts Program) ที่มีเนื้อหาเฉพาะ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ มุ่งสร้างผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทางด้านนิเทศศาสตร์
2. ศึกษาแนวโน้มทางนิเทศศาสตร์ที่สาคัญในด้านสื่ อใหม่ที่จะเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ บทบาทในการสื่ อสารการและการผลิตสื่ อ องค์ความรู ้ทางนิเทศศาสตร์

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบคุณคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ได้สนับสนุ นทุนการวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะผูร้ ่ วมผูว้ ิจยั ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสื่ อสารมวลชน คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2558-2559 ที่ได้ร่วมดาเนินการวิจยั จนสาเร็ จลุล่วงไป
ได้ดว้ ยดี
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ครู สอนการแสดง : บทบาทและชีวติ ในปัจจุบัน
ACTING TEACHERS: THE CURRENT ROLE
สุ ชาญวุฒิ กิง่ แก้ ว
หัวหน้ าสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: suchanwud.ki@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทบาท “ครู สอนการแสดง” มีดงั นี้ 1. กระตุน้ ให้นักแสดงค้นหาและรู ้จกั ตัวเอง 2. ปลูกฝังค่านิ ยมและ
จิตสานึ กให้นกั แสดงรักศิลปะการแสดง 3. ปลูกฝังเรื่ องการเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจ 4. ปลูกฝังให้
นักแสดงพร้ อ มอุ ทิ ศเวลาให้กับ งานอย่างเต็ม ที่ 5. ค้น หากลวิธีให้นัก แสดงเกิ ด ความกล้าที่ จะคิ ด ค้น หา และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6. ปลูกฝังให้นักแสดงมีรสนิ ยมทางศิลปะการแสดงที่ ดี 7. ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่
นักแสดง นอกจากนี้ “ครู สอนการแสดง” ยังมีหน้าที่ในการอบรม สัง่ สอน พัฒนา และดูแลศิษย์ของตนด้วยปั ญญา
ด้วยจิ ต สานึ ก ด้วยความทุ่ มเท เสี ยสละ ให้คาปรึ กษา แนะนา และกระตุน้ เตือนแก่ศิษย์อยู่เสมอเพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนางานศิลปะการแสดงต่อไป
คาสาคัญ: ครู สอนการแสดง

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

1. บทนา
ในอดีต “ครู ” เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญยิง่ สาหรับนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เพราะ “ครู ” มีภาระหน้าที่ในการ
อบรม สั่งสอน และสร้างหนทางด้านปั ญญาให้แก่ศิษย์ ดังนั้น “ครู ” จึงมีความใกล้ชิดกับศิษย์รองจากพ่อแม่และ
“ครู ” ถือเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในสังคม
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แต่ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆอย่างมากมายต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคม
ทั้งในทางที่พึงประสงค์ และทางตรงกันข้ามอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผล
ต่อบทบาทและชีวติ ของครู ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ในฐานะที่ผเู ้ ขียนเป็ นครู สอนศิลปะการแสดง ผูเ้ ขียนจึงมุ่งมัน่
ที่จะแสวงหาคาตอบว่า ครู สอนศิลปะการแสดง (Acting) มีบทบาทและชีวติ อย่ างไรในสังคมปัจจุบนั โดยการเรี ยบ
เรี ยงและอาศัยหลักฐานทางวิชาการ ด้ วยวิธีวิเคราะห์ เนือ้ หา (content analysis) และ ประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียน
ในการหาคาตอบในหัวข้อ “ครู สอนการแสดง (Acting) : บทบาทและชีวติ ใน ปั จจุบนั ” ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์และ
เสริ มต่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในสาขาศิลปะการแสดง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ บทบาทและชีวติ “ครู สอนการแสดง (Acting)” ในสังคมปั จจุบนั

3. วิธีดาเนินงาน
รวบรวมจากแนวคิด ทฤษฎี หลักฐานด้านวิชาการ และประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในการเป็ นครู สอน การ
แสดง (Acting) เพื่อสรุ ปบทบาทของครู สอนการแสดง (Acting)

4. กรอบแนวคิด
“ครู ” มีความหมายลึกซึ้ งกว้างขวางมาก แต่ถา้ ดูจากรากศัพท์ ภาษาบาลีวา่ “ครุ ” หรื อ ภาษาสันสกฤตว่า
“คุรุ” นั้น มีความหมายว่า ผูส้ ั่งสอนศิษย์ หรื อ ผูค้ วรได้รับการเคารพ องค์ทะไลลามะได้ให้ความหมายไว้สองนัย
ว่า “คุรุ คื อ ครู ที่เป็ นมนุ ษย์ที่เราโต้ตอบด้วย อี กนัยหนึ่ ง คุ รุ คือปั ญญาภายในของเราเอง ความกระจ่ างพื้นฐาน
ภายใน ของเราเอง” ในขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ให้ความหมายคาว่า “ครู ” ไว้
ว่า “ครู ” คือผูส้ ั่งสอนผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้แก่ศิษย์ ซึ่ งมีความหมายสอดคล้องกับ เปลื้อง ณ นคร (2538: 2) ที่ ให้
ความหมาย คาว่า “ครู ” ในหนังสื อ พจนะ – สารานุกรมไทย ไว้วา่ “ครู ” คือ ผูม้ ีความหนักแน่น ผูค้ วรแก่การเคารพ
ของศิษย์ แสดงให้เห็นว่า “ครู ” เป็ นผูส้ งั่ สอน ถ่ายทอด และสร้างหนทางแห่ งปั ญญา จึงทาให้ศิษย์ให้ความเคารพ
แก่ผเู ้ ป็ น “ครู ” นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เห็นถึงความสาคัญของ “ครู ” จึงได้ประพันธ์บทร้อยกรองเพื่อให้ความหมาย
และเชิดชู “ครู ” ดังนี้
“ใครคือครู ครู คือใครในวันนี้ ใช่อยูท่ ี่ ปริ ญญามหาศาล ใช่อยูท่ ี่เรี ยกว่า ครู อาจารย์ ใช่อยูน่ านสอนนาน
ในโรงเรี ยน ครู คือผูน้ าทางความคิด ให้รู้ถูกรู ้ผิด คิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู ้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสูร้ ู ้ สร้าง
งาน ครู คือผูย้ กระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุ ดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครู คือผูส้ ั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมานเพื่อ มวลชน
ใช่ตนเอง ครู จึงเป็ นนักสร้างผูย้ ิ่งใหญ่ สร้างคนจริ งสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้ได้เป็ นตัวของ ตัวเอง ขอ
มอบเพลงนี้มาบูชาครู ” นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2552)
จากบทประพันธ์แสดงให้เห็ นว่า “ครู ” มีหน้าที่ มากกว่าการอบรม สั่งสอน หรื อให้ความรู ้แก่ศิษย์ แต่
“ครู ” ยังหน้าที่สาคัญในการ “สร้างคนให้เป็ นคน” เปาโล แฟรร์ (2552: 38) ได้กล่าวเกี่ยวกับการทางานของครู วา่
การทางานของครู ซึ่ งต้องเป็ นผูเ้ รี ยนไปพร้อมๆกันนั้น เป็ นงานที่ ท้ งั สนุกและทั้งต้องเข้มงวดกวดขัน เป็ นงานที่
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ต้องเตรี ยมพร้อมอย่างแท้จริ ง ทั้งในแง่กายภาพ อารมณ์ และจิตใจ เป็ นการงานที่เรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่ทุ่มเทเพื่อการสอน
ต้องพัฒนาความรัก ซึ่ งไม่เพียงแต่รักผูอ้ ื่นเท่านั้น หากแต่ตอ้ งรักทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่นเดียว
กับ ไกรนุช ศิริพูล (2531: 3) ที่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ “ครู ” ไว้วา่ ผูท้ ี่จะเป็ นครู ของครู ควรเป็ นผูม้ ีอุดมคติของ
ครู อย่างแน่ วแน่ เป็ นผูน้ าในด้านคุณธรรม วัฒนธรรม การปรับตนและการสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ “ครู ”
คือ ผูอ้ บรม สั่งสอน และสร้างปั ญญาแก่ศิษย์ ด้วยสติ ปั ญญา ด้วยความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ความรัก และจิ ต
วิญญาณ อีกทั้งยังเป็ นผูเ้ สี ยสละและเข้มงวดต่อหน้าที่ของตน เพื่อสร้างคนให้เป็ นคนอย่างสมบูรณ์
ความสาคัญของ “ครู ”
ครู ในฐานะที่เป็ นวิชาชีพและเป็ นปูชนียบุคคลในสังคมนั้น ครู มีบทบาทและความสาคัญต่อสังคมตั้งแต่
เยาวชนอันเป็ นสมาชิกใหม่ของสังคมจนถึงประเทศชาติส่วนรวม ผูเ้ ขียนจึงขออัญเชิญพระราโชวาทของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็ จ การศึกษาจาก วิทยาลัยครู
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ความตอนหนึ่งว่า
“ .....อาชี พครู ถือว่าสาคัญอย่างยิ่ง เพราะครู มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เจริ ญมัน่ คง และ
ก่อนที่ จะพัฒ นาบ้านเมื องให้เจริ ญ ได้น้ ัน จะต้องพัฒ นาคน ซึ่ งได้แก่ เยาวชนขอชาติ เสี ยก่ อน เพื่อให้เยาวชน
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึง สามารถช่วยกันสร้างความเจริ ญให้แก่ชาติต่อไปได้........”
จากพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ตามที่ได้อญั เชิญมากล่าวไว้ขา้ งต้น เป็ นเครื่ องยืนยันให้เห็นถึง
ความสาคัญของครู ที่มีต่อความเจริ ญของบุคคล และชาติบา้ นเมือง เป็ นอย่างยิ่ง ชาติบา้ นเมืองจะเจริ ญได้เพราะ
ประชาชนในชาติได้รับการศึกษาที่ดี และมี “ครู ” ที่มีคุณภาพ
เดวิด ฟรอเลย์ กล่าวในหนังสื อ จิตแห่ งคุรุ ตอนหนึ่ งว่า ทุกแง่มุมทั้งหมดของชีวิตต้องมีครู บางคนบอก
ว่า คุณไม่จาเป็ นต้องมีครู และคาตอบของผมคือ ถ้าอย่างนั้นคุณไม่จาเป็ นต้องมีครู ในโรงเรี ยน ครู สอนดนตรี ฯลฯ
นอกจากนี้ เดวิด ฟรอเลย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่วา่ จะเป็ นระบบไหน แม้แต่ฟิสิ กส์ก็ยงั ต้องการครู แม้แต่เด็กทารกก็
ต้องการครู สอนอ่านหนังสื อ ความรู ้เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ นัน่ คือทาไมคุณจึงเห็นว่าครู เปรี ยบดังพระเจ้า นัน่ คือ ทาไม
คาสอนบอกว่ามารดาและบิดาคือพระเจ้า มารดาของคุณเป็ นผูส้ งั่ สอนคนแรก บิดาเป็ นผูส้ งั่ สอนคนที่สอง ต่อมาจึง
กลายเป็ นครู แสดงให้เห็ นว่า ครู เป็ นบุคคลที่ มีความจาเป็ นต่อชี วิตมนุษย์ทุกชนชั้น ครู มีบทบาทในการ สั่งสอน
และถ่ายทอดความรู ้แก่ศิษย์เพื่อทาลายอวิชชาทั้งหลาย และเพื่อพัฒนามนุษยชาติ
บทบาทและชีวติ ครู ในอดีต
“ครู ” ในสมัยโบราณในประเทศอินเดียเป็ นคาที่สูงมาก เป็ นผูเ้ ปิ ดประตูทางวิญญาณ แล้วก็นาให้เดินทาง
วิญญาณ ไปสู่ คุณธรรมเบื้ องสู ง เป็ นเรื่ องทางจิ ตใจโดยเฉพาะ มิ ได้หมายถึ งเรื่ องวัตถุ หรื อมรรยาท หรื อแม้แต่
อาชีพ จึงมีนอ้ ยมาก ครู มกั จะไปทาหน้าที่เป็ นปุโรหิ ตของพระราชา หรื ออิสระชนซึ่ งมีอานาจวาสนา มีหน้าที่การ
งานอัน ใหญ่หลวง ในขณะที่แบรรี ฟาร์เบอร์ได้บรรยายบทบาทและความสาคัญของครู ยคุ แรกๆ ในประวัติศาสตร์
อเมริ กา ว่า ครู ถูกมองในเรื่ องคุณธรรมส่ วนบุคคลเป็ นเกณฑ์ที่จะยอมรับให้เป็ นผูส้ อน ครู ยุคนั้นต้องทางานทุก
อย่างใน โรงเรี ยนตั้งแต่ทาความสะอาดห้องเรี ยน ดูแลบริ เวณโรงเรี ยน ตักถ่านหิ น ตีระฆังสัญญาณ ช่วยเผยแพร่
ศาสนา ช่วยงานธุรการของชุมชน แม้กระทัง่ ช่วยขุดหลุมศพ นอกจากนี้ อาไพ สุจริ ตกุล อธิ บายบทบาทครู ในอดีต
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ไว้ว่า “ครู ” “ปู่ ครู ” “ตุ๊ค รู ” และ “ครู บ า” ในสมัยโบราณ หมายถึ ง พระสงฆ์ผูม้ ี บ ทบาทในการทาหน้าที่ สอน
กุลบุตร ทุกระดับอายุ ตั้งแต่วยั เด็ก จนถึงวัยรุ่ น สอนทั้งด้านอักขรวิธี ทั้งภาษาไทย และภาษาบาลี สอนให้เป็ นคนดี
มีวชิ าชีพ ตลอดจนความรู ้ทางพระพุทธศาสนา แม้เมื่อศิษย์มีอายุครบบวชแล้ว ก็ยงั คงศึกษาในวัดหรื อสานักนั้น ๆ
ต่อไป จนมีความรู ้ความชานาญ สามารถถ่ายทอดวิชาที่ ได้รับการสั่งสอนฝึ กฝนจากครู บาของตนให้แก่ศิษย์รุ่น
หลังของ สานักต่อไป หรื ออาจลาไปแสวงหาความรู ้ความชานาญต่อจากพระสงฆ์หรื อครู บา หรื อตุ๊ครู ณ สานัก
อื่น เมื่อเชี่ยวชาญแล้วก็กลับมาช่วยสอนในสานักเดิมของตน จนเป็ นครู บาสื บทอดต่อไป ถึงแม้วา่ ในอดีตชีวิตของ
“ครู ” และสถานะภาพของ “ครู ” ในประเทศอินเดีย ประเทศไทย และอเมริ กาจะมีความแตกต่างกันอยูม่ าก แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือ “ครู ” มีบทบาทหน้าที่ในการอบรม สัง่ สอนและความรู ้แก่ศิษย์ตามบริ บทของสังคม
นอกจากนี้ โกสิ นทร์ รังสิ ยาพันธ์ (2552: 8-12) ได้กล่าวถึงอาชี พครู ไว้ว่า อาชี พครู ทาหน้าที่ สอนคน
พัฒนาคน แต่ความสาคัญของครู ก็ยงั คงอยูใ่ นระดับที่ สูงยิ่งกว่าคาว่า “ครู ” ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ ยังอยูใ่ นจิตสานึ ก
ของคนดี ทุ ก คน จึ ง มี ค ากล่ าวไว้เปรี ย บเที ย บครู ทุ ก คน เช่ น ครู คื อ
ปู ช นี ย บุ ค คล ครู เป็ นเช่ น เดี ย วกับ
พระพุท ธเจ้า คือเป็ นกัลยาณมิ ตร ครู เป็ นผูน้ าหรื อมัคคู เทศก์ท างวิญญาณ ครู คือ พ่อแม่คนที่ สองของศิ ษย์ ใน
ประเด็นนี้ เปาโล แฟรร์ (2552: 21) ได้กล่าวเพิ่มเติมในหนังสื อครู ผทู ้ างานวัฒนธรรมไว้วา่ การพูดว่าบทบาทของ
ครู ต่างจากบทบาท ของพ่อแม่น้ นั ไม่ได้หมายความว่าบทบาทของพ่อแม่เล็กน้อยหรื อไร้ค่า ในทานองเดียวกันการ
ยอมรับการลดทอน บทบาทของการสอนให้เหลือเพียงการดูแลเด็กนั้นก็ไม่ได้แปลว่าหน้าที่ของครู ถูกกาหนดให้
เป็ นเช่นนั้น ดังนั้น ครู จึงเป็ นครู ส่ วนพ่อแม่ ก็ยงั เป็ นพ่อแม่ เป็ นไปได้ที่จะเป็ นพ่อแม่โดยไม่รักลูกของตนเอง แต่
เป็ นไปไม่ได้ที่ครู จะ ไม่รักนักเรี ยนของตน และถึงขึ้นต้องตระหนักว่าแค่ความรักอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ เป็ นไป
ไม่ได้ที่จะเป็ นครู โดย ไม่รักการสอน ถึงแม้วา่ “ครู ” และ “พ่อแม่” มีสถานะที่แตกต่างกัน แต่ “ครู ” และ “พ่อแม่”
มีบทบาทและหน้าที่ ไม่ต่างกัน กล่าวคือ มีบทบาทและหน้าที่ในการอบรม สั่งสอน พัฒนา และดูแลศิษย์ของตน
ด้วยปั ญญา ด้วยจิตสานึก ด้วยความทุ่มเท เสี ยสละ และด้วยความรักที่มีต่อศิษย์ของตน
บทบาทและชีวติ ครู สอนการแสดง (Acting) ในปัจจุบัน
“นักแสดง” มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการแสดงละครเพราะในบรรดาการจัดแสดงละครนักแสดงคือผูอ้ ยู่
ใกล้ชิดผูช้ มมากที่ สุด ผลงานการสร้างสรรค์ของฝ่ ายต่างๆ อาทิ การเขียนบท การกากับการแสดง การออกแบบ
เครื่ องแต่งกาย การแต่งหน้า จะได้รับการถ่ายทอดมาสู่ผชู ้ มโดยผ่านทางนักแสดงโดยตรง ดังนั้นในการสร้างสรรค์
งานละครเราสามารถตัดทุกสิ่ งทุกอย่างออกไปได้เว้นแต่นกั แสดงและผูช้ ม ในขณะที่ พรรณศักดิ์ สุ ขี (2541: 26)
ได้กล่าวไว้วา่ การผลิตบัณฑิตด้านการแสดงในประเทศไทยสมควรได้รับการทบทวนอย่างจริ งจัง การผลิตบัณฑิต
ที่ มีความสามารถเพียงแค่รับใช้อุตสาหกรรมบันเทิ งแบบทุนนิ ยมเป็ นเรื่ องไม่น่าภาคภูมิใจ การผลิตบัณฑิ ตที่ มี
ความสามารถแต่ไม่มีที่ทางและโอกาสในการแสดงศักยภาพยิ่งเป็ นเรื่ องสู ญ เปล่าอย่าง น่ าเสี ยดาย ซึ่ งการผลิ ต
บัณฑิตสาขาศิลปะการแสดงสาหรับงานเบื้องหน้า คือ การผลิต “นักแสดง” หาก “นักแสดง” มีคุณสมบัติที่ดี ย่อม
ส่ งผลดี กับ ธุ รกิ จบัน เทิ งเช่ น กัน ตรี ด าว อภัยวงศ์ (2550: 102-106) ได้ก ล่ าวถึ ง คุ ณ สมบัติ ข อง นัก แสดงที่ ดี มี
ดังต่อไปนี้
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1. ความงดงามของจิตใจ ความงดงามของจิตใจไม่ได้หมายถึง นักแสดงที่มีรูปร่ างหน้าตาดีหรื อต้อง สวย
ต้องหล่อ เพราะความสวยความหล่อ อาจทาให้นกั แสดงหยิง่ ทะนงตนได้ ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการเป็ น นักแสดงที่
ดี ความงดงามของจิตใจคือ การที่นกั แสดงรักศิลปะการแสดงมิใช่รักความเด่นความดังของตน ที่ได้จากการแสดง
2. ความพร้ อ มของร่ างกายและเสี ย ง นัก แสดงต้อ งอาศัยร่ า งกายและน้ าเสี ย งเป็ นเครื่ อ งมื อ ดังนั้ น
นักแสดงจึงต้องฝึ กฝนการเคลื่อนไหวร่ างกาย การใช้น้ าเสี ยงภาษาพูดให้เหมาะสมถูกต้องตามบาทบาทที่ แสดง
รวมถึงผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายและจิตใจ กล้ามเนื้อ และหายใจให้ถูกต้อง
3. ความพร้อมของอารมณ์ความรู ้สึก นักแสดงที่ดีสามารถแสดงอารมณ์ความรู ้สึกที่ลึกซึ้งจากภายในโดย
ไม่เสแสร้งแกล้งทา รู ้จกั ควบคุมอารมณ์และสามารถแสดงออกมาอย่างพอดีไม่เกินขอบเขต
4. ความพร้อมของประสาทสัมผัส นักแสดงต้องฝึ กฝนให้ประสาทสัมผัสมีความไวและละเอียดอ่อน
นามาใช้กบั การแสดงได้เป็ นอย่างดี
5. สมาธิ นักแสดงต้องมีสมาธิสูง สามารถรวมความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกไปสู่ จุดใดจุดหนึ่ งตาม ความ
ต้องการของบทบาทอย่างมีพลัง และจุดหมายแน่ นอน การมีสมาธิ จะ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด ของอารมณ์
และร่ างกาย ทาให้นกั แสดงไม่ประหม่าตื่นกลัว การแสดงจะแนบเนียน ลึกซึ้ง ประทับใจผูช้ ม
6. ความสามารถในการสังเกต นักแสดงที่ดีตอ้ งเป็ นคนช่างสังเกตอย่างละเอียดลึกซึ้ง ฝึ กจนเป็ นนิสยั ทุก
อย่างที่อยูร่ อบตัวคือครู นกั แสดง ควรสังเกตการณ์แสดงออกของมนุษย์ อากัปกิริยาของคนในวัยและฐานะ ต่างๆ
สังเกตอารมณ์ที่อยูภ่ ายใน รวมถึงความรู ้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่ งต่างๆ และบุคคลต่างๆ การสังเกตจะนามา ใช้ใน
การแสดงและการตีความหมายบทละครได้เป็ นอย่างดี
7. ความจา นักแสดงจะต้องมีความจาดี สามารถจาบทบาทที่ ตอ้ งแสดง จดจาอารมณ์ความรู ้สึกและ ทุก
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการแสดง หมัน่ ฝึ กฝนความจาของตนเอง
8. ความเข้าใจ นักแสดงต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจชีวติ และมนุษย์ เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น เข้าใจบทบาทที่จะแสดง
รวมถึงเข้าใจศิลปะการแสดงซึ่งช่วยให้นกั แสดงเข้าถึงบท
9. ความเชื่อ นักแสดงต้องมีความเชื่อบทบาทที่ตนแสดง เชื่อในการกระทาและคาพูดของตนเอง เพราะ
ความเชื่อจะทาให้นกั แสดงถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู ้สึกของตัวละครมาสู่ผชู ้ มได้
10. ความตั้งใจจริ ง ความขยัน และวินยั นักแสดงต้องมีความจริ งใจ ความขยันและวินยั ที่จะพัฒนาตนเอง
ฝึ กซ้อมและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ การงานด้วยความรับผิดชอบอย่างสู งสุ ด การขาดวินยั ของนักแสดงเพียงคนเดี ยว
อาจทาลายผลรวมของการจัดแสดงละครได้
11. รสนิ ยมที่ ดี นอกจากจะศึ กษาจากทฤษฎี แล้ว นักแสดงควรหาประสบการณ์ จากการดู ละครที่ ดี
ร่ วมงานการละครที่ได้มาตรฐาน และอ่านบทละครที่มีคุณค่า เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจและปลูกฝังรสนิ ยม
ที่ดี
12. พรสวรรค์ของนักแสดง ในแง่ของการแสดงหมายถึง จิ นตนาการและความสามารถพิเศษในการ
สร้างสรรค์ ปฏิภาณและความว่องไวของประสาทสัมผัส ความสามารถในการควบคุมจังหวะการแสดงได้อย่าง
เหมาะสม ความสามารถที่ จะเข้าถึงความรู ้สึกและอารมณ์ ที่ลึกซึ้ งกว่าผูอ้ ื่น ตลอดจนความคล่องแคล่วใน การ
เคลื่อนไหวที่ทาให้การฝึ กการแสดงง่ายและไปได้ไกลกว่าผูอ้ ื่น
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นอกจากนี้ ณัฐพล ปั ญญโสภณ (2552: 44) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นักแสดงที่ดีควรมี คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
รั กศิ ล ปะการแสดงและอุทิ ศเวลาให้ กับ งานได้อย่างเต็ม ที่ ไม่ ใช่ รัก ความเด่ น ความดังของการเป็ น
นักแสดง
1. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดถือจริ ยธรรมและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม รวมถึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2. ประกอบวิชาชี พด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตตามหลักปฏิ บตั ิ และวิชาการโดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย
3. ทาหน้าที่เพื่อความสาเร็ จของส่วนรวมและสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ไม่ใช่ทาเพื่อส่วนตัว
4. ไม่ เสนอการแสดงหรื อแสดงละครที่ ข ั ด ต่ อ ศี ล ธรรมจรรยาของสั ง คม ศาสนาและสถาบั น
พระมหากษัตริ ย ์
5. ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ควรคานึงถึงผลการแสดงที่มีต่อผูช้ ม

5. สรุ ปสาระบทความวิชาการ
จากแนวคิดคุณสมบัติการเป็ นนักแสดงที่ดี รวมกับประสบการณ์การสอนการแสดง(Acting) ของผูเ้ ขียน
จึงสรุ ป บทบาทและชีวติ ของครู สอนการแสดง (Acting) ได้ดงั นี้
1. กระตุ้นให้ นั กแสดงค้ นหาและรู้ จักตัวเอง Osho นักการศึ กษา (2550: 153) ได้กล่าวเรื่ องการค้นหา
ตัวตนไว้วา่ ถ้าท่านไม่ ค้นหา ท่านก็ไม่มีตวั ตน เพราะการค้นหามันทาให้ท่านมีอตั ตา ถ้าท่านไม่คน้ หาใครบางคน
ไม่คน้ หาอะไรเลย ท่านก็ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ ไม่มีฝูงชน ถ้าข้าพเจ้าไม่สอนอะไรท่านเลย เพราะไม่มีอะไรที่จะให้สอน
ไม่มีความจริ งที่ จะสอน ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สอนอะไรและหากท่านไม่ได้เรี ยนอะไร ใครอยูท่ ี่นี่หรื อ มีแต่ความว่าง
เปล่ า มัน เป็ นความ เบิ ก บานของความว่างเปล่ าที่ แ ท้จ ริ ง ปั จ เจกหายไปกลายเป็ นมหาสมุ ท รแห่ งจิ ต ส านึ ก
สอดคล้อ งกับ ลัท ธิ พ ระเวทที่ ก าหนดเรื่ อ งการรู ้ จักตัวเองถื อ เป็ นเป้ าหมายของชี วิต การรู ้ จัก ตัว เองเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงข้างใน ระดับจิตสานึ ก หรื อการตรัสรู ้ หรื อรู ้จกั ธรรมชาติแห่ งพระเจ้าของเรา ที่สาคัญนักแสดงต้อง
เรี ยนรู ้และเข้าใจ ตัวเองก่อน จึงจะ สามารถเข้าใจและสวมบทบาทเป็ นตัวละครหรื อบุคคลอื่นได้
2. ปลูกฝังค่ านิยมและจิตสานึกให้ นักแสดงรักศิลปะการแสดง มิใช่รักความเด่นความดังของตนที่ได้จาก
การแสดง โดยครู เป็ นผูช้ ้ ี ให้เห็ นโทษของความหยิง่ ทะนงตน อันเป็ นอุปสรรคต่อการเป็ นนักแสดงที่ ดี ครู ควร
ปลูกฝังให้นกั แสดงรักในงานศิลปะการแสดงด้วยใจ Osho (2550: 153) ได้กล่าวเกี่ยวกับความรักไว้วา่ คนเราควร
จะมีชีวิตอยูก่ บั ปั จจุบนั ด้วยความรัก ด้วยความรู ้สึกอย่างแรงกล้า ด้วยสติสัมปชัญญะ และนั่นจะเป็ นเชาว์ปัญญา
ของท่าน มันเป็ นแหล่งพลังงานเดียวกัน ถ้าท่านคว่ามัน มันก็คือ ความโง่ ถ้านามันมาวางใหม่ มันจะกลายเป็ นเชาว์
ปั ญญา สดใส พันธุมโกมล (2537: 118) กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อใดที่นกั แสดง มีจิตสานึ กที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพการ
แสดง มองเห็ นคุณค่าของการแสดงว่าเป็ นศิ ลปะอันลึกซึ้ งละเอียดอ่อน ที่ สามารถทาให้มนุ ษย์เข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่น ภาคภูมิใจในโอกาสที่ ได้เป็ นผูใ้ ห้ความสุ ข ความบั นเทิ งแก่ผูช้ ม ซึ่ งเป็ นของขวัญล้ าค่าที่ นักแสดงสามารถ
หยิบยืน่ ให้แก่เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน นัน่ คือ จุดเริ่ มต้นของการเป็ น “ศิลปิ น” (Artist) ผูเ้ ข้าถึง “ศิลปะการแสดง” อย่าง
สมบูรณ์ หากนักแสดงรักศิลปะการแสดงด้วยความจริ งใจ ย่อมส่งผลใน ทางที่ดีต่อคุณภาพการแสดงอย่างแน่นอน
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3. ปลู กฝั งเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมด้ านร่ างกายและจิตใจ Milly S. Barranger (1990:307) กล่าวถึ ง
ทฤษฎี การแสดงของ Stanislavski ไว้วา่ แบ่งเครื่ องมือของนักแสดงเป็ นสองส่ วนเท่าๆกัน ส่ วนแรกคือภายนอก
ร่ างกาย (External) คือ การพัฒนาร่ างกาย ของนักแสดงให้ถูกต้อง เช่น การออกเสี ยง การฝึ กการเคลื่อนไหวของ
ร่ างกาย การผ่อนคลายร่ างกาย เป็ นต้น ส่ วนที่สองคือภายในจิตใจ (Internal) คือ การพัฒนาความรู ้สึกภายใน หรื อ
จิตใจของนักแสดง เช่น สมาธิ ความรู ้สึก จินตนาการ และความทรงจา เป็ นต้น จอห์น เลน (2550: 102) ได้กล่าว
ไว้วา่ เราต้องหลุดพ้นจาก ความหมกมุ่นอยูก่ บั เรื่ องเล็กๆ น้อยๆ รอบกาย เบิกบานสบายใจอยูก่ บั ลานากวีการหยัง่
เห็ น พลังจิ น ตนาการคื อ การเห็ น สิ่ ง ทั้งหลายในแง่ มุ ม นิ รัน ดร์ ข องมัน คื อ การรู ้ ค วามไร้ ก าลเวลา และเปาโล
(2552:100) ได้พยายามอธิ บาย บาทบาทครู เกี่ ยวกับจินตนาการไว้วา่ ครู ตอ้ งแสดงให้นกั เรี ยนเห็นถึงความสาคัญ
ของจินตนาการที่มีต่อชีวติ จินตนาการช่วยให้เกิดความใฝ่ รู ้ ใฝ่ สร้างสรรค์ พอๆกับช่วยเพิ่มพูนการผจญภัย ถ้าขาด
สิ่ งนี้ เสี ยแล้ว การสร้างสรรค์ก็ไม่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น นักแสดงที่ดีตอ้ งสามารถใช้ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจในการแสดง
อารมณ์ ความรู ้สึกที่ลึกซึ้ งจากภายในโดยไม่เสแสร้งแกล้งทา สดใส พันธุมโกมล (2537: 118) กล่าวว่า ก่อนที่จะ
เริ่ ม การแสดงตามบทบาทในละครได้ นักแสดงจะต้องฝึ ก “เครื่ องมือ” (TOOLS) ของนักแสดงให้พร้อมเสี ยก่อน
เพื่อจะได้สามารถ “แสดงออก” ได้ทุกบทบาทตามที่ละครเรื่ องที่ตนแสดงต้องการเพราะฉะนั้นครู ตอ้ งปลูกฝัง และ
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจซึ่งจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อนักแสดง
4. ปลูกฝังให้ นักแสดงพร้ อมอุทิศเวลาให้ กับงานอย่ างเต็มที่ ครู ตอ้ งสร้างจิ ตสานึ กให้นักแสดงมีความ
ตั้งใจจริ ง มีความขยัน มีวนิ ัย มีความจริ งใจ ขยันฝึ กซ้อมและอ่านบท ของตนเอง เปาโล แฟรร์ ได้อธิ บายเกี่ยวกับ
การอ่านบทไว้ว่า การอ่านตัวบทก็คือ การมีปฏิ สัมพันธ์กันระหว่าง ผูอ้ ่านกับ ตัวบท ซึ่ งเป็ นตัวกลางระหว่าง
ผูอ้ ่านกับผูเ้ ขี ยน เป็ นการประกอบรวมกันระหว่างผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียน นอกจากนี้ ครู มีหน้าที่ กระตุน้ ให้นักแสดง
ตะหนักถึ งความรับผิดชอบของงานอย่างสู งสุ ด และเปาโล แฟรร์ (2552: 41) ได้อธิ บายเกี่ ยวเรื่ องนี้ ไว้ว่า การ
ตระหนักถึงความสาคัญของการงานที่เราทาไม่ใช่การคิดไปว่านี่ คือ สิ่ งสาคัญที่สุด แต่หมายความว่าต้องระลึกอยู่
เสมอว่าสิ่ งนี้ เป็ นพื้นฐานที่สาคัญ และจริ งๆ แล้ว เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจ ตัดขาดจากชีวิตสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของดีพาค โชปรา ที่วา่ ทฤษฎีก็คือความตั้งใจก่อให้เกิดวิวฒั นาการ การทุ่มเท ตั้งใจ และอุทิศเวลาจึงเป็ นคุณสมบัติ
ที่สาคัญของนักแสดง
5. ค้ น หากลวิธี ให้ นั ก แสดงเกิด ความกล้ าที่ จะคิด ค้ น หา และสร้ างสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ความกลัวถื อ เป็ น
อุปสรรคสาคัญและเป็ นสาเหตุหลักที่ ทาให้นักแสดงไม่กล้าสร้างสรรค์งานแสดงใหม่ๆ ดังนั้น ครู จึงต้องค้นหา
กลวิธีให้นกั แสดงเกิดความกล้าหาญในการสร้างสรรค์งานแสดง Osho (2550: 73) ได้กล่าวเกี่ยวกับ การค้นหาสิ่ ง
ใหม่ไว้วา่ หลักของข้าพเจ้าคือคนควรจะคิดอย่างจริ งจัง การคิดที่แท้จริ งทาให้ท่านได้พฒั นา ท่านเคลื่อนที่ไปตาม
ทาง ถูกหรื อผิดนั้นไม่สาคัญ การเคลื่อนที่ต่างหากที่ ให้การเติบโตแก่ท่าน สาหรับข้าพเจ้า แล้วประเด็นไม่ใช่อยู่
ที่ว่าจะไปไหน สาหรับข้าพเจ้าแล้วสิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือท่านไม่ติดอยูก่ บั ที่ แต่กาลังไปต่อ สอดคล้องกับจอห์ น
เลน (2550: 103) ที่ กล่าวไว้วา่ ความกล้าเป็ นสิ่ งจาเป็ นในชี วิตเพื่อทาให้การเป็ นอยูแ่ ละ การจะเป็ น เป็ นไปได้ใน
การแสดงออกของตัวตนนั้น ถ้าต้องการให้เป็ นจริ ง ก็จาเป็ นต้องมีความมุ่งมัน่ ดังนั้น ความกล้า นอกจากจะทาให้
นักแสดงได้เปิ ดโลกทัศน์ข องตนเองแล้ว นัก แสดงยังสามารถนาประสบการณ์ ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับ การ
สร้างสรรค์งานแสดงได้อีกด้วย
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6. ปลูกฝังให้ นักแสดงมีรสนิยมทางศิ ลปะการแสดงที่ดี ผ่านการสั่งสอนทางทฤษฎี และสนับสนุ นให้
นักแสดงหาประสบการณ์จากการดูละครที่ดี ส่ งเสริ มให้นักแสดง ร่ วมงานการละครที่ ได้มาตรฐาน และอ่านบท
ละครที่มีคุณค่า เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจและปลูกฝังรสนิยมที่ดี Osho (2550: 102) ได้กล่าวไว้วา่ ชีวติ จะเป็ น
การเดินทางที่สวยงามหากมันเป็ นส้นทางของการเรี ยนรู ้ เส้นทางของ การสารวจตรวจสอบ เพราะมันจะเป็ นความ
ตื่นเต้นในทุกๆ ขณะ แต่ละขณะได้เปิ ดประตูใหม่ ท่านได้สัมผัสกับ สิ่ งลี้ลบั ใหม่ๆ ซึ่งการที่นกั แสดงมีรสนิยมที่ดี
ย่อมส่งผลกับให้เกิดการแสดงที่ดีเช่นกัน
7. ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้ แก่ นักแสดง อันได้แก่ การทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและยึดถือจริ ยธรรมอันดีงาม ซื่อสัตย์สุจริ ตตามหลักปฏิบตั ิภายใต้บทบัญญัติของ กฎหมาย ครู
ต้องปลูกฝังให้นกั แสดงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน Osho (2550: 102) ได้กล่าวเกี่ยวกับการ อ่อนน้อมถ่อมตนไว้
ว่า ความเรี ยบง่ายเป็ นสภาวะของการไม่พยายาม มันเป็ นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ สร้างขึ้นมา เพื่อต่อต้านความ
หยิง่ ผยอง ไม่ใช่ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านอัตตา ไม่ใช่ความอ่อนน้อม ถ่อมตนที่ตรงกันข้าม
กับจิตที่ชอบคิด เปล่าเลย ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับความจองหอง ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือ
การไร้ความจองหอง ไม่เพียงแต่นักแสดง เปาโล แฟรร์ ได้ให้ความเห็ นเพิ่มเติมไว้ว่า ครู ผูส้ อนก็ควรอ่อนน้อม
ถ่อมตน และเปิ ดใจพร้อมตลอดเวลาที่จะคิดทบทวนสิ่ งที่ตนสอนและปรับปรุ งไปเรื่ อยๆ เพราะฉะนั้น ทั้งครู และ
ศิษย์ควรรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมอันดีงามสื บต่อไป
นอกจากบทบาทครู สอนการแสดง (Acting) ทั้ง 7 ข้อ “ครู สอนการแสดง (Acting)” ยังมีภาระหน้าที่ ใน
การอบรม สัง่ สอน ให้คาปรึ กษา ศิษย์ตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่ถูกกาหนดแล้ว ครู สอนการแสดงในปั จจุบนั ยัง
ต้อ งค านึ งถึ งบทบาทของตนที่ มี ต่ อ วงการบัน เทิ ง หรื อ ธุ ร กิ จ บัน เทิ ง มี ห น้ าที่ สั่ ง สอนศิ ษ ย์ใ ห้ ไ ม่ น าความรู ้
ความสามารถด้านการแสดงไปหลอกลวงให้ผอู ้ ื่นหลงเชื่อเพื่อประโยชน์ทางทรัพย์สินและชื่อเสี ยงของตน อันจะ
กระทบต่อประเทศชาติอีกด้วย
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MARKETING COMMUNICATION FACTORS INFLUENCING CUSTOMERS
ALREADY BOUGHT COSMETIC PRODUCTS ON KONVY.COM TO
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นักศึกษาปริญญาโทหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาสื่ อสารการตลาดดิจิทลั
(มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ)
E-mail : bippjung@gmail.com
ภัทรภร สั งขปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
E-mail : Pataraporn.s@bu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึ กษาอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
www.konvy.com ศึกษาการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่าน www.konvy.com และศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
เพื่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ เครื่ องส าอางผ่าน www.konvy.com โดยผูใ้ ห้ขอ้ มู ล หลักที่ ใช้ในการศึ ก ษา คื อ ผูท้ ี่ เคยซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com 3-4 ครั้ ง จานวนทั้งสิ้ น 10 คน ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทั้ง 10 คน ส่ วนใหญ่จะมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ เมื่อสิ นค้าที่ ตนเองใช้
เป็ นประจาใกล้หมด โดยทาการหาข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าที่ ตอ้ งการซื้ อ จากเว็บไซต์ Konvy.com เมื่ อทาการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่ตนเองต้องการซื้ อแล้วมักจะทาการประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยประเมินจาก
โปรโมชัน่ และความคุม้ ค่าที่ได้รับจากการซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์น้ นั ๆ ซึ่งก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้อโดยการโอนเงินค่า
สิ นค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจะตัดสิ นใจ โดยการประเมินจากความน่าเชื่อถือของร้านค้า
2. การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดโดย
การบอกต่อ เป็ นปั จจัยที่ มีผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าของผูใ้ ห้ ขอ้ มู ลหลัก ในขณะที่ ก ารตลาดทางตรงโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นปั จจัยเดียวที่ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
คาสาคัญ : ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ, เว็บไซต์ www.konvy.com
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ABSTRACT
This independent study aimed to gather data about cosmetic products on Konvy.com the decision to
purchase cosmetic products on Konvy.com and to understand marketing communication factors influencing
customers who bought cosmetic products on Konvy.com. Key informants were 1 0 customers who bought
cosmetic products from Konvy.com 3-4 times. An in-depth interview was applied to collect data and such data
was analyzed by using content analysis. The results showed that
1. The key informants mainly decided to buy a product from the website when an item used regularly
was nearly empty by searching information about the product they intend to buy from Konvy.com. After
searched information about the product they intend to buy, they often compared several purchase options by
evaluating a promotion and perceived value from buying such item from the website. In addition, prior to
making a payment of that product , those key informants would make the decision by evaluating a shop’s
credibility.
2 . Advertisement, public relations, sales promotion, personal selling and viral marketing are factors
affecting to the purchase decision of key informants, while direct marketing through e-mails is only one factor
not affecting to the purchase decision of key informants.
KEYWORDS : Marketing Communication Factors, Purchase Decision, www.konvy.com

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งส าอาง (Cosmetics Industry) เป็ นอุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ มี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าตลาดเครื่ องสาอางโลก ระหว่างปี 2556-2560
RNCOS Business Consultancy Services พบว่ามูลค่าตลาดเครื่ องสาอางโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดย
ในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 255 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็ น 292 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ โดยมีอตั ราการเติ บโตเฉลี่ ยระหว่างปี 2555-2560 คิดเป็ นร้อยละ 4.6 (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2559, หน้า 2) โดยจากผลสารวจของศูนย์วิจยั กสิ กรไทย พบว่า คนในกรุ งเทพมหานครยัง
ค่อนข้างให้ความสาคัญกับสิ นค้าเครื่ องสาอาง สะท้อนจากผลการสารวจที่ระบุวา่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่การืื้ น
ตัวยังไม่ชดั เจน แต่คนกรุ งเทพมหานคร กว่าร้อยละ 70.5 ยังเลือกที่ จะจับจ่ายสิ นค้าในกลุ่มเครื่ องสาอางอยู่ โดย
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ยังคาดการณ์อีกว่า ในปี 2560 นี้ ธุรกิจเครื่ องสาอาง จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกาลังซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูป้ ระกอบการจะต้องมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ในการเพิ่มยอดขาย
เหนื อ คู่แข่ งให้ ได้ ซึ่ งการขยายช่ อ งทางในการสื่ อ สารไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายให้ได้ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะสื่ อ
ออนไลน์/โซเชี ยลมีเดี ย ซึ่ งเป็ นสื่ อหรื อช่องทางที่ มีบทบาทมากขึ้นในสายตาของผูบ้ ริ โภค และการสร้างความ
ประทับใจหรื อประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบติดต่อสื่ อสาร
และเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ปัจจุ บันได้เข้ามามี บ ทบาทต่อการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตผูค้ น รวมทั้งปรั บเปลี่ ยน
แนวทางในการประกอบธุ รกิ จอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่ายดิ จิทัล ส่ งผลให้ช่องทางดิ จิทัลกลายเป็ น
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ช่ องทางการตลาดขนาดใหญ่ ที่ สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง การตลาดผ่าน
ช่องทางดิจิทลั จึงกลายเป็ นอีกหนึ่งโอกาสที่สาคัญอย่างยิง่ ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จในปั จจุบนั
Konvy เป็ นเว็บ ไซต์ที่ จัดตั้งขึ้ น และดาเนิ น การโดย บริ ษทั คอนวี่ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จากัด ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์ เครื่ องสาอางอันดับ 1 ในประเทศไทย มีสินค้าเครื่ องสาอางชั้นนาหลากหลายแบรนด์ มีให้เลือกมากว่า
1,000 แบรนด์ มากกว่า 10,000 รายการสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ น ครี มบารุ งผิว สกินแคร์ เครื่ องสาอาง อุปกรณ์แต่งหน้า
น้ าหอม อาหารเสริ ม และอื่น ๆ อีกมากมาย Konvy มีการรับประกันสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดเป็ นสิ นค้าแท้ 100%
รับตรงจากผูจ้ ดั จาหน่าย แบรนด์ ซึ่ งสามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้ Konvy เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการจาหน่าย
และกระจายสิ นค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน 100 % ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.konvy.com และนอกจากนี้ ยงั พบ
อีกว่า Konvy เป็ นเว็บไซต์ที่มีผซู ้ ้ือไว้วางใจมากกว่า 500,000 คน (บริ ษทั คอนวี่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด, 2560)
ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึ งสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเพื่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่าน
เว็บไซต์ www.konvy.com ของผูท้ ี่ เคยซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com เพื่อนาผลการวิจยั ที่ ได้ไป
เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของผูป้ ระกอบการเครื่ องสาอาง ให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู ้
ข่าวสารต่างๆ ในการดึ งดูดลูกค้าตลอดจนเกิ ดทัศนคติที่ดีและนาไปสู่ การเลือกซื้ อเครื่ องสาอางผ่านช่องดิ จิทัล
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com ของผูท้ ี่ เคยซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com เป็ นอย่างไร
2.2 เพื่อศึกษาผูท้ ี่เคยซื้อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com มีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่าน
www.konvy.com อย่างไร
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย การสื่ อสารการตลาดเพื่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องส าอาง ผ่ า นเว็ บ ไซต์

www.konvy.com ของผูท้ ี่เคยซื้อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com เป็ นอย่างไร
3. แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาด
Kotler (2006, p.496 อ้างถึ งใน ภคมน ภาสวัสดิ์ , 2550, หน้า 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการว่าเป็ นการวางแผนการสื่ อสารการตลาด เพื่อสื่ อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผูบ้ ริ โภค
เพื่อเข้าใจในตราสิ นค้าหรื อแบรนด์น้ นั ๆ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริ โภค โดยวิธีที่ใช้ในการสื่ อสาร
การตลาดแบบครบวงจร อาทิ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ และแนะนาการสื่ อสาร
แบบต่างๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุด
โดยผ่านข่าวสารต่างๆ โดยเครื่ องมือการสื่ อสารตลาด ประกอบไปด้วย ดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง รู ปแบบการจ่ายเงินเพื่อการส่ งเสริ มการตลาดที่เป็ นรู ปแบบ
ที่มิได้อาศัยบุคคลในการนาเสนอ โดยการระบุถึงผูส้ นับสนุ นรายการโฆษณา หรื อสื่ อโฆษณานั้นๆ มีขอ้ ดีหลัก
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ตรงที่สามารถเข้าถึงคนจานวนมาก และทาให้คนรู ้จกั สิ นค้า สามารถสร้างภาพลักษณ์ในระยะยาว และทาให้ คน
รู ้จกั ตราผลิตภัณฑ์ดีข้ ึน
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) คือ การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กรกับกลุ่ม เป้ าหมายเพื่อหวังผลในความร่ วมมื อและการการสนับสนุ น จากประชาชนกลุ่มเป้ าหมายและ
สาธารณชน
3. การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
การตอบสนองในการตัดสิ นใจซื้อ สนับสนุน หรื อส่งเสริ มการขายสิ นค้าและบริ การในระยะเวลาอันสั้น
4. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อแบบ 2
ทาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความชอบสิ นค้า ความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและซื้อสิ นค้า
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response Marketing) คือการตลาดโดยใช้สื่อ
โฆษณาต่างๆ กับผูบ้ ริ โภคโดยตรง เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. การตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Marketing) เป็ นกลยุทธ์การตลาดรู ปแบบหนึ่ งที่
นา E-mail Marketing มาใช้ประโยชน์เพื่อการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ถือเป็ นรู ปแบบการตลาดทางตรงแบบ
หนึ่งซึ่งเป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Interactivity) ระหว่างผูส้ ่งสารกับผูร้ ับสาร
7. การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) เป็ นการตลาดที่ อาศัยคนที่ ผูบ้ ริ โภครู ้จกั หรื อเครื อข่าย
สังคมในการเผยแพร่ ข่าวสารทางการตลาด เช่น เพื่อให้รู้จกั ตราผลิตภัณฑ์ หรื อทาให้ซ้ือสิ นค้า เป็ นต้น
2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อ
Belch, G.E. & Belch, M.A. (2012) กล่ าวว่า กระบวนการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โ ภคเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการนี้ เกี่ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ตั้งแต่เริ่ มก่อนตัดสิ นใจไป
จนถึงขั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสิ นใจ ลาดับขั้นตอนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมี 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1. การรั บรู้ ถึงปั ญหา (Problem Recognition) คือ ลักษณะของการรั บรู ้ถึงปั ญ หาเกิ ดขึ้ นมาจาก
สาเหตุที่เกิดขึ้นจากสิ่ งกระตุน้ จากภายใน (Internal) และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก (External) โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นมา
จากสาเหตุต่างๆ เช่น การที่สินค้าหมด (Out of Stock)
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) เมื่อเกิดการรับรู ้ถึงปั ญหาแล้ว ในขั้นที่ สอง ผูบ้ ริ โภค
จาเป็ นจะต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ สาหรับการแก้ไขปั ญหานั้น โดยจะเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่ สุดในการตัดสิ นใจ
เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนอง
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมินทางเลือก
4. การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) เมื่ อ ประเมิ น ทางเลื อ กต่ างๆ แล้วผูบ้ ริ โภคจะท าการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า โดยมีการพัฒนาสู่ความตั้งใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังซื้อ/การประเมินหลังการซื้อ (Purchase Evaluation) คือ ขั้นตอนการซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคไม่ได้จบแค่ข้ นั ตอนการซื้ อเพียงเท่านั้น ในขั้นตอนนี้ ผบู ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณค่าที่ได้รับจากการ
บริ โภคหรื อการใช้สินค้ากับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคว่าเกิดความพอใจหรื อไม่พอใจ
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ชุติมา นาคโต (2557) ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับและการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางประเภทบารุ งผิวขาวผ่าน
สื่ อวิดีโอออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องส าอางประเภทบ ารุ งผิ วขาวผ่านสื่ อวิดีโอออนไลน์ ประกอบด้วย การรั บ รู ้ ความต้อ งการ การประเมิ น
ทางเลือก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับชมสื่ อวิดีโอออนไลน์ และการศึ กษา อาชี พ มีความสัมพันธ์กับ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเปิ ดรั บ ชม และการศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การรั บ รู ้ ค วามต้อ งการ และการหาข้อ มู ล
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางประเภทบารุ งผิวขาวผ่านสื่ อวิดีโอออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
จากความหมายและผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งเข้ามากระตุน้ จากภายนอกทาให้เกิดความต้องการหรื อการรับรู ้ปัญหา แล้ว
หลังจากนั้นก็จะเกิ ดการค้นหาข้อมูล เมื่อได้ขอ้ มูลมาก็จะเกิ ดขั้นตอนในการประเมินผลทางเลื อกหรื อเกิ ดการ
เปรี ยบเที ยบสิ นค้าและบริ การ เมื่อได้ประเมินผลทางเลือกแล้วก็จะเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องสาอางผ่าน
ช่องทางดิจิทลั ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพอใจมากที่สุด และเมื่อเกิดการซื้ อสิ นค้าแล้วก็จะเกิดพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อขึ้น พฤติกรรมนี้จะเกี่ยวกับตัวสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้ใช้ไป ว่ามีความพึงพอใจในตัวสิ นค้าหรื อไม่อย่างไร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (Quantitative Research) เป็ นหลัก โดยท าการเก็ บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลหลัก (Key Informans)
จานวนทั้งสิ้น 10 คน
4.2 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ เคยซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com 3-4
ครั้ง โดยการลงพื้นที่ตามห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. สยามพารากอน จานวน 2 คน
2. เซ็นทรัลลาดพร้าว จานวน 2 คน
3. เซ็นทรัลเวิร์ด จานวน 2 คน
4. เดอะมอลบางกะปิ จานวน 2 คน
5. เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า จานวน 2 คน
สาเหตุที่ผศู ้ ึกษาเลือกลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากห้างสรรพสิ นค้า ทั้ง 5 แห่ ง เนื่ องจาก
ห้างสรรพสิ นค้าดังกล่าว ถือเป็ นแหล่งศูนย์รวมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มคนทั้งวัยเรี ยน และวัยทางาน ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สมั ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องสาอาง
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องส าอางผ่าน เว็บ ไซต์
www.konvy.com
ส่ วนที่ 4 ค าถามเกี่ ยวกับการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บ ไซต์ www.konvy.com ของผูท้ ี่ เคยซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้แบ่งกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
4.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูท้ ี่ เคยซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์
www.konvy.com 3-4 ครั้ง โดยการลงพื้นที่ตามห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร และมีความเต็มใจให้
ข้อมูล จานวน 10 ท่าน
4.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวม และศึ กษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาในครั้งนี้ ได้แก่ เอกสาร บทความ
งานวิจยั วารสารและตาราเรี ยน รายงาน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึ กษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดรวบรวมข้อมูลโดย นาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ เคยซื้ อ
เครื่ องส าอางผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.konvy.com 3-4 ครั้ ง ที่ ไ ด้ จ ากการลงพื้ น ที่ ต ามห้ า งสรรพสิ นค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และมีความเต็มใจให้ขอ้ มูล จานวน 10 ท่าน มาทาการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดย
ทาการการตีความเพื่อการวิเคราะห์ เนื้ อหา โดยยึดแนวคิดและความรู ้ทั่วไปเกี่ ยวกับ การสื่ อสารการตลาด ผ่าน
ช่องทางดิจิทลั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com
ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 10 คน พบว่า ส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการ
ใช้อินเทอร์ เน็ตทุกวัน โดยมีระยะเวลาการใช้งาน ประมาณ 2 ชัว่ โมงใน 1 ครั้ง ซึ่ งข้อมูลข่าวสารที่ เข้าไปเปิ ดรับ
หรื อใช้งานมากที่สุด คือ เืซบุ๊กรองลงมา คือ เว็บไซต์ Google.co.th เพื่อหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ
5.1.2 การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com
ในการศึ ก ษาข้อมูล เกี่ ยวกับ การตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บ ไซต์ www.konvy.com โดยท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 10 คน ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการกาหนดข้อคาถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com ออกเป็ นข้อคาถาม 5 ข้อ โดยแบ่งตามกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
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5.1.2.1 การตระหนักถึงความต้องการ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทั้ง 10 คน ส่วนใหญ่จะมี
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ เมื่อสิ นค้าที่ตนเองใช้เป็ นประจาใกล้หมดมากที่สุด รองลงมา คือ เมื่อสิ นค้าที่
ตนเองใช้มีการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมในเว็บไซต์ Konvy.com
5.1.2.2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร จากการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่จะทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
ที่ตอ้ งการซื้ อ จากเว็บไซต์ Konvy.com มากที่สุด เพราะเป็ นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน
หลากหลายอยูแ่ ล้ว
5.1.2.3 การประเมินทางเลือก จากการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เมื่อทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่
ตนเองต้องการซื้ อแล้วมักจะทาการประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้อ โดยประเมินจากโปรโมชัน่ และความคุม้
ค่าที่ได้รับจากการซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์น้ นั ๆ รวมถึงการรับประกันหลังการขายด้วย
5.4.2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ จากการศึกษา พบว่า ก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อโดยการโอนเงินค่าสิ นค้า ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักจะตัดสิ นใจ โดยการประเมินจากความน่าเชื่อถือของร้านค้า โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยใช้
บริ การซื้อสิ นค้า หากได้รับคาชมเยอะ ย่อมน่าเชื่อได้ และน่าจะมีบริ การ และมีคุณภาพสิ นค้าที่ดี จึงตัดสิ นใจซื้อ
5.1.2.5 พฤติ กรรมหลังการซื้ อ จากการศึ กษา พบว่า เมื่ อ ทาการซื้ อสิ น ค้าแล้ว หากได้รับ สิ นค้า
ทดลองใช้แล้วชื่ นชอบ ถูกใจ มักจะมีพฤติกรรมในการรี วิวสิ นค้า หรื อชื่ นชมร้านค้านั้น ๆ เพื่อให้ผอู ้ ื่นรับทราบ
และเป็ นการให้เครดิตของร้านที่ตนเองชื่นชอบไปพร้อม ๆ กัน
5.1.3 ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่าน เว็บไซต์ www.konvy.com
ในการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จั ย การสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางผ่ า น เว็บ ไซต์
www.konvy.com ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการแบ่งปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ออกเป็ น 6 ด้าน ประกอบด้วย
5.1.3.1 ด้านการโฆษณา ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณาเว็บไซต์ Konvy.com ผ่านสื่ อโฆษณา เป็ น
ช่องทางที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ Konvy.com ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 10 คน สู งมาก โดยช่อง
ทางการโฆษณาที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์มากที่สุด คือ การโฆษณาผ่านเืซบุ๊กรองลงมา คือ
การใช้ Search Engine ของ Google
5.1.3.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่จะมีพฤติกรรมใน
การเข้าไปศึกษาข้อมูลและค้นหาโปรโมชัน่ ราคาพิเศษของสิ นค้าที่ตนเองสนใจ จากช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของเว็บไซต์ Konvy.com โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่รู้จกั และมีพฤติกรรมการใช้
งานมากที่สุด คือ เพจ Konvy.com
5.1.3.3 ด้านการส่ งเสริ มการขาย จากการศึกษาพบว่า การส่ งเสริ มการขายเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค่าจากเว็บไซต์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมากที่สุด เนื่องจากการส่งเสริ มการขายของเว็บไซต์มกั จะมี
โปรโมชัน่ ลดมากกว่า 50% ซึ่งหาได้ยากจากช่องทางการซื้ออื่น ๆ
5.1.3.4 ด้านการขายโดยพนัก งานขาย ผลการศึ ก ษาพบว่า การขายโดยพนัก งานขาย โดยการ
ถ่ายทอด หรื อสาธิ ตการใช้สินค้า เช่นการสอนแต่งหน้า โดยใช้สินค้าที่มีจาหน่ายในเว็บไซต์ Konvy มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสู งมาก เพราะช่องทางดังกล่าวจะทาให้ผูร้ ับชมเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารด้วย
ความเต็มใจ สนใจ และไม่รู้ตวั ว่ากาลังรับชมโฆษณาสิ นค้าแฝงอยูใ่ นคลิป และเมื่อเกิดความชื่นชอบสิ นค้าในคลิป
ก็จะเกิดพฤติกรรมการสัง่ ซื้อสิ นค้าตามมาในที่สุด
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5.1.3.5 การตลาดทางตรงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ จากการศึ กษาพบว่า การตลาดทางตรงโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
5.1.3.6 ด้านการตลาดโดยการบอกต่ อ ผลการศึ ก ษาพบว่า การบอกต่อถื อเป็ นรู ปแบบของการ
สื่ อ สารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าของผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก โดยข่ าวสารที่ ผูร้ ั บ สารมักจะแชร์ ม ากที่ สุด คื อ
กิจกรรมพิเศษเพื่อลุน้ รับของรางวัลจาก เพจ Konvy.com

6. อภิปรายผลการศึกษา
6.1 การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่านเว็บไซต์ www.konvy.com
จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทั้ง 10 คน ส่ วนใหญ่จะมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ เมื่อ
สิ นค้าที่ ตนเองใช้เป็ นประจาใกล้หมดมากที่ สุด รองลงมา คือ เมื่อสิ นค้าที่ ตนเองใช้มีการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก
แจก แถมในเว็บ ไซต์ Konvy.com โดยส่ วนใหญ่ จะท าการหาข้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ น ค้าที่ ต ้องการซื้ อ จากเว็บ ไซต์
Konvy.com มากที่ สุด เพราะเป็ นแหล่งที่ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนหลากหลายอยูแ่ ล้ว ซึ่ งผล
การศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Norsrati, Karimi, Mohammadi & Malekian (2013) ที่กล่าวว่า การตลาดดิจิทลั
เป็ นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริ โภค โดย
ต้องมีเนื้ อหาข่าวสารที่ครบถ้วน และมีการจัดทากิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาดให้มีความหลากหลายและต่อเนื่อง
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเข้าถึงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพราะเนื้ อหาที่ถูกนาเสนอจะมีบทบาทในการกระตุน้ ให้เกิ ด
การมีส่วนร่ วม การให้ขอ้ มูลสร้างความบันเทิง สร้างความไว้วางใจ และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด นอกจากนั้น
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของอรรถพล สาธิ ตคณิ ตกุล, 2558 และนิ วฒั น์ ชาตะวิทยากูล(2559) ที่ กล่าวว่า เว็บไซต์
(Website) คื อ เครื่ องมื อเบื้ องต้น ส าหรั บผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการท า Digital Marketing เพราะการมี เว็บ ไซต์ก็
เปรี ยบเหมือนมีหน้าร้านค้าที่จะได้แนะนาสิ นค้า และทาการซื้ อขายผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยเป็ นจุดศูนย์กลางของ
สื่ ออื่น ๆ
โดยก่อนที่ จะตัดสิ นใจซื้ อโดยการโอนเงินค่าสิ นค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจะตัดสิ นใจ โดยการประเมินจาก
ความน่าเชื่อถือของร้านค้า โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้อสิ นค้า หากได้รับคาชมเยอะ ย่อมน่า
เชื่ อได้ และน่ าจะมี บ ริ การ และมี คุณ ภาพสิ นค้าที่ ดี จึ งตัด สิ น ใจซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับ Molek (2558) ที่ กล่าวว่า
การตลาดดิจิทลั นอกจากจะต้องให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่สร้างการรับรู ้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับ
ระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริ โภค แล้วสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งไม่มองข้าม คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ร้านค้า โดย Lankow,
Ritchie & Crooks (2012) กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการสาคัญของการทาการตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
มี 5 หลักการ คือ การจัดการข้อมูลให้เป็ นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาดที่
ต้อ งการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงหรื อ รั ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค ใช้สื่ อ ผ่ า นรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น
ภาพเคลื่อนไหว และมีการระบุกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน หัวใจสาคัญของการตลาดเชิงเนื้อหาอยูท่ ี่การสื่ อสารซึ่ งต้อง
มีความแตกต่างจากการสื่ อสารแบบเดิม เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในสังคมต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ถูก
สร้างให้เป็ นกระแสในการโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ เข้ามามีบทบาทใน
การตลาดรู ปแบบนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมองว่าการโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณาในอินเทอร์เน็ต อาจใช้สื่อผ่านรู ปแบบที่
หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว
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6.2 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเพือ่ การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่าน เว็บไซต์ www.konvy.com
ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย และ
การตลาดโดยการบอกต่อ เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในขณะที่ การตลาด
ทางตรงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นปั จจัยเดียวที่ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ทั้งนี้ เนื่ อ งจากการตลาดทางตรงโดยจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ถื อเป็ นการให้ข ้อมู ลข่าวสารที่ แตกต่างจากการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดโดยการบอกต่อ เพราะ
เนื้ อหาข่าวสารของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการตลาด
โดยการบอกต่อ นั้นสามารถออกแบบให้มีความน่าสนใจได้หลากหลาย ในขณะที่การตลาดทางตรงโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ มีเนื้ อหาหารนาเสนอที่ มีรูปแบบเดิ ม ๆ และหากมีความถี่ในการส่ งข้อมูลให้ลูกค้ามากเกิ น อาจ
ก่อให้เกิดความราคาญ และเกิ ดทัศนคติไม่ดีต่อสิ นค้า หรื อธุ รกิจตามมาด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของภาวุธ
พงษ์วิทยภานุ (2551) ที่ กล่าวว่า การจัดทา e-mail หรื อ การส่ งจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
โฆษณาสิ นค้า โดยที่ลูกค้าไม่ทราบว่าผูส้ ่ งมาจากที่ไหน นัน่ คือเป็ น e-mail ที่ ไม่พึงประสงค์ (Junk Mail) ที่ถูกส่ ง
เข้ามาในกล่องจดหมายใน e-mail ของแต่ละคนเป็ นจานวนมาก ซึ่งส่งผลทาให้ลูกค้ารู ้สึกถูกคุกคามหรื อถูกรุ กราน
ความเป็ นส่ วนตัว และมี ทัศนคติ ที่ ไม่ดีต่อการรับ สารนั้น ๆ โดยการส่ ง e-mail ไปยังผูร้ ั บเป็ นจานวนมากอาจ
ทาลายภาพลักษณ์ความน่ าเชื่อถือ และทาให้ลูกค้ารู ้สึกไม่พอใจ และทาให้ภาพรวมของการทาการตลาดผ่าน email เกิดความเสี ยหายด้วย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เว็บไซต์และเพจของ Konvy เป็ นช่องทางสาคัญในการทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัด
จาหน่าย ดังนั้นในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารของทั้ง 2 ช่องทาง ควรนาเสนอข่าวสารให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อป้ องกันการเกิดความสับสนของลูกค้า
2. ปั จจุบนั การตลาดดิจิตอลเป็ นการตลาดที่มีการแข่งขันกันสู ง สิ่ งสาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนินการ
คือ การลงโฆษณาเว็บไซต์ของตนเองในช่องทางต่าง ๆ โดยช่องทางที่สาคัญ และมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ คือ การ
โฆษณาผ่านเืซบุ๊กรองลงมา คือ การใช้ Search Engine ของ Google
3. การจัดกิ จกรรมพิเศษ โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เป็ นกิ จกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นหากต้องการเพิ่มยอดจาหน่ายสิ นค้าให้เพิ่มมากขึ้น ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ โปรโมชัน่ ลด
แลก แจก แถม และที่ สาคัญ คื อ ต้องออกแบบกิ จกรรมให้แตกต่างจากคู่แข่งขันด้วย เพื่ อสร้างความดึ งดู ดให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากขึ้น
4. การทาการตลาดทางตรงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นปั จจัยเดียวที่ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ น ค้า ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรหลี ก เลี่ ยงวิธีก ารท าการตลาดวิธีดังกล่ าว เพราะนอกจากจะไม่ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว ยังอาจทาให้ทาลายภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และทาให้ลูกค้ารู ้สึกไม่พอใจ และทาให้ภาพรวม
ของการทาการตลาดผ่าน e-mail เกิดความเสี ยหายด้วย
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7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงปริ มาณ เพื่อทาการศึกษากับกลุ่มคนที่ซ้ื อสิ นค้าผ่าน
www.konvy.com เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การตัดสิ นใจซื้ อ รวมไปถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากการซื้ อ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลในเชิงกว้าง และมีความครอบคลุมกลุ่มประชากรมากขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ กษาเกี่ ยวกับ รู ปแบบการท าการตลาดดิ จิทัล มาร์ เกตติ้งที มี ความน่ าสนใจ และมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์ Konvy.com ว่ามีรูปแบบการทาการตลาดอย่างไร เพื่อนาผลที่ได้ไป
ใช้เป็ นแนวทางในการก าหนดแผนการตลาดส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ อ งสาอางผ่านช่ องทางการจัด จาหน่ ายใน
ช่องทางดิจิทลั เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ต่อไป

8. เอกสารอ้างอิง
ชุติมา นาคโต. (2557). การเปิ ดรับและการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางประเภทบารุ งผิวขาวผ่านสื่ อวิดีโอออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิวฒั น์ชาตะวิทยากูล. (2559). แนะนาวิธีเลือกใช้ Social Media ให้ เหมาะกับกลยุทธ์ การตลาด พ.ศ. นี.้ สื บค้นจาก
http://www.digithun.com/social-media-strategy/.
บริ ษทั คอนวี่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด. (2560). เกีย่ วกับ Konvy. สื บค้นจาก
https://www.konvy.com/about/help.php?p=About%20Konvy.
ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ. (2550). e-Commerceสุ ดยอดช่ องทางรวยทุนน้ อยทาง่ ายสร้ างรายได้ 24 ชั่วโมง. กรุ งเทพฯ:
พงษ์วริ นการพิมพ์.
สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). (2559). ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่ งเสริ ม
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมฐานชี ว ภาพ (Bio-Based Industry):
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ ปั ณณธร มีเดีย.
อรรถพล สาธิตคณิ ตกุล. (2558). แรงขับเคลือ่ น 4 ประการหลัก จะส่ งผลต่ อการใช้ จ่ายและเติบโตของ
อุตสาหกรรมไอซีทไี ทย. สื บค้นจาก http://www.thaipr.net.
Lankow, J., Crooks, R., & Ritchie, J. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. New York:
Wiley.
Molek. (2558). เปิ ดประเด็น Content Marketing นักการตลาดรู้ ไหมว่ าทาไปเพือ่ อะไร และเพราะอะไร. สื บค้น
จาก https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/content.
Norsrati, M., Karimi, R., Mohammadi, M., & Malekian, K.. (2013). Internet marketing or modern advertising!
how? why?. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(3),
56 – 63.

1323

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์ รูปแบบการนาเสนอและประเภทเนือ้ หาสาร ทีส่ ่ งผลต่ อการมีส่วนร่ วมของ
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THE ANALYSIS OF PRESENTATION MODEL AND TYPE OF CONTENT
AFFECTING CONSUMER ENGAGEMENT OF ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE FACEBOOK FAN PAGES
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มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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ผศ.ดร.ภัทรภร สั งขปรีชา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการ นาเสนอที่ใช้ในการสื่ อสารและประเภทของเนื้ อหา
สารที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรี ทอิงลิช
และบริ ติช เคานซิ ล โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) บนเฟสบุ๊คแฟนเพจที่มีการโพสต์ต้ งั แต่วนั ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการนาเสนอที่ใช้ในการสื่ อสารและส่งผล
ต่อการมีส่วนร่ วม ได้แก่ ข้อความ รู ปภาพจริ ง รู ปภาพการ์ ตูน วีดีโอและLive วีดีโอ โดยรู ปแบบการนาเสนอที่
ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด คือ รู ปแบบภาพการ์ ตูนเนื่ องจากรู ปแบบมีความน่าสนใจมีความ
หลากหลายในการออกแบบรู ปการ์ตูนทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและมีส่วนร่ วมในการกด Like Commentและ
Share ต่ อ เพื่ อ ให้ ผู ้อื่ น ได้รั บ รู ้ ต่ อ ส าหรั บ เนื้ อ หาสารที่ ใช้ใ นการสื่ อ สารและส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม ได้แ ก่
หลักสูตร Tips สาระความรู ้ กิจกรรม Quoteและวันสาคัญ ซึ่ งเนื้ อหาสารที่ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ
เนื้ อหาประเภท กิจกรรม เนื่ องจากเป็ นเนื้ อหาสารที่สร้างความบันเทิง ให้ความรู ้ที่มีประโยชน์และข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ กับผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา การมีส่วนร่ วม เฟสบุ๊ค สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the presentation model for communication and the type
of content affecting consumer engagement of Wall Street English and British Council Facebook fan pages. The
content analysis method was conducted, analyzing the content posted on Facebook fan pages between June 1 s
August 31st, 2017. The results of this study showed that the presentation model for communication and the type
1324

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

of content affecting consumer engagement were text, real photo, cartoon photo, video, and live video. The most
influential presentation model for the consumer engagement was the cartoon photo. This is due to its interesting
and designvariety which captivate the consumers to like, comment and share on their Facebook page.
Additionally, the type of content affecting consumers’ engagement were curriculum, tips, knowledge and
essence, activities, quote, and important dates. Of these, the most engaging content was the content about
activities which entertain, provide useful knowledge, and information to the consumers.
KEYWORDS: Content Analysis , Engagement , Facebook , English Language Institute

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นท าให้ ป ระเทศไทยต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ ให้ เข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยนได้อย่างสมบูรณ์และเต็มรู ปแบบ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนนั้นทาให้ประเทศได้เปิ ดกว้างใน
เรื่ อ งต่ างๆ เช่ น เรื่ องการค้าระหว่างประเทศและจะมี ชาวต่างชาติ ข องประเทศสมาชิ กเข้ามาท าการลงทุ น ใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาษาอังกฤษก็เป็ นส่วนหนึ่ งที่คนไทยต้องมีการพัฒนาเป็ นอย่างมากเพื่อให้กา้ วทันต่ อ
การปรั บ ตัว จากผลส ารวจของอี เอฟเอ็ด ดู แ คชั่น เฟิ ร์ ส (EF Education First) องค์ก รเอกชนด้านการศึ ก ษาต่ อ
ต่างประเทศได้สารวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษประจาปี 2559 โดยจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของประชากรทั้งหมด 72 ประเทศจากทัว่ โลกพบว่าประเทศไทยมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ค่อนข้างต่า
มากมี ค ะแนนอยู่ที่ 47.21 จาก 100 คะแนน จัด อยู่ในอัน ดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซี ยน ซึ่ งอัน ดับ ที่ 1 ประเทศ
สิ งค์โปร อันดับ ที่ 2 ประเทศมาเลเซี ย อันดับ ที่ 3 ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ อัน ดับที่ 4 ประเทศเวียดนาม อันดับ ที่ 5
ประเทศอินโดนีเซีย
เนื่ องจากความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทาให้คนไทยนิ ยมเรี ยนภาษาต่างประเทศกันมากขึ้น
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย (2557) มองเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะทาให้จานวนของ
ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนภาษาต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยได้ประมาณการจานวน
ผูเ้ รี ยนภาษาต่างประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจาก ในปี 2555 มีจานวน 432,000 คน ซึ่ งในปี 2558 จะมีจานวน
เพิ่มขึ้นเป็ น 746,500 คนและมูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากในปี 2555 มีจานวนเงิน 6,044
ล้าน และในปี 2558 จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็ น 11,023 ล้านบาท แบ่งเป็ นมูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
ขนาดใหญ่ 3,441 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ 34 ต่อปี และมูลค่าตลาดสถาบันสอน
ภาษาต่างประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กจานวน 7,582 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อย
ละ 18 ต่อปี (คัทลียา จิโนเขียว, 2556)
สาหรับ วอลล์สตรี ทอิงลิช (Wall Street English)ในประเทศไทยได้มีการสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจสาหรับ
ใช้ในการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ ทางสถาบันได้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคที่มีความ
สนใจได้ติดต่อสอบถามหรื อมีส่วนร่ วมกับทางสถาบันและมีจานวนสมาชิกในเฟสบุ๊คแฟนเพจทั้งหมด 1,346,646
ราย ซึ่งมีจานวนสมาชิกในแฟนเพจเฟสบุ๊คมากกว่าเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาบริ ติช เคานซิล (British
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Council) ในประเทศไทยที่มีจานวนสมาชิกในเฟสบุ๊คแฟนเพจทั้งหมด 178,960 ราย ซึ่ งเป็ นคู่แข่งทางตรงที่มีการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ จากการค้นคว้าพบว่าในปั จจุบนั งานวิจยั ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การของสถาบันสอนภาษาอังกฤษยังไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาวิจยั การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดออนไลน์ต่อการเปิ ดธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษและยังเป็ นการศึกษาวิจยั รู ปแบบเชิงกว้าง คือ วิจยั เชิ ง
ปริ มาณเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ นงานวิจัยของ (คัทลี ยา จิ โนเขี ยว , 2556) ที่ ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่ อ
พฤติกรรมการใช้บริ การของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี
ดังนั้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั เลือกที่จะศึกษาการวิเคราะห์เนื้ อหาสารและรู ปแบบที่ใช้ในการสื่ อสารและส่ งผลต่อ
การมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรั บการ
วางแผนกลยุทธ์ของเนื้ อหาสารรู ปแบบใช้สื่อสารทางการตลาดในด้านออนไลน์ของธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ
และเพื่อสามารถช่วยนักการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษและผูท้ ี่ ตอ้ งการเปิ ดธุ รกิ จสอนภาษาอังกฤษให้
วางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารตรงกับความต้องการของผูท้ ี่กาลังตัดสิ นใจเรี ยนภาษาอังกฤษต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษารู ปแบบการนาเสนอที่ใช้ในการสื่ อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจ
ของสถาบัน สอนภาษาอังกฤษ
(2) เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่ อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจของ
สถาบัน สอนภาษาอังกฤษ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1) แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับส่ วนการตลาดผ่านช่ องทางดิจทิ ลั
การตลาดดิ จิทัล คื อ การที่ นักการตลาดได้ใช้เฟสบุ๊ค แฟนเพจเป็ นช่ องทางในการทาการตลาด เพราะ
เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็ นการสื่ อสารสองทางทาให้นกั การตลาดสามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดการรับรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) และเป็ นการรับฟังเสี ยงจากผูบ้ ริ โภคเพื่อนาข้อมูลต่างๆที่ ได้รับมา
ไปปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารให้ เป็ นไปตามความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคซึ่ งจะสามารถสร้ าง
ความสัม พัน ธ์กับ ผูบ้ ริ โภคจนเกิ ด เป็ นความผูก พันและกลายเป็ นความภักดี ต่ อตราสิ น ค้า (Brand Loyalty) ใน
อนาคต (รงวไล หมื่นสวัสดิ์ , 2552) การตลาดที่ผา่ นช่องทางสื่ อสารแบบดิจิทลั เป็ นการตลาดสมัยใหม่ซ่ ึ งสามารถ
ระบุ ต ั ว เลขของผู ้ ใ ช้ ง านท าให้ ส ามารถสื่ อสารกั บ ผู ้ บ ริ โภคได้ แ บบสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way
Communication) และนาข้อมูลที่ได้จากการสื่ อสารกับลูกค้ามาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ซึ่งการตลาดดิจิทลั สามารถทราบข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ที่ลูกค้ามีความเห็นหรื อความคิดต่อแบรนด์โดยจากการเขียน
ความเห็นผ่านบนออนไลน์ (Wertime และ Fenwick , 2008)
2) แนวคิดเกีย่ วการตลาดเชิงเนือ้ หา Content Marketing
เนื้อหาหรื อบทความที่มีการใช้รูปภาพและรู ปการ์ตูนเข้ามาช่วยประกอบจะสามารถสร้างแรงดึงดูดและ
สร้างความสนใจได้มาก นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในแฟน (Wishpond , 2556) เทคนิ ค
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ด้านการตลาดรู ปแบบหนึ่ งโดยใช้การเผยแพร่ และส่ งต่อเนื้ อหาที่คุณค่าต่อผูอ้ ่านซึ่ งเป็ นลูกค้าเป้ าหมายซึ่ งหวังให้
กลุ่มเหล่านี้ ได้กลับมาใช้สินค้าเราในอนาคตสาหรับเนื้ อหาหรื อContentที่กล่าวถึงในนี้ จะเป็ นเนื้ อหาที่กฎสื่ อใดก็
ได้ (Growthbee, 2558) สิ่ งที่ สาคัญในการสร้างการตลาดเชิ งเนื้ อหา คือ การสร้างเนื้ อหาซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งในกลวิธี
ทางด้านการตลาดในการสร้างและเผยแพร่ ความสาคัญรวมถึงคุณค่าของเนื้ อหาทางด้านการตลาดเพื่อที่จะสร้าง
ความดึงดูดใจ (Attract) การครอบครอง (Acquire) และความเกี่ยวพันธ์ (Engage) ต่อผูบ้ ริ โภคและเพื่อที่จะนิ ยาม
และทาความเข้าใจในสิ่ งที่ ขบั เคลื่อนการกระทาที่ จะส่ งผลต่อผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคโดยวัตถุประสงค์ของ
การตลาดเชิงเนื้ อหา คือ การสร้างความน่ าสนใจและการจดจา (Attract and retain) ให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วยการสร้าง
การตลาดเชิงเนื้อหาที่มีคุณค่าและตรงประเด็นอยูเ่ สมอๆ (Content marketing institute n.d.)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิจัย แบบ Mixed Method โดยการน าข้อ มู ล จาก เฟสบุ๊ ค แฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ 2สถาบันมาทาการวิเคราะห์ เนื้ อหาเชิ งคุณภาพ ด้วยวิธีการจาแนกและจัดระบบ
ข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่เก็บมาจาแนกและจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งนาข้อมูลได้เก็บบันทึกมาเปรี ยบเทียบกันและ
วิเคราะห์เนื้ อหาเชิงปริ มาณ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเนื้ อหาและรู ปแบบที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ทั้ง 2 สถาบันทาการโพสต์ลงแฟนเพจเฟสบุ๊คลงในตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) และทาการนับจานวนของ
ประเภทเนื้ อหา รู ปแบบ และการมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค Like Comment Share โดยมุ่งศึ กษาเฟสบุ๊คแฟนเพจ
วอลล์สตรี ทอิงลิชและเฟสบุ๊คแฟนเพจบริ ติช เคานซิ ล ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตารางบันทึกข้อมูล
(Coding Sheet) บันทึ กข้อมูลที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและมุ่งทาการศึกษาเก็บข้อมูลเนื้ อหา รู ปแบบใช้ในการสื่ อสารและ
ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคโดยสื บค้นข้อมูลจากเฟสบุ๊คของสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบัน
ตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็ นระยะเวลาทาการ 3 เดือน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาเสนอในรู ปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และใช้
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ 1.) วิเคราะห์ เนื้ อหาและรู ป แบบจากการโพสต์ในแฟนเพจ
เฟสบุ๊ค 2.)สังเกตจานวน Like Comment Share ของเนื้อหาที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบันได้ทาการ
โพสต์ 3.) ข้อมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอและประเภทเนื้ อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ โภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ” ผูว้ จิ ยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการนาเสนอที่ใช้ ในการสื่ อสารและส่ งผลต่ อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊คแฟน
เพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์ สตรีทอิงลิชและบริตสิ เคานซิล โดยแบ่ งเป็ น 2 ประเด็น คือ
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการนาเสนอที่ใช้ ในการสื่ อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์ สตรีทอิงลิชและบริตชิ เคานซิล พบว่า รู ปแบบการนาเสนอของสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2
สถาบันมี รูปแบบการนาเสนอ ที่ คลายคลึงกันโดยรู ปแบบการนาเสนอที่ เฉลี่ยโพสต์มากสุ ด ได้แก่ รู ปแบบการ
นาเสนอแบบ “ข้อความ + รู ปภาพ” จานวน 369 โพสต์ แบ่ งเป็ นสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรี ทอิ งลิ ช
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จานวน 210 โพสต์และสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริ ติช เคานซิ ล จานวน 158 โพสต์ มากกว่ารู ปแบบการนาเสนอ
แบบ “ข้อ ความ + วีดีโอ” โดยทั้ง 2 สถาบัน มุ่งเน้น รู ปแบบการน าเสนอแบบรู ปการ์ ตูน เนื่ องจากเป็ นรู ป แบบ
นาเสนอที่สามารถออกแบบตัวการ์ตูนให้ตรงตามเนื้อหาได้และมีสีสนั ทาให้รูปแบบการนาเสนอมีความน่าสนใจ
และเป็ นที่สะดุดตามากยิง่ ขึ้น
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ รู ป แบบการน าเสนอที่ส่ งผลต่ อ การมีส่ วนร่ วมบนเฟสบุ๊ ค แฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์ สตรีทอิงลิชและบริตชิ เคานซิล พบว่า รู ปแบบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมมากที่สุด
ของทั้ง 2 สถาบัน ได้แก่ รู ปแบบการนาเสนอแบบ “ข้อความ + รู ปภาพ” ซึ่ งมีจานวนคนกด Like ทั้งหมด 87,797
Like จานวนคน Comment ทั้งหมด 3,435 Comment มี จานวนคน Share ทั้งหมด 1,008 Share” มากกว่ารู ปแบบ
การนาเสนอแบบ “ข้อความ + วีดีโอ” ดังนั้นจะเห็ นได้หากทาการออกแบบรู ปแบบการนาเสนอที่ มีสีสันเป็ นที่
สะดุดตาด้วยตัวการ์ ตูนสี พ้ืนหลังหรื อแม้กระทั้งการวางรู ปแบบของตัวอักษรก็จะทาให้เป็ นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
และหากออกแบบรู ปแบบการนาเสนอให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตอ้ งการสื่ อสารก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
ใจและมีส่วนร่ วมต่อรู ปแบบการนาเสนอนั้นด้วย
5.2 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาสารทีใ่ ช้ ในการสื่อสารและส่ งผลต่ อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์ สตรีทอิงลิชและบริตสิ เคานซิล แบ่ งเป็ น 2 ประเด็น คือ
5.2.1 ผลการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาสารที่ ใ ช้ ในการสื่ อ สารบนเฟสบุ๊ คแฟนเพจของสถาบั น สอน
ภาษาอังกฤษวอลล์ สตรีทอิงลิชและบริตชิ เคานซิล พบว่า เนื้ อหาสารที่ท้ งั 2 สถาบันได้ทาการโพสต์เพื่อใช้ในการ
สื่ อสารเมื่อรวมจานวนการโพสต์ของทั้ง 2 สถาบันแล้วมีจานวนรวมทั้งหมด 402 โพสต์และจะเห็นได้ว่าเนื้ อหา
สารที่ มี การโพสต์เฉลี่ ยมากที่ สุดเป็ นล าดับที่ 1 คื อ เนื้ อหาสารประเภท “กิ จกรรม” มี จานวนรวมทั้งหมด 136
โพสต์เพราะเป็ นเนื้ อหาสารที่เป็ นแบบคาถามปรายเปิ ดหรื อเป็ นเนื้ อหาสารที่เป็ นคาถามให้ผบู ้ ริ โภคทาการเลือก
คาตอบ
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาสารที่ส่ งผลต่ อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์ สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล พบว่า หากสถาบันสอนภาษาอังกฤษจัดทาเนื้อหาสารประเภท
“กิจกรรม” จะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมต่อการเล่นกิจกรรมที่ทางสถาบันจัดทาเนื้ อหาสารนั้นและหากสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษบริ ติช เคานซิล จัดทาเนื้อหาสารประเภท “Tips” เพิม่ ขึ้นก็จะทาให้เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่ อสาร
บนเฟสบุ๊คแฟนเพจมีความหลากหลายในเนื้อหาสารที่ใช้ สื่ อสารและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค

6. อภิปรายผล
6.1 รู ปแบบการนาเสนอที่ใช้ ในการสื่ อสารและส่ งผลต่ อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอที่ใช้ในการสื่ อสารและส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของสถาบัน สอนภาษาอัง กฤษวอลล์สตรี ท อิ ง ลิ ชและบริ ติ ช เคานซิ ล ได้จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ในการสื่ อ สารกับ
กลุ่มเป้ าหมายโดยรวมพบว่าส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบการนาเสนอแบบ “ข้อความ + รู ปภาพ” ทั้งนี้อาจเนื่ องจากการที่
โพสต์รูปแบบการนาเสนอแบบรู ปภาพนั้นในมุมของผูบ้ ริ โภคหากเห็นรู ปภาพก็จะเกิดความสนใจเป็ นอันดับแรก
และมี ผลต่อการปฏิ สัมพันธ์ในการมีส่วนร่ วมโดยการกด like Comment และทาการ Share ต่อให้เพื่อนหรื อคน
รู ้จกั ได้เห็นต่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเนื้ อหาสารที่ใช้ในการสื่ อสารบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ (พิมพ์
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เดื อน จาตุรงคกุล, 2550) ได้จาแนกเนื้ อหาสารในการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่า ภาพนิ่ ง (Still
Image) คือ ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และ ภาพลายเส้น เป็ นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อ
ระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรื อตัวอักษร ทั้งนี้ เนื่ องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้ดว้ ยการ
มองเห็นได้ดีกว่าส่วนการวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอแบบรู ปภาพที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรี ทอิง
ลิชและบริ ติช เคานซิ ล มุ่งเน้น คื อ รู ปแบบการนาเสนอแบบรู ป การ์ ตูนมากกว่ารู ป ภาพจริ ง เมื่ อออกแบบการ
นาเสนอแบบรู ปภาพการ์ตูนยิง่ ทาให้รูปแบบเกิดความน่าสนใจจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเนื่องจากรู ปแบบการ์ ตูนทาให้
เกิ ดความสะดุ ดตาในตัวการ์ ตูนและสี สัน ของตัวการ์ ตูนยิ่งเพิ่มความน่ าสนใจน่ ามองซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด
เกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ที่ (Wishpond , 2556) กล่าวว่า การใช้รูปภาพและรู ปการ์ตูนเข้า
มาช่วยประกอบจะสามารถสร้างแรงดึงดูดและสร้างความสนใจได้มาก นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์
กับสมาชิกในแฟนเพจด้วย
6.2 ประเภทเนือ้ หาสารที่ใช้ ในการสื่ อสารและส่ งผลต่ อการมีส่วนร่ วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาประเภทเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่ อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรี ทอิงลิชและบริ ติช เคานซิ ล ได้ออกแบบเนื้ อหาสารที่ มีสอดคล้องคล้ายคลึงกันอยู่ 3
ประเภท คือ เนื้ อหาสารประเภท หลักสู ตร กิ จกรรม และสาระความรู ้ ซึ่ งโดยร่ วมส่ วนใหญ่พบว่าเนื้ อหาสาร
ประเภทกิจกรรมส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมกับเฟสบุ๊คแฟนเฟจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบันและ
เนื้ อหาสารประเภทหลักสู ตรก็เป็ นเนื้ อหาสารประเภทหนึ่ งที่ ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษนามาใช้สื่อสารถึ ง
กิจกรรมหรื อข่าวสารของสถาบันทาให้ก่อเกิดการสื่ อสารและปฏิ สัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคได้สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนการตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั ที่ (รงวไล หมื่นสวัสดิ์ , 2552) กล่าวไว้วา่ การที่นกั การ
ตลาดได้ใช้เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็ นช่องทางในการทาการตลาดเพราะเฟสบุ๊ค แฟนเพจเป็ นการสื่ อสารสองทางท าให้
นักการตลาดสามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness)
และเป็ นการรับฟั งเสี ยงจากผูบ้ ริ โภคเพื่อนาข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาไปปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การให้
เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคจนเกิดเป็ นความผูกพันและ
กลายเป็ นความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ในอนาคต

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
1. รู ปแบบการน าเสนอที่ ใช้ในการสื่ อสารและส่ งผลต่อการมี ส่วนร่ วม คื อ รู ปแบบภาพการ์ ตูน
เพื่อให้รูปแบบเป็ นที่น่าสนใจมีความหลากหลายในการออกแบบรู ปการ์ ตูน ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและมี
ส่วนร่ วมในการกด Like CommentและShare ต่อเพื่อให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ต่อ ดังนั้นหากทาการออกแบบรู ปแบบที่ตรง
ตามความสนใจของผูบ้ ริ โภคก็จะส่งผลให้แบรนด์หรื อองค์กรได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
2. เนื้ อหาสารที่ใช้ในการสื่ อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่ วม คือ เนื้ อหาประเภทสร้างความบันเทิง
ให้ความรู ้ที่มีประโยชน์และข่าวสารข้อมูลต่างๆกับผูบ้ ริ โภค ดังนั้นแบรนด์หรื อองค์กรควรโพสต์เนื้อหาสารที่เป็ น
ประโยชน์ให้ความรู ้รอบตัวและเพิ่มความบันเทิงทาให้ยิ่งเกิดความน่าสนใจแก่ผบู ้ ริ โภคพร้อมทั้งหมัน่ คอยอัพเดท
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ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น รายละเอียดของสถาบัน ราคาหลักสู ตรโปรโมชัน่ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ขอ้ มูลและทา
ให้ได้รับประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการทาการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลของรู ปแบบการนาเสนอและเนื้ อหาสารที่ ใช้ในการสื่ อสาร
และส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรี ทอิงลิชและบริ ติช เคาน์ซิลในช่วงเวลาสั้นๆ
ดังนั้นควรทาการศึ กษาวิจยั ช่ องทางในการสื่ อสารของสถาบัน สอนภาษา อังกฤษหลากหลายช่องทางมากขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ (Website) และ Line Official Account เป็ นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกับช่องทางที่ทางสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบันนี้ ใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้นพร้อมทั้งศึกษาวิจยั สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
สถาบัน อื่ น ๆเพิ่ ม ขึ้ น อย่างเช่ น สถาบัน สอนภาษาอังกฤษขนาดย่อมแต่ ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสนใจรวมถึ งควรมี
การศึ กษารู ปแบบการนาเสนอและเนื้ อหาสารที่ ใช้ในการสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคแบบเชิ งลึกเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้
มุมมองของผูบ้ ริ โภคในแง่ของความคิดและความรู ้สึกต่อการมีส่วนร่ วมจากผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ได้ถึงประโยชน์กบั
การออกแบบการการน าเสนอรู ป แบบและเนื้ อหาสารให้ตรงตามความสนใจพร้ อมทั้งเกิ ดความหลากหลาย
ครอบคลุมกับรู ปแบบการนาเสนอและเนื้อหาสารที่จะใช้ในการสื่ อสารทุกประเภท
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การเปิ ดรับสื่ อสั งคมออนไลน์ ทัศนคติ และ การตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภค
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
SOCIAL MEDIA EXPOSURE, ATTITUDES, AND PURCHASING DECISION
TOWARD CLEAN FOOD AMONG CONSUMERS GENERATION X AND
GENERATION Y IN BANGKOK
ธิดารัตน์ กองแก้ว1
ขจร ฝ้ ายเทศ2
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว3
1
นิสิตปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ
2, 3
อาจารย์ ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: Kongkaewthidarat70@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน ของผูบ้ ริ โภคเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่ อสังคม
ออนไลน์ ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน ระหว่างผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ กับทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน กับการตัดสิ นใจซื้ออาหาร
คลีน ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยวิธีการสารวจ เก็บรวบรวมกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ อายุระหว่าง 37-52 ปี และเจเนอเรชัน่ วาย อายุระหว่าง 21-36 ปี ทาการศึกษาเฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคอาหารคลีน และมีประสบการณ์ในการซื้ ออาหารคลีน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท และผูบ้ ริ โภคเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอาชีพอิสระ หรื อทาธุรกิจส่ วนตัว รายได้มากกว่า 40,001 บาท ต่อเดือน ส่ วน
ใหญ่ มีการเปิ ดรับสื่ อโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และผูบ้ ริ โภคทั้งสองกลุ่มเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร
คลีนผ่านทาง เฟสบุ๊ค (Facebook) มากที่สุด ช่วงระยะเวลาการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ 1-5 นาที /ครั้ง ช่วงเวลา
ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร 19:00 น. – 24:59 น. ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายและผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ที่มีต่ออาหารคลีน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=3.73) ซึ่งพบว่า มีทศั นคติดา้ นความจาเป็ นต่อร่ างกาย
ในระดับมาก แต่พบว่ายังไม่ได้รับความสะดวกในการซื้ออาหารคลีนและมีความพึงพอใจด้านราคาระดับต่า มีการ
ซื้ออาหารคลีน 1-4 ครั้ง/เดือน ส่วนใหญ่ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งสองกลุ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารคลีนในแต่
ละครั้ง 101-500 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ และผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติที่มีต่ออาหาร
คลีน กับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ไม่แตกต่างกัน โดยการ
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เปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ในเชิงบวก และทัศนคติต่ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย
คาสาคัญ: สื่ อสังคมออนไลน์, อาหารคลีน, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์, เจเนอเรชัน่ วาย

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากผลการสารวจการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของสถาบันการตลาดฟู้ ดมาร์ เก็ตติ้ง รายงานว่าจากปี 2013 ถึง ปี
2015 มีผบู ้ ริ โภคอาหารออร์แกนิ กเพิ่มขึ้นจาก 5.9% เป็ น 9.3% อาหารเพื่อสุขภาพที่ทามาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ผักและผลไม้ปลอดสารเคมี และผงชูรส น้ าผักและผลไม้สกัดเย็น เพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหาร เน้นเมนูอาหาร
ที่สร้างประโยชน์ ล้างสารพิษในร่ างกายและลดน้ าหนัก (Innova Market Insights, 2015) จึงเป็ นไปได้อย่างยิง่ ว่า
ในปี 2016 และ อีก 10 ปี ข้างหน้า อาหารเพื่อสุ ขภาพจะเติบโตสู งขึ้น ร้านค้าบริ การเพิ่มมากขึ้น และจากรายงาน
การศึกษาผูบ้ ริ โภค จากบริ ษทั ที่ช่วยบริ หารผลการปฏิบตั ิการระดับโลก Global New Product Innovation ของนี ล
สันได้เก็บผลสารวจออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 30,000 คน ใน 60 ประเทศ เพื่อศึ กษาความคิดและทัศนคติของ
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ผูบ้ ริ โภค ถึงปั จจัยที่จูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ การให้ความสนใจเรื่ องสุขภาพ มีผล
ต่อปริ มาณการซื้ออาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยรุ่ นมีความสนใจในอาหารชั้นดีเพื่อสุ ขภาพ มีการส่ ง
ภาพอาหารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ วัตถุดิบ หรื อขั้นตอนการทาอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ เป็ นสู ตรเฉพาะ พฤติกรรม
เหล่านั้นส่งผลมาถึงการเลือกรับประทานอาหารคลีน และอาหารออร์แกนิก (Thailand Creative & Design Center,
2017) ดังนั้น อาหารคลีน จึงเป็ นทางเลือกของคนที่ใส่ใจ ดูแลสุ ขภาพของตนเอง และคนรอบข้าง รวมถึงอาหาร
คลีนเป็ นอาหารผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุ งแต่งสังเคราะห์ หรื อหากจะมีการปรุ งแต่ง ก็มีการปรุ งแต่ง
เพียงเล็กน้อย มีผลดีต่อคนที่ตอ้ งการลดน้ าหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน มีผกั เป็ นวัตถุดิบหลัก ซึ่ งมีไฟเบอร์ มีใย
อาหารไปดูดซับเอาไขมันส่วนหนึ่งที่ติดไปกับอาหารที่เรากินออกจากร่ างกาย ไม่มีสารกันบูด ไม่มีสารพิษที่ไปก่อ
มะเร็ ง เพิม่ ภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย เน้นการกินผัก ผลไม้ จึงลดภาวะความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งได้ และยังช่วย
ชะลอวัยอีกด้วย จากกระแสความนิ ยมรับประทานอาหารคลีนส่งผลให้ ผูผ้ ลิต และผูป้ ระกอบการ ให้ความสาคัญ
ต่ออาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (Economic Intelligence Center, 2017)
ประกอบกับปั จจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในการใช้ชีวิตประจาวัน และผลการสารวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตของปี 2559 ในช่วงเดือน มีนาคม. – พฤษภาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 16,661 คนทัว่ ประเทศ โดย
กระจายอยู่ในทั้ง เจเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ , เจเนอเรชั่น วาย, เจเนอเรชั่น แซด และ กลุ่ ม เบบี้ บู ม เมอร์ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) พบว่าสื่ อออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด อันดับแรกคือ ยู
ทูป (Youtube) 97.3% ตามมาด้วย เฟสบุ๊ค (Facebook) 94.8% และ ไลน์ (LINE) 94.6% ในกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและการค้าสูงสุด (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2557) เพราะ
มีรายได้มีเงินเก็บออม มีศกั ยภาพในการซื้อสูง มีพฤติกรรมทางสังคมที่เปิ ดกว้างกับความหลากหลายในสังคมและ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยงั พบว่า เป็ นกลุ่มคนที่ มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณ แต่อาจต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น
พึ่งพาลูกหลานได้น้อยลง ดังนั้นพฤติกรรมทางด้านสุ ขภาพจึ งหันมาดูแลตัวเอง เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิ ด
โรคภัยต่างๆ ตามมา ส่ วนกลุ่ม เจเนอเรชัน่ วาย เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ที่ค่อนข้างสู ง แต่ก็มีอตั ราการใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบ
กับรายได้ เพราะฉะนั้นการโฆษณาหรื อการทาการตลาด ในอนาคตจะสามารถช่วยให้เจเนอเรชัน่ วาย รู ้สึกต้องการ
ในผลิตภัณฑ์น้ นั มากขึ้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีการใช้จ่ายด้านอาหารสู งสุ ดถึง 77% ของรายจ่าย โดยนิ ยมรับประทาน
อาหารนอกบ้านหรื อซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส). 2559) จาก
ผลจากการทบทวนงานวิจัยที่ ผ่านมาพบว่า นัก วิจัยท าการศึ ก ษาในภาพรวม หรื อ เจาะจงแต่ล ะเจเนอเรชั่น มี
งานวิจยั เป็ นจานวนน้อยที่ ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว่างสองเจเนอเรชัน่ อีกทั้งยังมีการรณรงค์จากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ให้ความสาคัญกับการเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพ และจากการที่เทคโนโลยีเข้า
มามี บทบาทสาคัญ มี ช่องทางการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกัน แลกเปลี่ ยนความคิ ด ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ ว ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ผูว้ ิจัยจึ งสนใจทาการศึ กษาเรื่ อง “การเปิ ดรั บ สื่ อสังคมออนไลน์
ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร”
เพื่อสามารถนาข้อมูล ผลการวิจยั ที่ ได้ไปเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิ จ สามารถนาข้อมูลไปใช้วางกล
ยุทธ์ เลือกใช้ช่องทางการสื่ อสาร ออกแบบเนื้ อหาสาร และออกแบบลักษณะข้อมูล ให้ได้ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อทาการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งจะทาให้ประสบผลสาเร็ จทางธุรกิจ
ในที่สุด
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเที ยบการเปิ ดรั บสื่ อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน ระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ กับทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ของ
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร
(3) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ที่มีต่ออาหารคลี น กับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลี น ของ
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
(H1)

เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์

การเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์
(H4)

(H2)

เจเนอเรชัน่ วาย

(H3)

ทัศนคติต่ออาหารคลีน
(H5)

การตัดสิ นใจซื้อ

4. สมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 (H1) ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น วายมี การเปิ ดรั บ สื่ อ สังคมออนไลน์
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 (H2) ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายมีทศั นคติต่ออาหารคลีนแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 (H3) ผู ้บ ริ โ ภคเจเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ แ ละเจเนอเรชั่น วายมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารคลี น
แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 4 (H4) การเปิ ดรั บ สื่ อ สังคมออนไลน์ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ทัศ นคติ ต่ ออาหารคลี น ของ
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5 (H5) ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานคร

5.วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ าง
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ( Quantitive Research ) โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งสารวจ
(Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นประชากรเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายที่
อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 มี จานวนทั้งสิ้ น 2,729,017 คน เป็ นเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ คื อ ผูท้ ี่ มีอายุ
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ระหว่าง 37-52 ปี จานวนทั้งสิ้ น 1,456,302 คน และเจเนอเรชัน่ วาย คือ ผูท้ ี่ มีอายุระหว่าง 21-36 ปี จานวนทั้งสิ้ น
1,272,715 คน (สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)
ประชากรเจเนอเรชัน่ เอ็กและเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 2,729,017 คน ใช้สูตรของท่า
โร่ ยาม่ าเน่ (Taro Yamane) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่าง โดยมี ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% และ
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน จากนั้นผูศ้ ึกษาจึงทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่มตัวอย่าง ตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกาหนดตัวอย่าง (quota sampling) โดยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วายจานวนอย่างละเท่าๆ กัน จะได้เป็ นกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ 200 คน
และเจเนอเรชัน่ วาย 200 คน
2. การสุ่ ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั คัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ในการตอบ
แบบสอบถามเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผูต้ อบแบบสอบถามหลัก (Screening questionnaire) เป็ น
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ที่มีอายุระหว่าง 37-52 ปี และ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่มีอายุระหว่าง 21-36 ปี เป็ นผู ้
มีประสบการณ์ในการซื้ ออาหารคลีน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เก็บตัวอย่างจากการทาแบบสอบถามผ่านทางสื่ อออนไลน์ และ
แบบกระดาษแบบสอบถาม เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่ งแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องอาศัย หรื อทางานในกรุ งเทพมหานคร
3. ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก และจับฉลากกลุ่มเลือกเขต
จานวน 8 เขต ตามสัดส่วนเพื่อการกระจายตัวของกลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้ เขตเมืองชั้นใน จานวนเขตที่ทาการสุ่ม 3 เขต
คื อ ปทุ ม วัน เขตจตุ จักร และ สาทร เขตเมื อ งชั้น กลาง จ านวนเขตที่ ท าการสุ่ ม 3 เขต คื อ เขตดอนเมื อ ง เขต
ลาดพร้าว และ เขตบางกะปิ เขตเมืองชั้นนอก ทาการสุ่ม 2 เขต คือ เขตบางแค และ เขตมีนบุรี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้วิธี แ จกแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง เป็ นผู ้ก รอกแบบสอบถามด้ว ยตนเอง (self- Administered
Questionnaire) และการส่งแบบสอบถามผ่านสื่ อออนไลน์ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยเป็ นกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ที่
มีอายุระหว่าง 37-52 ปี และกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่มีอายุระหว่าง 21-36 ปี โดยใช้คาถามแบบคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เคยมีประสบการณ์ การซื้ ออาหารคลีน โดยการแบ่งเก็บจากสื่ อออนไลน์ เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ 100 คน เจเนอ
เรชัน่ วาย 100 คน และเก็บแบบสอบถามเป็ นกระดาษแบบสอบถาม โดยเก็บจากเขตที่ สุ่มตัวอย่างไว้ จานวน 8
เขต เพื่อเก็บแบบสอบถามวิจยั ให้ได้จนครบ 400 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ใน
การอธิ บายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง การเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ ทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน และ
การตัดสิ น ใจซื้ อของกลุ่มตัวอย่าง และใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่า t-test (independent Statistics) เพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วาย กับการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่ออาหารคลีน และการ
ตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน และการหาความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ กับทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน
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และการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กและเจเนอเรชัน่ วาย โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation)

6. สรุ ปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่าน
ทางสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย มีการเปิ ดรับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับอาหารคลีนผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยช่วง
อายุ 22 – 37 ปี เจเนอเรชัน่ วาย มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน มีค่าเฉลี่ย (=3.06) มากกว่า ช่วงอายุ
38 -52 ปี เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีค่าเฉลี่ย (=2.86) โดยผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย มีการเปิ ดรับข้อมูล เกี่ยวกับอาหารคลีน
ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูป (youtube) มากกว่า
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ในส่วนการเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านทางไลน์ (Line) เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีการเปิ ดรับ
มากกว่าเจเนอเรชัน่ วาย
สมติ ฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชั่น เอ็ก ซ์ แ ละเจเนอเรชั่น วายมี ทัศ นคติ ต่ อ อาหารคลี น แตกต่ างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายมีทศั นคติต่ออาหารคลีนไม่แตกต่างกันซึ่ งระดับ
ทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย (=3.73) โดยผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย พบว่าระดับทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย (=3.76) ได้แก่ ด้านความจาเป็ น
ต่อร่ างกาย มีค่าเฉลี่ยสู งสุด (= 4.15) รองลงมาคือ ด้านความชอบต่ออาหารคลีน (=4.02) ถัดมา ด้านค่านิยมในการ
บริ โภคอาหารคลี น (=3.74) ด้านความสะดวกในการซื้ ออาหารคลีน (=3.71) และ ด้านความพอใจต่อราคา มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (=3.21) และผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่าระดับทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย (=3.69) ซึ่ งด้านความจาเป็ น
ต่อร่ างกาย มีค่าเฉลี่ยสู งสุด (=4.06) รองลงมาคือ ด้านความชอบต่ออาหารคลีน (=4.00) ถัดมา ด้านค่านิยมในการ
บริ โภคอาหารคลีน มีค่าเฉลี่ย (=3.68) ด้านความสะดวกในการซื้ ออาหารคลีน (=3.65) และด้านความพอใจต่อ
ราคา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (=3.07)
สมมติฐานที่ 3 ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายมีการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายมีการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
ระดับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (=3.22) โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ืออาหารคลีน ผ่านทางซุปเปอร์มาร์เก็ต จานวน 151 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.8 รองลงมาซื้ อจากร้านเน้นขายอาหารคลีน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 ใช้จ่ายเงินในการซื้ออาหารคลีน
ในแต่ละครั้ง จานวน 101-500 บาท 242 คน คิดเป็ นรัอยละ 60.5 และ ซื้ ออาหารคลีน 1-4 ครั้งต่อเดือน 245 คน
คิดเป็ นร้อยละ 61.3 ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ ย (=3.26) ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลี นต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย(=3.54)
รองลงมาคือ มีความต้องการที่จะแนะนาให้บุคคลอื่นซื้ ออาหารคลีนเพื่อบริ โภค อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
(=3.38) ถัดมามีความต้องการซื้ ออาหารคลีนเพื่อบริ โภคเป็ นประจา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(=3.37)
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนเพราะได้รับคาแนะนาจากครอบครัวและคนใกล้ชิด อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(=
3.07)และ ตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน เพราะได้รับอิทธิ พล จากกลุ่มอ้างอิง ดารานักแสดง บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยง อยูใ่ น
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ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (=2.92) และ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มี ระดับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (=3.19) ซึ่งส่วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนต่อไปในอนาคต อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย (=3.59) รองลงมาคือ มีความต้องการซื้ออาหารคลีนเพื่อบริ โภคเป็ นประจา อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย(=3.28) มีความต้องการแนะนาให้บุคคลอื่นซื้ ออาหารคลีนเพื่อบริ โภค อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
(=3.18) ตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนเพราะได้รับคาแนะนาจากครอบครัวและคนใกล้ชิด อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย (=3.10) และ มีการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน เพราะได้รับอิทธิพล จากกลุ่มอ้างอิง ดารานักแสดง บุคคลผู ้
มีชื่อเสี ยง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (=2.83)
สมมติฐานที่ 4 การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติต่ออาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าการ
เปิ ดรับข้อมูลเกี่ ยวกับอาหารคลีนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กับทัศนคติต่ออาหารคลีน มี ความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับต่า มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ (r) = 0.391
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และ
เจเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่าทัศนคติต่ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ (r) = 0.598

7. การอภิปรายผล
การเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย มี การ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook)อยูใ่ นระดับสูงที่สุด
รองลงมาคืออิน สตาแกรม (Instagram) และ ยูทูป (youtube) ซึ่ งมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สามารถอธิ บายได้ว่า
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายให้ความสาคัญกับการหาข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการบริ โภคของตนเองเป็ นอย่างมาก และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ตที่ทนั สมัย เมื่อสื่ อสังคม
ออนไลน์ในรู ปแบบใหม่เข้ามา กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ วายจะเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการที่มีลกั ษณะนิ สัย
ชอบหาข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลออนไลน์มาพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นจึ งไม่แปลกใจที่ ผลของการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของเจเนอเรชัน่ วาย จะมากกว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
สอดคล้องกับ Phetchannews (2013) ที่ กล่าว ถึงกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ว่ามีลกั ษณะที่ ติดอยู่กบั อินเทอร์ เน็ ตและมี
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ได้ดี โดย
คนกลุ่มนี้ รู้ดีวา่ พวกเขาจะหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้จากที่ไหน โดยใช้เวลาอันรวดเร็ ว จึงทาให้เจเนอเรชัน่ วาย มีความ
คล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ของเจเนอเรชั่ นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่ นวาย ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ เราใช้ในการวิจยั เป็ นคนที่ รับประทานอาหารคลีนอยูแ่ ล้วดังนั้น จึ งเกิ ดการรับรู ้ถึง
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับอาหารคลีนอยู่ในระดับมาก และมี ความรู ้ความเข้าใจในการเลือกสรร ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (schiffman and Kanuk, 2000) ได้กล่าวไว้วา่ ทัศนคติซ่ ึ งบุคคลที่มาจากสิ่ งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ก็มี
แนวโน้มที่ จะมีทศั นคติที่คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณารายด้านของทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน ระหว่างสองเจเนอ
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เรชัน่ พบว่า ด้านที่ท้ งั สองเจเนอเรชัน่ มีความคิดเห็นตรงกัน โดยมีระดับต่ากว่าด้านอื่นๆ คือความสะดวกในการ
ซื้ออาหารคลีน (=3.65) และด้านความพอใจต่อราคา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (=3.07) นัน่ ก็แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคทั้ง เจ
เนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ยังไม่ได้รับความสะดวกสบายในการหาซื้ออาหารคลีน และมองว่าอาหารคลีน
มีราคาสูง เพราะคนที่ตอ้ งการกินอาหารคลีน เขาเน้น และสังเกตรายละเอียด ภาพลักษณ์ของอาหารคลีน ที่แค่ฟัง
ก็รู้สึกดูดี คนจึงมองว่ามันเป็ นสิ่ งที่ยงุ่ ยากพอสมควร ในการซื้อหามารับประทานเพื่อให้ถูกใจ ดังนั้น อาหารคลีน
จึงถูกมองว่าเป็ นอาหารที่เน้นคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี และมีคุณค่าทางโภชนาการ ต่อร่ างกาย จึงมีราคาที่สูงตาม
ไปด้วย โดยภาพรวมแล้วจึงถูกมองว่ายังไม่ใช่อาหารที่หาซื้อรับประทานได้ง่าย
การตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่ นวาย ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า การตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งระดับการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี การตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนของ
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายที่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่เราใช้ในการวิจยั เป็ น
คนที่ รับ ประทานอาหารคลี น และเคยมี ประสบการณ์ ในการซื้ ออาหารคลี น อยู่แล้ว ทาให้เกิ ดภาพรวมในการ
ตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน ที่ไม่แตกต่างกัน และสื บเนื่องจากทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีนอันส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อของทั้งสองเจเนอเรชัน่ ที่ เป็ นไปทิ ศทางเดี ยวกันด้วย สอดคล้องกับแนวคิด ของ Kotler (2000)
กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกิดจากปั จจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และทัศนคติซ่ ึ งจะแสดง
ให้เห็นถึงความต้องการ ในสิ นค้าและบริ การ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่มีอยู่ หรื อข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิตให้
มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าเพื่อเกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการเปิ ดรับข้ อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ กับทัศนคติที่มีต่อ
อาหารคลีน ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับอาหารคลีนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กับ ทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน มี
ความสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ใน
เชิ งบวก ซึ่ งเป็ นความสัม พัน ธ์ในระดับ ต่ า อธิ บ ายได้ว่าการเปิ ดรั บข่ าวสารเกี่ ยวกับอาหารคลี น ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ประเภท เฟสบุ๊ ค (Facebook) ยูทู ป (youtube) อิ น สตาแกรม (Instagram) และ ไลน์ (Line) ถื อ เป็ น
ช่องทางที่ นาไปสู่ การรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับอาหารคลีน ทาให้มีแนวโน้มที่ จะมีทศั คติในทิ ศทางเชิงบวกต่ออาหาร
คลีน ตามไปด้วย สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิ น (2541) ได้กล่าวถึง การเปิ ดรับข่าวสาร ไว้วา่ ในทุกวันคนเรา
มัก จะเลื อ กรั บ สารเฉพาะที่ ต นเองสนใจและเป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเอง เรี ย กว่า กระบวนการเปิ ดรั บ ข่ าวสาร
(Selective Process) โดยทัว่ ไปผูร้ ับสารมักเปิ ดรับข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับทัศนคติ กับความเชื่อที่มี
บุคคลมักให้ความสนใจกับข่าวสารที่ตนเองต้องการ ในขณะที่ถา้ ข่าวสารไม่มีประโยชน์เพียงพอ หรื อไม่เกี่ยวข้อง
ผูร้ ับสารก็มกั เลือกที่ จะไม่สนใจ ถ้าข่าวสารที่ ผ่านการคัดกรองจากผูร้ ับสารแล้วว่ามีความน่าสนใจ มีคุณค่า ตรง
กับทัศนคติของตนเอง ผูร้ ับสารจะเลือกจดจาข้อมูลนั้นไว้เพื่อนากลับมาใช้ในอนาคต
ความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน กับการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน ของผู้บริ โภคเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่ นวาย ในกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติที่มีต่ออาหาร
คลีน กับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีน ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในกรุ งเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์
ในเชิ งบวก ในระดับปานกลาง อธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วายมีทศั นคติต่ออาหาร
คลีนในทิศทางที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เรา
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ศึกษามีความสนใจ และมีประสบการณ์ที่เคยรับประทานอาหารคลีนอยูแ่ ล้ว อีกทั้งมีการเลือกเปิ ดรับสื่ อ และหา
ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพร่ างกาย เรื่ องการรับประทานอาหารคลีน ที่มีความสัมพันธ์ทาให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่ออาหารคลีน อันนาพาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อ ซึ่ งสอดคล้องกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) ที่ได้กล่าว
ว่า ทัศนคติของบุคคลอาจเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผูอ้ ื่นหรื อจากสื่ อต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติในส่ วนของการรับรู ้เชิ งแนวคิด (Cognitive Component) และ
เมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนอื่น จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย กล่าวคือ
เมื่ อองค์ประกอบของทัศนคติ ในส่ วนของการรับรู ้เชิ งแนวคิดเปลี่ยนแปลงจะทาให้องค์ประกอบในส่ วนของ
อารมณ์ (Affective Component) และ องค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผู ้ป ระการธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารคลี น ควรใส่ ใ จในเรื่ องการ น าข้อ มู ล ไปใช้ ว างกลยุ ท ธ์ ก าหนด
กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ชัด เจน เพื่ อ เลื อ กใช้ช่ อ งทางในการสื่ อ สารให้เหมาะสม โดยหากจะสื่ อ สารกับ ผูบ้ ริ โภคที่
ครอบคลุมควรเน้นไปที่เฟสบุ๊ค (Facebook) เพราะผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมใช้ ส่ วนผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย จะมี
ความสนใจรองลงมาคือ อินสตาแกรม (Instagram) และหากจะสื่ อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ การ
ส่งข้อมูลหรื อสร้างเนื้อหาผ่านทางไลน์ (Line) น่าจะเหมาะสมกว่า
2. จากการวิจยั พบว่าทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทั้งสองเจเนอเรชัน่ มีความคิดเห็นที่คล้ายกัน คือด้านด้านความ
จาเป็ นต่อร่ างกาย เพราะฉะนั้นผูป้ ระกอบการ ควรใส่ ใจ คัดสรร วัตถุดิบ มีสารอาหารที่ มีประโยชน์ และรักษา
คุณภาพ มาตรฐานของอาหารคลีน ให้อยูใ่ นสัดส่ วน ที่เพียงพอต่อความต้องการของ ในขณะเดียวกันทัศนคติใน
ด้านความสะดวกในการซื้ออาหารคลีน และความพึงพอใจด้านราคาของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่
วาย อยู่ในระดับต่ า เพราะฉะนั้น ผูป้ ระกอบการควรหาช่องทางเพื่อให้ผูบ้ ริ โภค ซื้ ออาหารคลี นได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ช่องทางออนไลน์ ก็ถือว่าเป็ นอีกช่ องทางที่ มีคนนิ ยมซื้ ออาหารคลีนเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้า
ร้านค้าหันมาใส่ ใจในการขายผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ทาการส่ งเสริ มการขายให้กบั คนในเมือง ที่มกั จะละเลย
ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีช่องทางการซื้ อที่สะดวกสบาย ช่วยเรื่ องประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไปซื้อด้วยตนเอง และผูป้ ระกอบการยังสามารถลดต้นทุนได้ เพื่อจะขายอาหารคลีนในราคาที่ต่าลง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาด้วยการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ โดยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู ้บ ริ โ ภคและ
ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตอาหารคลีน เพื่อจะได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. พื้นที่ในการศึกษาวิจยั ควรศึกษาอย่างรอบด้านในพื้นที่เขตชานเมือง หรื ออาเภอเมืองในต่างจังหวัด
และอาจศึกษากลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในอาหารคลีน แต่ไม่เคยรับประทานมาก่อน เพื่อดูมุมมองที่ หลากหลาย
ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารคลีน
3. ปั จจัยทางด้านการตลาด ปั จจัยทางด้านจิ ตวิทยา หรื อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต เป็ นประเด็ นที่ ควร
ศึ กษาวิจยั หาเหตุผลในการเลือกและไม่เลือกรับประทานอาหารคลีน สามารถเป็ นข้อมูลให้กบั ผูป้ ระกอบการ
นักการตลาด เพื่อทาการส่งเสริ มพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน พัฒนาแนวทางการจาหน่ายและผลิตต่อไป
1340

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เอกสารอ้างอิง
ปรมะ สตะเวทิน. 2541. การสื่อสารมวลชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.
ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2520. ทัศนคติการวัดการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุ งเทพมหานคร:
ไทยวัฒนาพานิช.
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 2557. 12 ตัวชี้วดั สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน่ (Online).
http://www.thaihealthreport.com/-2559-c1e4g, 20 กรกฎาคม 2560.
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2559. รายงานผลการสารวจผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปี
2559 จาก https://www.etda.or.th/. สื บค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2560.
สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง. 2559. สถิติจานวนประชากรและบ้านเดือน ธันวาคม พ.ศ 2559.
ระบบสถิติทางการทะเบียน (Online). http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php, 14 กรกฎาคม
2560.
อรรถสิ ทธิ์ เหมือนมาตย์. 2551. “มัดใจ Gen Y ด้วยดีไซน์ โดนๆ.” marketingoops
(Online). http://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brandEconomic Intelligence Center. 2017. “ส่องพฤติกรรมการบริ โภคในยุคโลกาภิวฒั น์ธุรกิจที่ตอ้ งตอบโจทย์
มากกว่าแค่อิ่มท้อง.” SCB Economic Intelligence Center
(Online).https://www.scbeic.com/th/detail/product/600, 11 มิถุนายน 2560.
Food Navigator, “Clean label has become industry standard, says Innova”, July 1, 2015
Hawkins, D., Coney, R. J., Del Hawkins, K. A., Best, R. J., & Coney, K. A. (2004.) Comportamiento del
consumidor. repercusiones en la estrategia de marketing: McGraw-Hill.
Jack M. Mcleod and O’Keefe Jr. 1972. “The Socialization Perspective and Communication
Behavior.” In Current Perspectives in Mass Communication Research. London: Sage Publication.
Kotler, P. and K. Keller. 2013. Marketing Management. 14th ed. Prentice Hall.
McClatchyDC, “Food Fight Congress, Consumers battle over GMOs ”, by Lindsay Wise, July 6, 2015.
Phetchannews. 2013.“เจเนอเรชัน่ และความต่าง Gen-X Gen-Y Gen-C.” Marketingoops(Online).
https://www.marketingoops.com/reports/ behaviors/gen-x-gen-y-gen-c/, 2 กรกฎาคม 2560.
Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. 2000. Consumer behavior. 5th ed. New Jersy: Prentice - Hall, Inc.
Thailand Creative & Design Center. 2017. “ทิ้งตัวในธรรมชาติ.” เจาะเทรนด์โลก 2017 (Online).
http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/tcdc_trend2017_final_app.pdf, 31 กรกฎาคม 2560.
Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis. 3 rd ed. New York: Harper and Row.
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิ ดรับข้ อมูลของผู้รับสารเฟซบุ๊ก (Facebook)
“แฟนเพจ Bebe fit Routine
STUDY CASE FOR CHARACTERISTICS AND THE EXPOSURE
INFORMATION OF “FANPAGE BEBE FIT ROUTINE” FOLLOWERS ON
FACEBOOK
สุ ภาพร ยอดสายออ
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสื่ อสารเชิ งกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
E-mail: khunkukz@hotmail.com
ภัทรภร สั งขปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
E-mail: pataraporn.s@bu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิ ดรับข้อมูลของผูร้ ับสาร
เฟซบุ๊ ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine โดยเก็ บรวบรวมข้อมู ลกับ กลุ่ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ ไ ด้ติด ตามเฟซบุ๊ก
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” มาแล้วประมาณ 1 ปี และเป็ นผูท้ ี่ออกกาลังกายน้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์
จานวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกวัน และมากกว่า 10 ครั้ง/
วันในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
ด้า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามตั้ง ใจในการออกก าลัง กายแตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05 และผูต้ อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมเปิ ดรับสื่ อ ด้านเหตุผลในการใช้งานเฟซบุ๊ก ด้านปริ มาณการได้รับข้อมูลต่อวัน มีความ
ตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่ วนการสื่ อสารของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคม
ออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่ อสาร ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์
ของค าแนะนาส่ งผลต่อ ความตั้งใจในการออกก าลัง กายของผูต้ ิ ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit
Routine.” ร้อยละ 47.1 (R square = 0.471) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: สื่ อสังคมออนไลน์ , พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ , บุคคลที่มีชื่อเสี ยง , ความตั้งใจในการออกกาลังกาย
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study case for characteristics And the exposure information of
“Fanpage Bebe Fit Routine” Followers on Facebook. The data was collected from the followers of a Facebook
page named “Bebe Fit Routine” within a 1 year time frame. There were 200 participants who exercised less than
5 times a week and less than 30 minutes a time. They were selected by Multi-stage Sampling and Purposive
Sampling. Inferential Statistics used to prove the hypothesis was One-way Analysis of Variance and Multiple
Regression Analysis (MRA). The result showed that 53% of the samples were females aged between 21 to 30
years old. They graduated with a bachelor's degree and are now working in private companies. They use Facebook
daily and more than 10 times between 18.01 hours to 22.00 hours to keep them updated with the online
occurrences.
The result of hypothesis testing had illustrated different personal factors regarding age, level of
education and career affecting intention to exercise, at 0.5 of the level of significance.
The participants had media exposure behavior concerning reasons for using Facebook and the capacity
to receive data per day. Their intention to exercise differed at 0.5 of the level of significance.
How celebrities communicate online regarding entertainment, fame, reliability and the usefulness of
advice affected 47.1 % (R square = 0.471), at 0.05 of the level of significance, on the intention of the followers
to exercise.
KEYWORDS: online social media, media exposure behavior, celebrities, intention to exercise

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคมเป็ นอย่างมาก เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ตลอดเวลา สื่ อสังคมออนไลน์จะกลายเป็ นช่องทางอันทรงประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงข้อมูล และช่วยอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค (นิตนา ฐานิตธนกร, 2559) ผูม้ ีอิทธิพลในสื่ อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็ นสื่ อกลางใน
การติดต่อกับผูบ้ ริ โภค (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2558) โดยเฉพาะนักแสดง ศิลปิ น ถือ เป็ นบุคคลที่เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลใน
สังคม เนื่ องจากมีลกั ษณะอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เปี่ ยมไปด้วยความสามารถที่หลากหลาย มีพฤติกรรมที่สร้างแรง
ดึงดูดใจ อีกทั้งยังเป็ นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจในด้านต่างๆ (พัชชา อร่ ามรัศมี, 2558)โดยส่วนใหญ่เรื่ อง
ที่บุคคลที่เป็ นผูม้ ีอิทธิพลในสังคม คือ การรี ววิ สิ นค้า การส่งต่อข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการแนะนาวิธีการออกกาลัง
กายเพื่อรักษารู ปร่ าง เป็ นต้น (พัชชา อร่ ามรัศมี, 2558) เฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” เป็ นเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ของนักแสดงเบเบ้ ธัญชนก ฤทธิ นาคา เป็ นหนึ่ งในเฟซบุ๊ก ที่ นาเสนอวิธีการออกกาลังกายที่
สามารถทาให้รูปร่ างสมส่ วน และนาเสนอวิธีการลดน้ าหนักอย่างถูกต้อง ผ่านการแนะนาของนักแสดงเบเบ้ ธัญ
ชนก ฤทธิ นาคา ซึ่ งถือเป็ นเฟซบุ๊กของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงคนแรกที่เริ่ มสอนวิธีการออกกาลังกายผ่านเฟซบุ๊ก โดย
ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) สู งถึง 739,057 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2560) ดังนั้น ในการศึกษา
ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาเรื่ อง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิ ดรั บข้อมูลของผูร้ ั บสารเฟซบุ๊ก
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(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” เพื่อให้ทราบว่าการที่ผบู ้ ริ โภคติดตามวิธีการออกกาลังกายและผลลัพท์
ของการออกกาลังกายตามคลิปที่เจ้าของเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” เป็ นเฟซบุ๊ก (Facebook)
ของนักแสดงเบเบ้ ธัญชนก ฤทธิ นาคา เป็ นหนึ่ งในเฟซบุ๊ก นาเสนอจะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจในการ
ออกกาลังกายหรื อไม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนาผลการศึ กษาไปใช้เป็ นช่องทางในการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจออกกาลังกายมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook)
“แฟนเพจ Bebe fit Routine.”
(2) เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลและอิทธิ พลด้านการ
สื่ อสารของบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยงในสื่ อ สังคมออนไลน์ กับความตั้งใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิ ดตามเฟซบุ๊ ก
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.”

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูล
1. ลักษณะการเข้าไปใช้งาน 2. ความถี่ในการเข้าใช้งาน
3. ช่วงเวลาที่ใช้งาน
4. เหตุผลในการใช้งาน
5. ปริ มาณการได้รับข้อมูลต่อวัน
การสื่อสารของบุคคลทีม่ ชี ื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
1. ความบันเทิงในการสื่ อสาร
2. ความน่าเชื่อถือ
3. ความมีชื่อเสี ยง
4. การรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนา
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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เพจ Bebe fit Routine.”
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ติดตามเฟซบุ๊ค (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit
Routine.” จานวน 739,057 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2560) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผูต้ ิดตามเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และไม่เป็ นบุคคลที่ออกกาลังกายเป็ นประจา คือ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ( สสส.
กาหนดว่าบุคคลที่ออกกาลังกายอย่างต่าวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ คือบุคคลที่ถือว่าออกกาลังกาย
เป็ นประจา) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จากสู ตรการคานวณยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
10 จึงได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 คน โดยทาการแจกแบบสอบถามโดยการส่ งข้อความกับผูต้ ิดตาม ผ่าน
ทางกล่องข้อความ และหน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook)
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรต้ น ประกอบด้วย
(1) ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(2) พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ลัก ษณะการเข้า ไปใช้ง าน ความถี่ ใ นการเข้า ใช้ง าน
ช่วงเวลาที่ใช้งาน เหตุผลในการใช้งาน และปริ มาณการได้รับข้อมูลต่อวัน
(3) การสื่ อสารของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความบันเทิ งในการสื่ อสาร
ความมีชื่อเสี ยง ความน่าเชื่อถือ และการรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนา
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความตั้งใจในการออกกาลังกาย
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามคาถามคัดกรอง เพื่อนาว่าคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถามตามที่กาหนดคือ คือ
ผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และไม่เป็ นบุคคลที่ออกกาลังกายเป็ นประจา คือ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ เพื่อสอบถามพฤติกรรมในการติดตามเฟซบุค๊ (Facebook) “แฟนเพจ
Bebe fit Routine.”ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 การสื่ อสารของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อสอบถามรู ปแบบการสื่ อสารของ
เจ้าของเฟซบุค๊ (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” กับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในการออกกาลังกาย เพื่อสอบถามพฤติกรรม ความคิด ความตั้งใจในการออกกาลัง
กายของผูต้ อบแบบสอบถาม
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4.4 การทดสอบความน่ าเชื่อถือ (Reliability Test)
เพื่อตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ทาการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 40 คน ก่อนนาไปใช้จริ ง โดยวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรี สะอาด, 2538) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (alpha coefficients) และแก้ ไ ขแบบสอบถามส่ ว นที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ไม่ ถึ ง ตามที่ ก าหนดจนได้
แบบสอบถามที่สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริ ง ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.956
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(2) การรายงานผลด้วยสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ที่ เป็ นการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่าง ค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One – way
Analysis of Variance) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)

5. สรุ ปผลการวิจัย
(1) สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 77.5 มีอายุ 21 – 30 ปี มีร้อยละ
81.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 61.5 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 46.0
(2) สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เข้าใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกวัน ร้อยละ 84.5
เข้าใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มากกว่า 10 ครั้ง/วัน ร้อยละ 50.5 ในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. ร้อยละ 54.0 เข้าใช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook) คือ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 82.0 เข้าใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) วันละประมาณ
2 – 5 ครั้ง ร้อยละ 53.0
(3) สรุปผลการวิเคราะห์ การสื่อสารของบุคคลทีม่ ชี ื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า ความบันเทิ งในการสื่ อสารของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ โดย
ภาพรวม พบว่า มี คะแนนเฉลี่ ย ในระดับมาก โดย การรู ้ สึกมี แรงบันดาลใจในการออกกาลังกาย เมื่ อได้เห็ น
รู ปแบบการใช้ชีวิตประจาวันของเจ้าของเฟซบุ๊กผ่านการโพสต์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับออกกาลังกาย การทาอาหาร การ
ท่ องเที่ ยว และการแนะนาผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ มี คะแนนเฉลี่ย เป็ นอันดับหนึ่ ง ส่ วนความมี ชื่อเสี ยงของบุคคลที่ มี
ชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย โดยการคิดว่าเจ้าของเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟน
เพจ Bebe fit Routine.” เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับการมีรูปร่ าง และสุ ขภาพที่ดี ที่เกิดจากการออกกาลังกาย มี
คะแนนเฉลี่ย เป็ นอันดับหนึ่ ง อีกทั้งความน่ าเชื่ อถือของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวม
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก โดย การคิดว่าต้องแนะนาเฉพาะสิ่ งที่ดีและมีประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ย เป็ น
อันดับหนึ่ง ในระดับมาก และการรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนาของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ โดย
ภาพรวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก โดยการรู ้สึกชอบเจ้าของเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit
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Routine.” เพราะได้แบ่งปั นประสบการณ์และวิธีการออกกาลังกายที่ดีและมีประโยชน์ให้กบั การ มีคะแนนเฉลี่ย
เป็ นอันดับหนึ่ง
4. สรุปผลการวิเคราะห์ ความตั้งใจในการออกกาลังกาย
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความตั้งใจในการออกกาลังกาย ในระดับมาก โดยความ
ตั้งใจจะออกกาลังกาย เพราะต้องการที่จะมีรูปร่ างที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย เป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาคือ ความตั้งใจจะ
ออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และ ความตั้งใจออกกาลังเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีกบั ตัวเอง ตามลาดับ
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีความตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพที่ต่างกัน มี
ความตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมเปิ ดรับสื่ อที่ต่างกันมีความตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมเปิ ดรับสื่ อ ด้านเหตุผลในการใช้งาน
เฟสบุ๊ก ด้านปริ มาณการได้รับข้อมูลต่อวันมีความตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมุติฐานที่ 3. การสื่ อสารของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการออก
กาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.”
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
ตัวแปร

B

Std.
Error
0.212
0.086
0.078
0.083

Beta

t

Sig.

Tole
rance

ค่าคงที่
1.468
6.937
0.000
ความบันเทิงในการสื่ อสาร
0.402
0.451
4.705
0.000
0.294
ความมีชื่อเสี ยง
0.243
0.266
3.096
0.002
0.366
ความน่าเชื่อถือ
0.444
0.449
3.534
0.004
0.322
การรับรู ้ถึงประโยชน์ของ
0.461
0.081
0.471
4.755
0.001
0.311
คาแนะนา
R = 0.687 R Square = 0.471 Adjusted R Square = 0.461 Durbin-Watson = 1.823

VIF
3.397
2.730
3.104
3.220

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่ อสารของบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านความ
บันเทิงในการสื่ อสาร ด้านความมีชื่อเสี ยง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนาส่ งผล
ต่อความตั้งใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” ร้อยละ 47.1 (R
square = 0.471) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สามารถแสดงสมการได้ดงั นี้
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Standardized Ŷ = 0.451 (X1) + 0.266 (X2) + 0.449 (X3) + 0.471 (X4)
เมื่อ Ŷ = ความตั้งใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ค (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit
Routine.”
X1 = ความบันเทิงในการสื่ อสาร
X2 = ความมีชื่อเสี ยง
X3 = ความน่าเชื่อถือ
X4 = การรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนา

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ที่วา่ เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มตัวอย่าง อภิปรายผลได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุก
วัน โดยใน 1 วันจะเข้าใช้งานมากกว่า 10 ครั้ง โดยมีเหตุผลในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) คือ การติดตาม
ข้อ มู ล ข่ า วสาร ซึ่ งจากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ว่ า ในปั จ จุ บัน สื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า งเฟซบุ๊ ก เข้า มามี บ ทบาทใน
ชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสาคัญต่อการรับข่าวสารจากเฟ
ซบุ๊ก สอดคล้องกับรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ของสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อ ETDA (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานสื่ อออนไลน์มากที่สุด คือ
กลุ่มที่มีอายุ 15-34 ปี โดยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ นิยมใช้ Facebook มาก
ที่สุด (92.1%)
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 อภิปรายผลได้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่ต่างกัน มีความตั้งใจในการออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอ้ ย
มักจะมีพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติแตกต่างกับคนที่อายุมาก เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวติ ที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้การศึกษาและรายได้ก็ถืออีกเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่มีการศึกษาสู ง รายได้สูงมีแนวโน้มในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรษมน อินทรสกุล (2559) ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรด้านอายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงแตกต่างกัน
จากการศึ ก ษาสามารถอภิ ป รายผลตามการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 อภิ ป รายผลได้ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมเปิ ดรับ สื่ อด้านเหตุผลในการใช้งานเฟสบุ๊ก มีความตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับรายงานของ รัญญา นาคนุ่น (2556) รายงานเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม
การเปิ ดรับข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ (สื่ ออินเตอร์ เน็ต) พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารส่ งผลต่อทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค โดยพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค คือ เหตุผลและความต้องการในการ
รับรู ้ข่าวสาร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวี จันทร์แก้ว (2559) รายงานผลการศึกษาว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวติ โดยศึกษาจากการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กแฟนเพจ

1348

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ดังตฤณแฟนคลับ โดยมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ได้แก่ เหตุผลของการเลือกเป็ นแฟนเพจ และลักษณะการมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อแฟนเพจของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงอย่างสม่าเสมอนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า พฤติกรรมเปิ ดรับสื่ อ
ด้านปริ มาณการได้รับข้อมูลต่อวันที่ต่างกันส่ งผลให้มีความตั้งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วัชราภรณ์ ศรี จกั รโคตร์ (2557) รายงานว่า การที่ผบู ้ ริ โภคมีความถี่ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่อวัน
มากกว่า 5 ครั้ง จะส่งผลต่อความคิด การจดจาและพฤติกรรมหลังการรับข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษา
จากการศึ กษาสามารถอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 อภิปรายผลได้วา่ การสื่ อสารของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นความบันเทิงในการสื่ อสาร ส่ งผลต่อความตั้งใจในการออกกาลังกาย
ของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.” สอดคล้องกับแนวคิดของ ชโรธร สุ ธีราภินันท์
(2558) กล่าวว่า ความบันเทิงในการสื่ อสาร คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค
ด้านความเพลิดเพลิน ความสนุ กสนาน ความบันเทิ งที่ เพิ่มขึ้นจะส่ งผลต่อทัศนคติ ความตั้งใจ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาณุพงค์ ม่วงอินทร์ (2558) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารทางตลาดผ่าน
สื่ อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งผลต่อการตั้งใจซื้อเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภค พบว่า การนาเสนอสิ นค้าแล
วิสาหะบริ การของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่สามารถสร้างความบันเทิงและการจดจาให้แก่ผบู ้ ริ โภค สามารถส่ งผลต่อ
การตั้งใจซื้อเครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภค
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า การสื่ อสารของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ นความ
มีชื่อเสี ยง ส่งผลต่อความตั้งใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.”
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ชโรธร สุ ธีราภิ นันท์ (2558) กล่าวว่า ความมี ชื่อเสี ยงของผูม้ ี อิท ธิ พลในสื่ อ สัง คม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ การเป็ นที่ รู้จกั หรื อได้รับการบอกต่อจากผูอ้ ื่น ความมีชื่อเสี ยงของผูม้ ีอิทธิ พลในสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่มีการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ข้าชมในสังคมออนไลน์อย่างสม่าเสมอก็จะสามารถเพิ่มชื่อเสี ยงของตนเอง
ที่ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการของผูบ้ ริ โภค ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี สังข์เจริ ญ (2557) กล่าวว่า บุคคลที่
มีชื่อเสี ยงได้มีการใช้ภาพลักษณ์ของการมีชื่อเสี ยงเป็ นตัวแทนในการโฆษณาเสมือนการเป็ นตัวแทนของสิ นค้านั้น
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในการโฆษณา ประสบความสาเร็ จจากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่มีผชู ้ ื่นชอบเป็ นจานวนมาก
และพบว่า การสื่ อสารของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine. สอดคล้องกับแนวคิดของ ชโรธร สุ ธี
ราภินนั ท์ (2558) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของผูม้ ีอิทธิ พลในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ ความเชื่อใจ ไว้วางใจ
มัน่ ใจ รวมไปถึงบุคคลที่ไว้ใจได้ ความน่าเชื่อถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจในคาแนะนาหรื อในข้อมูล
ที่ ได้รับ ทาให้ผูบ้ ริ โภคพิจารณาในข้อแนะนาที่ เขียนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรษมน อินทรสกุล
(2559) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกและดาเนิ นในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการสื่ อสาร
ของบุ ค คลที่ มีชื่อ เสี ย งในสื่ อ สังคมออนไลน์ ด้านความบัน เทิ ง ในการสื่ อสารด้านการรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ของ
คาแนะนาส่งผลต่อความตั้งใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine.”
สอดคล้อง ชโรธร สุ ธีราภินนั ท์ (2558) กล่าวว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนาของผูม้ ีอิทธิ พลในสื่ อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ การรับรู ้ประโยชน์ของคาแนะนา คือ การที่ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าการนาคาแนะนาไปใช้แล้วเกิดผล
ที่ดี ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชโรธร สุ ธีราภินนั ท์
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(2558) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ของคาแนะนาของเซเลบริ ต้ ีออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อ
เซเลบริ ต้ ีออนไลน์ และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตั้งใจซื้อตามที่ได้รับคาแนะนา

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่ อสารของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านความ
บันเทิง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของคาแนะนาส่งผลต่อความตั้งใจในการออกกาลังกาย
ดังนั้น ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในแง่ธุรกิจได้โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่อ
ออนไลน์ที่มีผูต้ ิ ดตามหรื อชื่ น ชอบเป็ นจ านวนมากในการประชาสัมพันธ์ โดยต้อ งเลื อกบุ คคลที่ มีลกั ษณะที่
น่าเชื่อถือ มีชื่อเสี ยงและสามารถให้ความบันเทิงในขณะประชาสัมพันธ์ จึงจะสามารถดึงดูและกระตุน้ ให้ผตู ้ ิดตาม
ตัดสิ นใจและมีพฤติกรรมทาตามได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่กนั เพื่อผลการวิจยั ที่จะออกมาได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง

8. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการตลาดเชิ งเนื้ อหาบนสื่ อดิจิทลั และผลต่อความตั้งใจรับประทาน
อาหารคลี น โดยการศึ กษาในตอนที่ 1 เริ่ มจากการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook
Fanpage) ที่ เกี่ ยวกับการดู แลสุ ขภาพ 7 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 411 เนื้ อหา ผลการศึ กษาพบว่ามี การน าเสนอเกี่ ยวกับ
การรั บประทานอาหารคลี น 112 เนื้ อหา หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 30 โดยพบรู ปแบบการน าเสนอในแต่ ละเกณฑ์ ดังนี้
สาระสาคัญ (Theme) มีการนาเสนอเกี่ ยวกับการแนะนาเมนูและผลิตภัณฑ์อาหารคลีนมากที่ สุดที่ ร้อยละ 66 ในขณะที่
รู ปแบบการนาเสนอ (Execution) ด้วยการสาธิตวิธีทาและการให้คาแนะนาถูกนาเสนอมากที่สุดที่ร้อยละ 49 และในด้าน
รู ปแบบสื่ อ (Form) เป็ นการใช้รู ปแบบวีดี โอมากที่ สุดที่ ร้ อยละ 67 ทั้งนี้ ในแต่ ละรู ปแบบที่ น าเสนอมากที่ สุ ดนั้ น
สอดคล้องกับผลตอบรั บของผูบ้ ริ โภคเช่ นกัน และเพื่ อศึ กษาผลของการตลาดเชิ งเนื้ อหาในปั จจุ บันต่ อความตั้งใจ
รับประทานอาหารคลีน จึงได้ทาการศึกษาในตอนที่ 2 โดยการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุ 15 - 59 ปี ที่ ใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ต จานวน 440 คน
คัดเลื อกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) ของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติ ฐาน
ด้วยสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการศึ กษาพบว่า
สาระส าคัญเกี่ ยวกับแคลอรี่ สั ดส่ วนอาหารและการแบ่ งมื้ ออาหาร กลวิธีน าเสนอโดยใช้ข ้อมู ลสาระความรู ้ หรื อ
ข้อเท็จจริ ง และรู ปแบบสื่ อ ประเภทรู ปภาพ / Infographic เป็ นรู ปแบบที่ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนมาก
ที่สุดในแต่ละเกณฑ์
คาสาคัญ: การตลาดเชิงเนื้อหา สื่ อดิจิทลั อาหารคลีน ความตั้งใจ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study digital content marketing about clean food consumption and its
effect on the behavioral intention for clean food consumption. On the one hand, The content from seven facebook
fanpages collected between 1 and 30 September 2016 was analysed. Its theme, execution, and form were specifically
scrutinised. The findings revealed that, out of 411, there were 122 (equivalent to 30 per cent) digital content marketing
about clean food consumption. The theme about menu and clean food products was presented most (equivalent to 66
per cent). Also, demonstration and recommendation were predominantly executed (equivalent to 49 per cent). Video
clips were, furthermore, of highest popularity (equivalent to 67 per cent). In relation to this, such theme, execution,
and form presented were consistently appreciated by consumers. The respondents were 440 Thai people aged between
15 and 59 years old who use the Internet. The hypotheses were statistically tested by using Pearson’s product moment
correlation coefficient in order to investigate the effect on behavioral intention on clean food consumption. The results
from the questionnaire-based survey showed that the theme concerning calorie, the execution of content by presenting
knowledge and facts, and the form related to picture/infographic were the most significant factors in the criteria
attracting people to consume clean food.
KEYWORDS: Content Marketing, Digital Media, Clean Food , Behavioral Intention

1. ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย
ปั จจุบนั พบว่า คนไทยมีรูปแบบการดารงชีวติ สังคม ค่านิยมการบริ โภคอาหารที่เปลี่ยนไปซึ่งสาเหตุเกิดจาก
ความเร่ งรี บและการแข่งขันกับเวลา การขาดการออกกาลังกาย การมีกิจกรรมทางร่ างกายน้อยลง รวมถึงการใช้เวลากับ
สื่ อออนไลน์ ที่ เพิ่ มขึ้ น สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ ป่ วยเป็ นโรคได้ง่ าย โดยเฉพาะโรคอ้วนก็ เป็ นผลจาก
การรั บประทานอาหารที่ ขาดคุ ณค่าทางโภชนาการที่ จาเป็ นซึ่ งควรได้รับในแต่ละวันจากรายงานสุ ขภาพคนไทยปี
2560 สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามสุ ขภาวะที่สาคัญในปี นี้ คือภาวะ "โรคอ้วน" ที่กาลังบัน่ ทอนสุขภาพคนไทยมากขึ้น
ซึ่ งโรคอ้วนถือเป็ นสาเหตุที่ทาให้เจ็บป่ วยและเสี ยชี วิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นองค์การอนามัยโลกรวมถึงหน่ วยงาน
ต่างๆ จึ งให้ความสาคัญกับการบริ โภคอาหารที่ ถูกหลักโภชนาการ แต่จากรายงานของสานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ได้รายงานว่า คนไทยมีการบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการสูง โดยพบว่า บริ โภค
น้ าตาล ไขมันและโซเดียมมากกว่าปริ มาณที่แนะนาต่อวันถึง 2-3 เท่า ตรงข้ามกับกับผักและผลไม้ที่บริ โภคเพียง 3 ใน
5 ของปริ มาณที่ แนะนาเท่ านั้น เนื่ องจากคนไทยเน้นบริ โภคอาหารจากรสชาติ เป็ นอันดับแรก ในขณะที่ คุณค่าทาง
โภชนาการถูกคานึ งถึง เป็ นลาดับที่ 5 ดังนั้น ร้านอาหารหรื อผูผ้ ลิตจึงเน้นจาหน่ายอาหารโดยชูจุดขายด้านรสชาติ ซึ่ ง
จาเป็ นต้องใส่ เกลื อโซเดี ยม น้ าตาลและมีไขมันในปริ มาณสู ง ประกอบกับราคาของอาหารประเภทด้อยคุ ณค่าแต่
พลังงานสู ง อาทิ แฮมเบอร์ เกอร์ น้ าอัดลม อาหารปรุ งสาเร็ จ และน้ าตาล มี ราคาถูกลง ท าให้ความสามารถในการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น (ส านักงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2555) จากสาเหตุน้ ี การบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพจึ งเป็ น
ทางเลือกสาคัญในการดูแลสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารคลีน” (clean food) ซึ่ งถือเป็ นอาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่ ผบู ้ ริ โภค กล่าวถึงมากที่ สุดในปั จจุบนั โดยพบว่าอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางการรับรู ้
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ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพมากที่สุด (พลอยไพลิน คาแก้ว, 2558) ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนอแบบการตลาดเชิง
เนื้ อหา (Content Marketing) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งบนสื่ อดิ จิทลั ในปั จจุบนั จนมีคากล่าวที่ ว่า "Content is
King" หรื อ เนื้อหาคือพระเจ้า ( Econsultancy, 2013) มีการศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคร้อยละ 90 ชอบการทาการตลาดเชิงเนื้อหา
เพราะมีประโยชน์มากกว่าการโฆษณา หรื อการนาเสนอในรู ปแบบอื่นๆ (Taylor, 2013) และในปั จจุบนั หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและบุคคลต่างๆ ได้มีการนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่ อดิจิทลั เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุ ขภาพ
และการลดน้ าหนัก บนสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก (Facebook) ในหลากหลายรู ปแบบ จึ งเป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจใน
การศึกษา รู ปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่ อดิจิทลั เกี่ยวกับอาหารคลีนในปั จจุบนั และความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีนของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้หน่ วยงานต่างๆ ได้รับแนวทางในการนาการตลาดเชิงเนื้ อหาไปใช้
พัฒนาคุณภาพชี วิตด้านสุ ขอนามัยและแก้ไขปั ญหาโรคอ้วนของคนไทย อันจะส่ งผลดี ต่อคนไทยในระดับปั จเจก
บุคคลที่จะมีภาวะโรคอ้วนลดน้อยลงและลดความเสี่ ยงการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงส่ งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยที่จะ
ลดผลกระทบจากภาวะโรคอ้วนของประชากรได้มากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่ อดิจิทลั ที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปัจจุบนั
(2) เพื่อศึกษาผลของการการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่ อดิจิทลั ต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล
1.1 ลักษณะประชากรและสังคม
1.2 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน
1.3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน

3. เจตคติต่อการทาพฤติกรรม
(Attitudes towards behavioral)

4. ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm)

2. การตลาดเชิงเนื้อหา
2.1 สาระสาคัญ (Theme)
2.2 กลวิธีนาเสนอ(Execution
2.3 รูปแบบสื่อ (Form)

5.การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Bahavioral Contral)

6. ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
(Behavior Intention)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การศึกษาการตลาดเชิงเนือ้ หาโดยการวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
4.1.1 ประชากรและตัวอย่ าง
เฟซบุ๊ ก แฟนเพจที่ น าเสนอข้อมู ล และสาระความรู ้ เกี่ ยวกับ การดู แ ลสุ ข ภาพในประเทศไทยใน
ปั จจุบนั ที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการโฆษณาขายสิ นค้า
4.1.2 ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ศึกษา
ศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทั้งหมด 7 ตัวอย่าง คือ 1) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
2) ลดพุง ลดโรค Eat Clean Baby 4) Mai Yom Auon ไม่ยอมอ้วน 5) Fit Junctions 6) Booky HealthyWorld และ
7) ชะนีมีกล้าม โดยทาการศึกษาจากเนื้อหาที่โพสต์ ระหว่าง 1-30 กันยายน 2559 จานวน 411 เนื้อหา
4.1.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
(1) วิเคราะห์สาระสาคัญ (Theme) ของการนาเสนอเนื้ อหา ได้แก่ 1) การรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 2) ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุ งรสและผงชูรส 3) ความหวานและน้ าตาล 4) ไขมัน น้ ามันและเนย
5) ผักและผลไม้ 6) คาร์ โบไฮเดรต ข้าว แป้ ง ธัญพืชและโฮลวีท 7) โปรตีน เนื้ อสัตว์ เวย์โปรตีน ไข่ 8) แคลอรี่
สัดส่วน อาหาร การแบ่งมื้ออาหาร 9) การปรุ งแต่งอาหาร และแนะนาเมนูอาหารคลีน และ 10) อื่นๆ
(2) วิเคราะห์ กลวิธีน าเสนอ (Execution) ได้แก่ 1) การสาธิ ต แนะน า 2) สาระ ข้อ เท็ จจริ ง
3) บุคคล ผูใ้ ช้จริ ง/พรี เซ็นเตอร์ 4) กิจกรรม 5) การเปรี ยบเทียบ 6) แนะแนวทางแก้ไข และ 7) อื่นๆ
(3) วิเคราะห์ รูป แบบสื่ อ ของการน าเสนอเนื้ อ หา ได้แ ก่ 1) รู ป ภาพ 2) วีดีโอ และ 3) ลิ งค์
เว็บไซต์
4.2 การศึกษาผลของการตลาดเชิงเนื้อหาต่ อความตั้งใจรั บประทานอาหารคลีนโดยการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research)
4.2.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย อายุ 15 - 59 ปี ที่ ใช้งานอินเทอร์ เน็ต จานวนกลุ่มตัวอย่าง 440
คน คัดเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) ของกลุ่มตัวอย่าง
4.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1) คาถามเกี่ ยวกับลักษณะประชากรและสังคม 2) คาถามเกี่ ยวกับลักษณะการ
เปิ ดรั บ สื่ อเกี่ ย วกั บ อาหารคลี น 3) ค าถามพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพและการรั บ ประทานอาหารคลี น
4) แบบสอบถามเกี่ ยวกับ รู ป แบบการน าเสนอของการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาปั จ จุ บัน ที่ เหมาะสมในการจู งใจให้
รับประทานอาหารคลีน
4.2.3 การทดสอบความน่ าเชื่อถือ
เพื่อตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ทาการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับ
กลุ่ ม ตัว อย่าง จ านวน 40 คน ก่ อ นน าไปใช้จ ริ ง โดยวิ ธีข อง Cronbach (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2538) โดยหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (alpha coefficients) และแก้ไขแบบสอบถามส่วนที่มีค่าความเชื่อมัน่ ไม่ถึงตามที่กาหนดจนได้
แบบสอบถามที่สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริ ง ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.893-0.912
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4.2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การรายงานผลด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(2) การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของ เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) แล้วจึงทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ ส
สหสัมพันธ์ที่ระดับ .05

5. สรุ ปผลการวิจัย
(1) ลักษณะประชากรและสั งคม สรุ ปผลการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
ร้อยละ 60.0 มีอายุ 30 - 34 ปี ร้อยละ 25.7 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 67.3 มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท ร้อยละ
51.4 มี อ าชี พ พนั ก งาน / ลู ก จ้ า งบริ ษั ท เอกชน ร้ อ ยละ 61.4 และมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น มากกว่ า 50,000 บาท
ร้อยละ 46.8
(2) สรุปผลการตลาดเชิงเนือ้ หา
ตารางที่ 1 สรุ ปผลหลักการรับประทานอาหารคลีน
อันดับความ
ร้ อยละการ
เหมาะสมในการ
นาเสนอเนือ้ หา
จูงใจ

การตลาดเชิงเนือ้ หา

ค่ า (r)

เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดส่วนอาหารและการแบ่งมื้อ
อาหาร

13.93

1

0.079

เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ าตาล

6.56

2

0.186

เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่

0.82

3

0.096

เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ ามัน และเนย

11.48

4

0.118

เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุ งแต่งอาหาร การแนะนาเมนูและ
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีน

65.57

5

0.167

เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุ งรส/ผงชูรส

0.82

6

0.248

เนื้อหาเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้ ง ธัญพืชและโฮลวีท

4.92

7

0.117

เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม้

19.67

8

0.272

4.1

9

0.254

เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตว์และไข่

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่า หลักการรับประทานอาหารคลีนเกี่ ยวกับเนื้ อหาเกี่ ยวกับการปรุ งแต่งอาหาร
การแนะนาเมนู และผลิตภัณฑ์อาหารคลีน มีการนาเสนอมากที่สุด ร้อยละ 65.57 รองลงมาคือ เนื้ อหาเกี่ยวกับผัก
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และผลไม้ ร้อยละ 19.67 และเนื้ อหาเกี่ ยวกับแคลอรี่ สัดส่ วนอาหาร และการแบ่งมื้ออาหาร ร้อยละ 13.93 แต่ใน
ด้านความเหมาะสมในการจูงใจ จะพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดส่วนอาหารและการแบ่งมื้ออาหาร สามารถจูง
ใจให้รับประทานอาหารคลีนเป็ นอันดับ 1 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน ร้อยละ 7.9 ส่ วนอันดับ 2 ที่สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน คือ เนื้ อหาเกี่ ยวกับความหวาน
และน้ าตาล ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 18.6 และเนื้อหา
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน อันดับ 3 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์
ในทางบวกต่ อความตั้งใจในการรั บ ประทานอาหารคลี น ร้ อยละ 9.6 ตามลาดับ ส่ วนเนื้ อหาเกี่ ยวกับโปรตี น
เนื้ อสัตว์และไข่ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน เป็ นอันดับสุ ดท้าย ซึ่ งมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ
ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 25.4
ตารางที่ 2 สรุ ปผลกลวิธีนาเสนอเนื้อหา
ร้ อยละการ
นาเสนอเนือ้ หา

อันดับความเหมาะสม
ในการจูงใจ

ค่ า (r)

การนาเสนอข้อมูลสาระความรู ้หรื อข้อเท็จจริ ง

35.25

1

0.185

การนาเสนอโดยการแนะแนวทางแก้ไข

0.82

2

0.188

การนาเสนอโดยบุคคลผูใ้ ช้จริ งหรื อพรี เซ็นเตอร์

10.66

3

0.085

การนาเสนอผ่านการจัดกิจกรรม การร่ วมสนุกชิง
รางวัล

3.28

4

0.117

การนาเสนอโดยการสาธิตวิธีทาหรื อให้คาแนะนา
เพื่อนาไปปฏิบตั ิตาม

49.18

5

0.015

การนาเสนอโดยการเปรี ยบเทียบ

2.46

6

0.075

การตลาดเชิงเนือ้ หา

จากตารางที่ 2 สรุ ปได้วา่ กลวิธีนาเสนอเนื้ อหา โดยการสาธิ ตวิธีทาหรื อให้คาแนะนาเพื่อนาไปปฏิ บตั ิ
ตาม มีการนาเสนอมากที่ สุด ร้อยละ 49.18 รองลงมาคือ การนาเสนอข้อมูลสาระความรู ้หรื อข้อเท็จจริ ง ร้อยละ
35.25 และ การนาเสนอโดยบุคคลผูใ้ ช้จริ งหรื อพรี เซ็นเตอร์ ร้อยละ 10.66 แต่ในด้านความเหมาะสมในการจูงใจ
จะพบว่า การนาเสนอข้อมูลสาระความรู ้หรื อข้อเท็จจริ งสามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนเป็ นอันดับ 1 โดย
มีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 18.5 ส่ วนอันดับ 2 ที่สามารถ
จูงใจให้รับประทานอาหารคลีน คือ การนาเสนอโดยการแนะแนวทางแก้ไข ซึ่ งมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ
ความตั้งใจในการรั บประทานอาหารคลี น ร้ อยละ 18.8 และการน าเสนอโดยบุ คคลผูใ้ ช้จริ งหรื อพรี เซ็ นเตอร์
สามารถจู ง ใจให้ รั บ ประทานอาหารคลี น อัน ดับ 3 ซึ่ งมี ค่ าความสั ม พัน ธ์ ใ นทางบวกต่ อ ความตั้ง ใจในการ
รับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 8.5 ตามลาดับ ส่วนการนาเสนอโดยการเปรี ยบเทียบ สามารถจูงใจให้รับประทาน
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อาหารคลีน เป็ นอันดับสุ ดท้าย ซึ่ งมี ค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลี น
ร้อยละ 7.5
ส่ วนรู ปแบบของเนื้ อหาสรุ ปได้วา่ รู ปแบบของเนื้ อหาผ่านวีดีโอ มีการนาเสนอมากที่สุด ร้อยละ 67.21
รองลงมาคือ รู ปภาพ / Infographic ร้อยละ 60.66 และ ลิงค์เว็บไซต์ ร้อยละ 5.74 แต่ในด้านความเหมาะสมใน การ
จู ง ใจ จะพบว่ า รู ปภาพ / Infographic สามารถจู ง ใจให้ รั บ ประทานอาหารคลี น เป็ นอั น ดั บ 1 โดยมี ค่ า
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 6.4 ส่ วนอันดับ 2 ที่ สามารถจูงใจ
ให้รับประทานอาหารคลีน คือ วีดีโอ ซึ่ งมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหาร
คลีน ร้อยละ 5.8 และ ลิ งค์เว็บไซต์ สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน อันดับ 3 ซึ่ งมีค่าความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 3.3 ตามลาดับ
(3) พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและรับประทาน อาหารคลีน สรุ ปผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
ใหญ่มีวิธีดูแลสุ ขภาพ ปั่ นจักรยาน ร้อยละ 36.64 โดยจะรับประทานอาหารคลีนเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 42.5 ซึ่ งจะ
คานึ งถึงปั จจัยในการรับประทานอาหารคลีน คือ รสชาติ ร้อยละ 34.8 และจะรับประทานอาหารคลีน จากการสั่ง
ร้านเดลิเวอรี ร้อยละ 58.9
(4) เจตคติต่อการรับประทานอาหารคลีน สรุ ปผลการศึกษา พบว่า เจตคติต่อการรับประทานอาหารคลีน
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.627) เมื่อพิจารณาระดับความสาคัญ พบว่า การรับประทาน
อาหารคลีนเป็ นสิ่ งที่ ดีต่อสุ ขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย เป็ นอันดับหนึ่ ง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.977) รองลงมาคือ
อาหารคลีนดี กว่าอาหารทั่วไป มี ค่าเฉลี่ยระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.518) และอันดับที่ สามคื อ อาหารคลี นมี ความ
น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.384)
(5) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง สรุ ปผลการศึกษา พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 2.477) เมื่ อพิจารณาระดับความสาคัญ พบว่า คนที่ มีความสาคัญ ต่อกลุ่ม
ตัวอย่างเห็ น ว่ากลุ่มตัวอย่างควรรับ ประทานอาหารคลี น มี คะแนนเฉลี่ ย เป็ นอัน ดับหนึ่ ง ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 2.634) รองลงมาคือ คนที่มีความสาคัญต่อกลุ่มตัวอย่างต้องการให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารคลีน
มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 2.634) และอัน ดับ ที่ ส ามคื อ กลุ่ ม ตัวอย่างรู ้ สึ ก ถู ก กดดัน จากสัง คมให้
รับประทานอาหารคลีน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.034)
(6) การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สรุ ปผลการศึกษา พบว่า การรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.246) เมื่อพิจารณาระดับความสาคัญ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการรับประทานอาหารคลีน ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างเอง มีคะแนนเฉลี่ย
เป็ นอันดับหนึ่ง ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.993) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการรับประทานอาหารคลีน
เป็ นสิ่ งที่ ทาได้ง่าย มี ค่าเฉลี่ยระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 2.877) และอัน ดับที่ สามคื อ กลุ่มตัวอย่างคิ ดว่าถ้ามี
โอกาสในการรับประทานอาหารคลีน ไม่มีอะไรจะห้ามกลุ่มตัวอย่างจากการรับประทานได้ มีค่าเฉลี่ยระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.868)
(7) ความตั้งใจรั บประทานอาหารคลีน สรุ ปผลการศึ กษา พบว่า ความตั้งใจรั บประทานอาหารคลี น
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.827)
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(8) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
(1) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั เจตคติต่อ
การทาพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
(2) ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ในภาพรวม การน าเสนอของการตลาดเชิ ง เนื้ อหามี
ความสัมพันธ์ต่อเจตคติ ต่อการทาพฤติ กรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง การรับรู ้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติ ก รรม และความตั้ง ใจในการรั บ ประทานอาหารคลี น อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่า
(3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม เจตคติต่อการทาพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงและการรั บรู ้ความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม มี ความสัมพัน ธ์ต่อความตั้งใจในการรั บประทาน
อาหารคลีน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

6. อภิปรายผล
สรุ ปผลการศึ กษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะทราบข้อมูลอาหารคลีนจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของชะนี มี
กล้าม และ Booky HealthyWorld ทั้งนี้ เนื่ องจากคุ ณสมบัติหนึ่ งของ เฟซบุ๊ก (Facebook) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นพื้นที่
สื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ นาเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็ น หรื อรวบรวมคนที่ ชอบ คิด หรื อมี ทศั นคติ
ตรงกันไว้ โดยเป็ นสื่ อที่ ทุกคนสามารถเข้าชมได้อย่างสาธารณะ ไม่มีการจากัดความเป็ นส่ วนตัวในการเข้าถึ ง
ประกอบกับรายงานของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (สพธอ) ได้รายงานว่า ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต
ชาวไทยใช้เวลากับสื่ อสังคมออนไลน์มากที่สุด โดยนิยมใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) มาเป็ นอันดับ 1 มีจานวนผูใ้ ช้
ในปี 2559 คิดเป็ น 60% ของประชากรไทย หรื อ 41 ล้านคน ดังนั้นการที่เฟซบุ๊กทั้ง 2 เพจที่เน้นการนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุ ขภาพ จึงได้มีการนาเสนอการรับประทานอาหารคลีน โดยส่ วนใหญ่จะนาเสนอผ่านการ
ปรุ งแต่งอาหาร และแนะนาเมนู อาหารคลี น และผักและผลไม้ ซึ่ งมี กลวิธีนาเสนอ (Execution) ผ่านการสาธิ ต
แนะนา ให้ขอ้ มูลสาระ ข้อเท็จจริ ง สอดคล้องกับผลการสารวจข้อมูลที่พบว่า การนาเสนอข้อมูลสาระความรู ้หรื อ
ข้อเท็จจริ งสามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนเป็ นอันดับ 1 ส่ วนอันดับ 2 ที่ สามารถจูงใจให้รับประทาน
อาหารคลี น คือ การนาเสนอโดยการแนะแนวทางแก้ไข และการนาเสนอโดยบุ คคลผูใ้ ช้จริ งหรื อพรี เซ็ นเตอร์
สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน เป็ นอันดับ 3 ซึ่ งการนาเสนอทั้ง 3 มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การที่เพจต่าง ๆ นากล
ยุท ธ์การตลาดเชิ งเนื้ อหามาใช้สามารถท าให้ผูบ้ ริ โภคหัน มาสนใจและปฏิ บัติตาม สอดคล้องกับ รายงานของ
Moorhead et al. (2013) รายงานว่า สื่ อดิ จิทัลสร้างมิ ติใหม่ของการดูแลสุ ขภาพ โดยเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของประชาชน ซึ่ งส่ วนใหญ่การสื่ อสารผ่านสื่ อดิจิทลั จะใช้วิธีสื่อสารแบบการตลาดเชิ ง
เนื้ อหา ถือเป็ นการสร้างและเผยแพร่ เนื้ อหาที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องและสามารถดึ งดูดความ
สนใจของลูกค้าที่มีศกั ยภาพเพื่อผลประโยชน์ในด้านยอดขาย ผลกาไรหรื อผลลัพธ์ในเชิงบวกได้ในอนาคต โดย
ให้ความสาคัญกับการสร้างผลลัพธ์ในระยะยาว มากกว่าการสร้างผลลัพธ์ระยะสั้น สอดคล้องกับรายงานของ
Content Marketing Institute (2016) ที่ วา่ ตลาดเนื้ อหาเป็ นวิธีการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างและกระจาย
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เนื้ อหาที่ คุณค่า มี ความเกี่ ยวข้องและมี สอดคล้อง เพื่อดึ งดู ดและรั กษาผูช้ มที่ สามารถระบุ ได้อย่างชัดเจน และ
ท้ายที่สุด เพื่อผลักดันให้เกิดการกระทาของลูกค้าที่สามารถทากาไรได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของการศึกษาของ
ธิ ติ ม า พัด ลม และ ดร.กุ ล เชษฐ์ มงคล (2557) เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจ ซื้ อ อาหารคลี น ฟู้ ดผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคมีแหล่งข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีน คือ สื่ อสังคม
ออนไลน์บนเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คลี่ฉายา (2013)
ศึกษาประเภทเนื้ อหาการตลาดบนเฟสบุกแฟนเพชและความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผลการศึ กษา พบว่า ประเภท
เนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจสิ นค้ า สามารถแบ่ ง ได้ 4 ประเภท คื อ 1.) การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
2.) การส่ งเสริ ม และกระตุน้ ให้ เกิ ด การซื้ อหรื อใช้ 3.) การจัด กิ จกรรมออนไลน์ และ 4.) การส่ งเสริ ม การขาย
โดยทั้ง 4 ประเภทมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พลอยไพลิน คาแก้ว (2559) ที่ ทาการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความตั้งใจที่ จะบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ โดยพบว่า อินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
มากที่สุด โดยพบว่า เนื้อหาการตลาดบนสื่ อที่มีบทบาทในการเป็ นแหล่งข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการดูแล
สุขภาพทัว่ ไปและการลดน้ าหนักโดยเฉพาะบนสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลดพุง ลดโรค เป็ นสื่ อ
ของหน่วยงานของรัฐบาล เกี่ยวกับการลดน้ าหนัก เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชะนีมีกล้าม เป็ นสื่ อของบุคคล เกี่ยวกับการลด
น้ าหนัก
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าเฟซบุ๊กที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคลีนส่วนใหญ่จะ
นาเสนอในรู ปแบบ รู ปภาพและวีดีโอ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสารวจข้อมูลที่ ว่า รู ปภาพ / Infographic สามารถ
จู ง ใจให้ รั บ ประทานอาหารคลี น เป็ นอัน ดับ 1 รอง ซึ่ งมี ค่ าความสั ม พัน ธ์ ในทางบวกต่ อ ความตั้ง ใจในการ
รับประทานอาหารคลีน ร้อยละ 5.8 และลิงค์เว็บไซต์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2554) และ
พีรพัฒ น์ ตุลยาเดชานนท์ (2555) ที่ ได้คน้ พบรู ปแบบการสื่ อสารที่ หลากหลายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ คื อ รู ปภาพ
(Photos) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถชัย วรจรั สรังสี และพนม คลี่ ฉายา (2013) ศึ กษาประเภทเนื้ อหา
การตลาดบนเฟสบุกแฟนเพชและความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษา พบว่า วิธีการนาเสนอเนื้อหาการตลาด
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1.) รู ปภาพ 2.) วิดีโอ 3.) ลิงค์ โดยทั้ง 3 ประเภทมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อ
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 อี กทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Visual.ly (2013) ที่ ได้ค ้น พบว่าการ
โพสรู ปภาพบนเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้มากถึงร้อยละ 37 โดยประเภทของรู ปภาพที่พบ
มากที่สุด คือ ภาพอี-โปสเตอร์ ซึ่ งเป็ นภาพที่ทาการจัดวางรู ปภาพและข้อความไว้อย่างลงตัวในกรอบเดียวกัน ทา
ให้ภาพ อี-โปสเตอร์ มีความน่ าสนใจ เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัชชัย สุ วรรณสาร
(2556) ที่ได้อธิบายว่าเนื้อหาการตลาดจะต้องเชื่อมโยงจุดเด่นของตราสิ นค้าให้เข้ากับเนื้ อหาการตลาด และจะต้อง
มีความเข้าใจง่ายและชัดเจน ซึ่งรู ปภาพจะเป็ นตัวเชื่อมจุดเด่นของตราสิ นค้าให้เข้ากับเนื้อหาการตลาดได้เป็ นอย่าง
ดีดว้ ยการใช้โทนสี พรี เซ็นเตอร์ ฯลฯ ที่สามารถแสดงถึงความเป็ นตราสิ นค้า และเนื่ องจากพื้นที่ในรู ปมีอยูอ่ ย่าง
จากัด ทาให้ขอ้ ความต่างๆที่ จะใส่ ลงไปในภาพจะต้องเป็ นข้อความที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจนซึ่ ง
การที่ใช้รูปภาพเป็ นวิธีการนาเสนอเนื้ อหาการตลาดสามารถทาให้ผูใ้ ช้เข้าถึงรู ปภาพได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ ว
(Sudden, 2003) ต่ อเนื่ อ ง และทัน ต่ อ เวลา เพราะรู ป ภาพนี้ จะไปปรากฏอยู่ในหน้ารวมข่ าว (News Feed) ของ
ผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ ว ซึ่งจะให้การสื่ อสารระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคมีความรวดเร็ ว สดใหม่มากกกว่าสื่ ออื่น
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) รู ปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ในด้านหลักการรับประทานอาหารคลีน ควรเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับแคลอรี่ สัดส่ วนอาหารและการแบ่งมื้ออาหาร ให้มากยิง่ ขึ้นเพราะปั จจุบนั นาเสนอเพียงร้อยละ 13.93 ของ
เนื้ อหาทั้งหมดเท่านั้น แต่หากมองในด้านความเหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนพบว่า เนื้ อหา
เกี่ ย วกับ แคลอรี่ สั ด ส่ ว นอาหารและการแบ่ ง มื้ อ อาหาร มี ค วามเหมาะสมในการจู ง ใจมากที่ สุ ด และมี ค่ า
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
(2) รู ปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ในด้านกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาอาหารคลีนบนเฟซบุ๊ก
ปั จจุบนั เน้นนาเสนอข้อมูลสาระความรู ้หรื อข้อเท็จจริ ง โดยพบถึงร้อยละ 35.25 ของเนื้ อหาทั้งหมด เป็ นกลวิธีที่
ควรนาเสนอต่อไปเพราะสอดคล้องกับความเหมาะสมในการจูงใจเป็ นและมีค่าความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ในขณะที่การนาเสนอโดยการสาธิตวิธีทาหรื อให้คาแนะนาเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ตาม ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจต่างๆนิ ยมน าเสนอมากที่ สุด ถึ งร้ อยละ 49.18 ของเนื้ อ หาทั้งหมด หากมองในแง่ความ
เหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนยังอยูใ่ นอันดับที่นอ้ ยกว่ากลวิธีอื่นๆ จึงควรเพิ่มหรื อเปลี่ยนการ
นาเนื้อหาในกลวิธีอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มความเหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน
(3) รู ปแบบการตลาดเชิงเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ก ในด้านรู ปแบบสื่ อ ควรนาเสนอในรู ปแบบวีดีโอหรื อ
รู ปภาพ / Infographic เพราะมีความเหมาะสมในการจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน และมีค่าความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับอิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้ อหาบนสื่ อดิจิทลั ที่เป็ นที่นิยมของ
ผูบ้ ริ โ ภค ในเชิ งคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ผูป้ ระกอบการ ผูท้ ี่ ส นใจสามารถน าผลการศึ กษาไปขยายผลและน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น
(2) ด้วยงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ข้อสรุ ปที่ ได้จึงเป็ นรายละเอียดเกี่ ยวกับทัศนคติใน
ด้านต่างๆ ของตอบแบบสอบถามเท่านั้น จึงไม่สามารถนาข้อสรุ ปจากงานวิจยั ครั้งนี้ ไปตีความเป็ นความคิดเห็ น
ของคนส่ วนใหญ่ในสังคมได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่าง และพื้นที่ ในการศึกษาแหล่ง
อื่นๆ เพื่อความแม่นยาของข้อมูลมากขึ้น
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ABSTRACT
The two key objectives of the research entitled cultural heritage values of Thai movies registered as
national film heritage were: (1) to compare the process and criteria of selecting the film heritage to be registered
as the national film heritage between Thailand and international system, and (2) to study the categorization of
the Thai movies registered as the national film heritage according to the category of outstanding cultural values
of each movie. Qualitative research method was employed through content analysis based on the value and
meaning of cultural resource theory, cultural resource management, and the theories on aesthetic art and film.
Data used in this research was the 100 movies from the archives between the first and the fourth national film
heritage registration during 2011 and 2014.
The findings revealed the difference on criteria of selecting the film heritage between Thailand and
international system in terms of number of the criteria and the process of selecting the committee for
considering the registration of film heritage. There were six criteria for Thailand but only two for international
system. Although the first step of selection process between Thailand and international system which allows
public to jointly nominate the films is the same, but the process of appointing the expert committee for final
selection is difference. Most of the movie’s category registered as national film heritage of Thailand consisted
of news and event drama and documentary. These 3 main categories were not only found as the group of largest
number but also represented the highest values of cultural identity.
KEYWORDS: comparison of process and criteria of film heritage selection, movie’s category, cultural value,
cultural resource

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ภาพยนตร์ ไทยมีคุณค่าทางวัฒนธรรม คือเป็ นภาพยนตร์ ที่มีเอกลักษณ์เป็ นเฉพาะของคนไทย ที่มีการ
ดาเนิ นเรื่ อง การเล่าเรื่ อง ในมุมมองของคนไทยในแต่ละยุคสมัย รวมถึงวัฒนธรรมการดาเนิ นชีวิต การแต่งกาย
การแต่งหน้าทาผมของคนในแต่ละช่วงเวลา การสื บทอดประเพณี การละเล่น กีฬา คติความเชื่อ และพิธีกรรม
ซึ่งมักจะต้องมีแบบแผนในการปฏิบตั ิ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในภาพยนตร์ไทย ในแต่ละเรื่ องกระจายกันไป
ทาให้คนยุคหลังสามารถศึกษาถึงความเป็ นมาและรายละเอียดได้ดว้ ยการได้เห็ นภาพจริ งๆ โดยไม่ถูกข้อจากัด
ของเวลามาเป็ นอุปสรรค เพราะไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่ าไรก็จะสามารถศึ กษาวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ ได้เสมอ
ภาพยนตร์ จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถสะท้อนสภาพสังคม แนวคิด และวัฒนธรรมของคนที่เกิดขึ้น ภาพยนตร์ ถือว่าเป็ น
สื่ อมวลชนแขนงหนึ่ งที่ มีลกั ษณะการถ่ายทอดเรื่ องราว หรื อข้อมูลจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารในปริ มาณที่ มาก
และอยูห่ ่ างไกลออกไป (กิตติมา สุ รสนธิ, 2544) จึงทาให้ภาพยนตร์เป็ นช่องทางหนึ่งที่มีประสิ ทธิภาพมากต่อการ
แพร่ กระจายของวัฒนธรรมซึ่งคุณสมบัติของวัฒนธรรมก็คือสามารถแพร่ กระจายไปยังสังคมอื่นได้อาจจะโดยใช้
คนเป็ นตัวกลางหรื อมีสื่อเป็ นตัวกลางอย่างเช่นสื่ อภาพยนตร์ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ยงั เป็ น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ งที่ จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศทั้งด้านการส่ งออกภาพยนตร์ และการ
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นาเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่ นานาชาติที่จะเป็ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศได้อีกทาง
หนึ่ง (กาจร หลุยยะพงศ์, 2548)
ในระยะเวลาที่ผ่านมาภาพยนตร์ หลายเรื่ องที่ มีคุณค่าทั้งทางด้านที่ได้รับความนิ ยมของประชาชนคนดู
และที่เป็ นการบันทึกเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ คุณค่าที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคม และวัฒนธรรมของคน
ในยุคก่อน มิได้มีการดูแลรักษาสภาพของแผ่นฟิ ล์มที่ถูกวิธีเพื่อการยืดอายุของแผ่นฟิ ล์มจึงทาให้ภาพยนตร์หลาย
เรื่ อ งได้ถู ก ท าลายอัน เนื่ อ งมาจากปั จ จัย ทางด้า นกายภาพของแผ่ น ฟิ ล์ม เอง หรื อ การไม่ เห็ น ค่ า คุ ณ ค่ าของผู ้
ครอบครองแผ่นฟิ ล์ม จึงทาให้ภาพยนตร์หลายเรื่ องได้สูญหายไป
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2509 มีการประชุมของคณะอนุ กรรมการด้านการสื่ อสารมวลชนในคณะกรรมการ
แห่งชาติวา่ ด้วยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ ซึ่งมี พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ทรงเป็ นประธานจัดประชุมกันที่สถานี ไทยโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ที่ประชุมมีมติเสนอให้
หอสมุดแห่ งชาติ เปิ ดแผนกเก็บรักษาฟิ ล์มภาพยนตร์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เพื่อให้ยวุ ชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวก องค์ประธานและอนุกรรมการบางท่าน แสดงเจตนาจะบริ จาคฟิ ล์ม
ภาพยนตร์ ที่สาคัญจานวนหนึ่ ง เป็ นประเดิมแก่หอสมุดด้วย วันนี้ จึงเป็ นวันสาคัญวันหนึ่ งในประวัติศาสตร์ การ
อนุรักษ์ภาพยนตร์ของชาติ แต่น่าเสี ยดายที่ขอ้ เสนอนี้ ไม่มีการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง แผนกเก็บรักษาฟิ ล์มภาพยนตร์
จึงไม่เกิดขึ้นประเทศไทยจึงเสี ยโอกาสในการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์สาคัญๆ ไว้เป็ นมรดกของชาติ เพราะกว่าที่จะ
มีการจัดตั้งของภาพยนตร์ น้ นั ก็เมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงปี 2527 เวลาที่ผ่านไปได้ทาลายภาพยนตร์ ของชาติไปแล้ว
เป็ นจานวนมาก
แม้ว่าจะมี ห อภาพยนตร์ แ ห่ ง ชาติ เกิ ด ขึ้ น แต่ ก็ มี ฐ านะเป็ นหน่ ว ยงานเล็ ก ๆในกรมศิ ล ปากร ได้รั บ
งบประมาณจากัด ไม่สามารถพัฒนาให้ทนั กับการที่ตอ้ งทาหน้าที่ ดูแลรักษาฟิ ล์มภาพยนตร์ ของทั้งชาติ แต่นับ
จากปี 2552 หอภาพยนตร์ แห่ งชาติหน้าปฏิ รูปจากระบบราชการเป็ นหอภาพยนตร์ ( องค์การมหาชน) ซึ่ งอยูใ่ น
กากับของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม โดยตรงจึงได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้
เข้มแข็งและกว้างขวางขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการอนุรักษ์ภาพยนตร์ซ่ ึงเป็ นภารกิจหลักของหอภาพยนตร์น้ นั มิใช่วา่ จะ
ด าเนิ น การไปได้ราบรื่ น โดยล าพัง หอภาพยนตร์ เอง เพราะการอนุ รั กษ์ภ าพยนตร์ จ ะต้อ งมี ก ารสื บ เสาะหา
ภาพยนตร์ ซ่ ึ งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งในต่างประเทศและล้วนเป็ นทรั พย์สินของทางเอกชนและ
หน่ วยงานของรัฐซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั ไม่ตระหนักถึงความจาเป็ นในการอนุ รักษ์ภาพยนตร์ เหล่านั้น หรื อบางที อาจ
ตระหนักดีแต่ไม่มีความรู ้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ และไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยงั มีภาพยนตร์
จานวนมากที่ ถูกทอดทิ้ง ไม่มีหรื อเสมือนไม่มีเจ้าของ หรื อผูด้ ูแลดังนั้นการอนุ รักษ์ภาพยนตร์ จึ งต้องได้รับการ
สนับสนุนร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย เป็ นงานแข่งกับเวลาจึงต้องมีการวางแผนการกาหนดการทางาน และ
งบประมาณให้เหมาะสม หอภาพยนตร์ จึงจัดทาโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติซ่ ึ งเป็ นเสมือนการ
ทาบัญชีภาพยนตร์ที่สาคัญ และที่เสี่ ยงต่อการสูญเสี ยของชาติ เพื่อดาเนินการอนุรักษ์ได้ทนั การ โครงการนี้จะทา
ต่อเนื่ องไปทุกปี เริ่ มต้นในปี 2554 โดยกาหนดให้มีการประกาศในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็ นการราลึกถึง
วันประวัติศาสตร์ และเป็ นการสื บทอดและเชิดชูเจตนารมณ์ของที่ประชุมในครั้งนั้น ปั จจุบนั การประกาศการขึ้น
ทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ ได้ประกาศขึ้ น ปี ละ 25 เรื่ อง จนถึ งปี พ.ศ. 2557 เป็ นครั้ งที่ 4 มี ภาพยนตร์ ที่
ประกาศขึ้นทะเบียนไปแล้ว 100 เรื่ อง (หอภาพยนตร์แห่งชาติ, 2554)
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การเก็บรักษาภาพยนตร์ที่มีคุณค่าเพื่อการศึกษาถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม และคุณค่าทางประวัติศาสตร์
นั้นสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 ในยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 1 การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม กลยุทธ์วิจยั ที่ 2 ส่ งเสริ ม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม
จริ ย ธรรม ศิ ล ปวัฒ นธรรม และเอกลักษณ์ ที่ ห ลากหลาย แผนงานวิจัย ที่ 2 การวิ จัย เกี่ ย วกับ องค์ค วามรู ้ ท าง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติระดับนานาชาติ (นโยบายและ
ยุธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555-2559)
เนื่องด้วยภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในแต่ละปี สามารถจาแนกได้หลาย
ประเภทซึ่ งภาพยนตร์ แต่ละประเภทย่อมมีคุณค่าและความหมายที่ จะสื่ อออกมาได้แตกต่างกันฉะนั้นในการใช้
เกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือก การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติที่มีคุณภาพก็จะสามารถคัดเลือก
ภาพยนตร์ที่ตรงต่อความต้องการในการอนุรักษ์ มากที่สุด
นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศอื่นๆในระบบสากลที่มีลกั ษณะการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ที่
มีคุณค่า โดยมีการประกาศขึ้นทะเบียน และมีการกาหนดเกณฑ์คุณค่าในด้านต่างๆซึ่งมีความน่าสนใจในการนามา
เปรี ยบเที ยบกระบวนการ และเกณฑ์ในการคัดเลือกการขึ้นทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ รวมถึงการศึ กษา
เปรี ยบเทียบในด้านของทฤษฎีดา้ นสุ นทรี ยะ ศิ ลปะภาพยนตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงเกณฑ์คุณค่าใน
การคัดเลือก และการศึกษาในบริ บทแวดล้อมต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ในการขึ้นทะเบียนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติของประเทศไทยกับในระบบสากล
(2) เพื่อศึกษาการจาแนกกลุ่มของภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติตาม
ประเภทคุณค่าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละเรื่ อง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดวิจยั
คุณค่ามรดกวัฒนธรรมของภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

เพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดก
ภาพยนตร์ในการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติของ
ประเทศไทยกับในระบบสากล
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในระดับสากล
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์สุนทรี ยะ ศิลปะ กับภาพยนตร์
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ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
ตามประเภทคุณค่าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ของแต่ละเรื่ อง
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เรื่ องคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรม
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รู ปแบบการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (quality research) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis) ด้วยทฤษฎี คุณ ค่าและ
ความหมายของทรั พ ยากรวัฒ นธรรมการ จัด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม ทฤษฎี เกี่ ยวกับ สุ น ทรี ย ะศิ ล ปะกับ
ภาพยนตร์ นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาวิธีการวิจยั อื่นๆที่เหมาะสมเช่นการศึกษาจากเอกสารสิ่ งพิมพ์และการค้นคว้าจาก
สื่ อออนไลน์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้
4.2 เครื่องมือวิจยั
4.2.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย กลุ่มประชากรที่ ผวู ้ ิจยั ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแหล่งข้อมูลที่ มา
จาก
1.แหล่ ง ข้อ มู ล ประเภทเอกสาร และสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต แหล่ งข้อ มู ล ประเภทเอกสารได้แ ก่
บทความบทสัมภาษณ์ สูจิบตั ร และวารสารการเผยแพร่ ของการจัดงานการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ
ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 เรื่ องย่อสารานุกรมภาพยนตร์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่สะท้อนในภาพยนตร์
แหล่งข้อมูลสื่ ออินเตอร์ เน็ตได้แก่ขอ้ มูลของกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของสากลความรู ้เกี่ยวกับศิลปะความงามด้านสุนทรี ยศาสตร์ หลักการวิจารณ์ภาพยนตร์ หลักการทางวัฒนธรรมใน
ภาพยนตร์
2.แหล่งข้อมูลประเภทแผ่น บันทึ กภาพวีซีดี (Vcd) ของภาพยนตร์ ที่ ได้รับ การขึ้ น ทะเบี ยน
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2557 จานวน 100 เรื่ อง
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมเอกสารกระบวนการและเกณฑ์ก ารคัด เลื อ กภาพยนตร์ ใ นการขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภาพยนตร์ ของชาติ ทั้งของในประเทศไทยและของสากลเพื่ อน ามาเปรี ยบเที ยบ การเก็บรวบรวมเอกสารการ
เผยแพร่ เรื่ องย่อรวมถึงแผ่นบันทึ กภาพวีซีดี (Vcd) จากหอสมุดเชิด ทรงศรี ในการนามาวิเคราะห์จาแนกข้อมูล
การเก็บรวบรวมเอกสารนโยบายเป้ าหมายการดาเนิ นงาน ของหอภาพยนตร์ เมื่อนามาวิเคราะห์บริ บทแวดล้อม ที่
ส่ งผลต่อการคัดเลือกภาพยนตร์ และในระบบสากลได้รวบรวมข้อมูลมาจากสานักทะเบี ยนภาพยนตร์ แห่ งชาติ
ของหอสมุ ด รั ฐ สภา คณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ภ าพยนตร์ แ ห่ งชาติ (NFPB) ส านัก ทะเบี ย นภาพยนตร์ แห่ งชาติ
สหรัฐอเมริ กา (National Film Registry)
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.4.1 วิธีการวิเคราะห์ เนือ้ หา Content Analysis
ขั้นที่1 วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ 1
1.1 โดยการนากระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทยเปรี ยบเทียบ และ
วิเคราะห์ กับกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ของสากล
1.2 โดยการนากระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ของไทยมาเปรี ยบเทียบกับ
เกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรี ยภาพ ศิลปะของภาพยนตร์
ขั้นที่ 2 วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ 2
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2.1 โดยการวิเคราะห์ เอกสาร ร่ ว มกับ แถบบัน ทึ ก วีดี ทัศ น์ ในการจ าแนกกลุ่ ม ของมรดก
ภาพยนตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของชาติ ตามคุณค่าที่โดดเด่นในแต่ละด้านเพื่อนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ กับ
เกณฑ์ในทฤษฎีเรื่ องคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
4.4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์ เนือ้ หา
ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา โดยการนาเสนอข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มของประเภทข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ถูกสื่ อสารผ่านภาพยนตร์

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ผลการศึ กษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและเกณฑ์ การคัดเลือกมรดก
ภาพยนตร์ ในการขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติของประเทศไทยกับในระบบสากล
เกณฑ์ การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ ของไทย
1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรื อความทรงจา 2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ 3. มีความเสี่ ยงต่อการ
สู ญเสี ยหรื อยากแก่ การหาทดแทน 4. มีความโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ 5. บู รณภาพความสมบู รณ์ ครบถ้วนของ
ผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผูส้ ร้างสรรค์ 6. อิทธิพลต่อคนและสังคม
เกณฑ์ การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ ของสากล
1. เป็ นภาพยนตร์ ที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรื อ สุ นทรี ยภาพ 2.ภาพยนตร์ จะต้องมี
คุณสมบัติ อายุอย่างน้อย 10 ปี
ในเปรี ยบเทียบแสดงเกณฑ์การคัดเลือกในประเทศไทยจะมีจานวนเกณฑ์ที่เยอะกว่า ถึง 6 เกณฑ์
แต่เกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ ในระดับสากล มีจานวน 2 เกณฑ์ ในเกณฑ์ขอ้ ที่ 1 ในระบบสากลที่ กล่าวว่า
ต้องเป็ นภาพยนตร์ ที่มี ความสาคัญ ทางวัฒ นธรรมในอดี ต หรื อภาพยนตร์ ที่มี ความสาคัญ ทางสุ น ทรี ยะ จะมี
ความหมายสอดคล้อ งและไปทางเดี ยวกัน กับ เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กของประเทศไทย ในข้อ ที่ 1 คื อ คุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์และความทรงจาข้อที่ 2 คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ ข้อที่ 6 อิทธิพลต่อคนและสังคม ในเกณฑ์ขอ้ ที่
2 ในระบบสากลที่กล่าวว่า ภาพยนตร์ จะต้องมีคุณสมบัติอายุอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป แต่ทว่า เกณฑ์ของประเทศไทย
ยังไม่ได้ระบุคุณสมบัติอายุของภาพยนตร์ วา่ จะต้องมีอย่างน้อยกี่ปี เพียงแต่ระบุเป็ นเกณฑ์ขอ้ 3 ว่ามีความเสี่ ยงต่อ
การสู ญเสี ยหรื อยากแก่การหาทดแทน แต่นั่นอาจจะหมายความว่าภาพยนตร์ ที่อยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ นี้ ของประเทศไทย
อาจจะต้องมี อายุที่ม ากกว่า 10 ปี ขึ้ น ไปอยู่แล้วจึ งจะอยู่ในสภาวะความเสี่ ยงต่ อการสู ญ เสี ยหรื อยากแก่ การหา
ทดแทน ในเกณฑ์ขอ้ ที่ 4 ของการคัดเลือกภาพยนตร์ ของประเทศไทยว่าด้วยเรื่ องมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
และในเกณฑ์ขอ้ ที่ 5 บูรณภาพ เป็ นเกณฑ์ที่ไม่ได้มีในระบบสากล
ในส่ วนเรื่ อ งกระบวนการการคัด เลื อ กมรดกภาพยนตร์ ข องไทย และของสากลมี ข บวนการที่
คล้ายคลึ ง กัน คื อประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการเสนอรายชื่ อ ภาพยนตร์ แต่ ล ะปี เพื่ อ การรั บ คัด เลื อกเป็ นมรดก
ภาพยนตร์ และหลังจากนั้นก็จะมีการจัดตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในการคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ ในขั้นสุ ดท้าย
เพื่อการขึ้นทะเบียน ทั้งของประเทศไทยและของสากลใช้จานวนขั้นสุดท้าย 25 เรื่ องต่อปี เท่ากัน
ในประเทศไทย การคัดเลือกกรรมการในแต่ละปี จะดูจากจานวนของรายชื่ อ ของภาพยนตร์ ที่ถูก
เสนอชื่อเข้ามาโดยประชาชนด้วยจะดูวา่ มีภาพยนตร์กลุ่มไหนแนวไหนบ้างและจึงจะได้ จะตั้งกรรมการที่มีความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องตามกลุ่มของภาพยนตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก หลังจากนั้น จึงให้กรรมการที่เป็ น เจ้าหน้าที่ ของ
หอภาพยนตร์แห่ งชาติ เป็ นคนดูภาพยนตร์ และทาบทสรุ ปของภาพยนตร์ไทยเรื่ อง เพื่อนามาเสนอ และวิเคราะห์
โดยคณะกรรมการ ที่ คดั เลือกมาในแต่ละด้าน แล้วจึ ง มาทาฉันทามติร่วมกันกับคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อลง
ความเห็นภาพยนตร์ที่จะได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกภาพยนตร์ของชาติในแต่ละปี
ซึ่งมีความแตกต่าง จากของในระบบสากล ซึ่งในระบบสากลของสหรัฐอเมริ กาได้มีพระราชบัญญัติ
โรงใน กฎหมาย ที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสภาคองเกรส (Congress) ให้มี คณะกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 22 คน
จาก 17 สาขาที่ มีการกาหนดไว้ และมี คณะกรรมการสรรหาอิสระ ได้สูงสุ ดอีก 5 รายชื่อ เพื่อเป็ นกรรมการหลัก
ในแต่ละปี ในการคัดเลือกภาพยนตร์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ
5.1.1 ผลการศึ ก ษาการน ากระบวนการและเกณฑ์ การคั ด เลื อ กมรดกภาพยนตร์ ของไทยมา
เปรียบเทียบกับทฤษฎีสุนทรียภาพ ศิลปะของภาพยนตร์
จากผลการศึ กษา หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ ข้ ึนทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์
ของชาติ ยังไม่มีเกณฑ์ขอ้ ใด ที่ สนับสนุ น หรื อคัดเลือกภาพยนตร์ ที่มีความโดดเด่นทางสุ นทรี ยะ ซึ่ งความรู ้สึก
สุ น ทรี ยะ จะเกิ ด ขึ้ น ได้ มนุ ษ ย์จ ะต้อ งได้รั บ ประสบการณ์ ท างสุ น ทรี ยะ (สุ ชาติ สุ ท ธิ 2529, น.16) ได้จ าแนก
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยศาสตร์ ที่ได้โดยผ่านผลงานศิลปะออกเป็ น 3 ลักษณะ 1. ประสบการณ์เพื่อการเรี ยนรู ้
คุ ณ ค่ าทางความงาม (aesthetic/ artistic appreciation) 2. ประสบการณ์ ด้วยการเรี ยนรู ้ จ ากการสร้ างสรรค์ (art
creatin) 3. ประสบการณ์ โ ดยการเรี ย นรู ้ จ ากการวิเคราะห์ (art criticism) ซึ่ งต่ างกับ หลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
พิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ข้ ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของสากล วิธีให้ความสาคัญกับภาพยนตร์ที่สร้างสุนทรี ยะ
ให้กบั คนดู ภาพยนตร์จะเป็ นงานศิลปะที่มีคุณค่าได้จะต้องประกอบด้วยคุณค่าทั้ง 3 ประการอยูค่ รบถ้วนผูส้ ร้าง
จะต้องสร้างคุณค่าทั้ง 3 ด้านลงในภาพยนตร์ที่ตนเองสร้าง นอกจากเนื้ อหาของเรื่ องมีความเกี่ยวพันกับชีวิตและ
สังคม
ซึ่ งหลักเกณฑ์ ที่ ใช้ในการพิจารณาการคัดเลือกภาพยนตร์ ข้ ึนทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์ ของชาติมี
เพียงข้อ 6 อิทธิพลต่อคนและสังคม เพียงข้อเดียวที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของศิลปะภาพยนตร์
จากการเปรี ยบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ในการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ
สุนทรี ยศิลปะกับภาพยนตร์มีเพียงเกณฑ์กฎ 2 ข้อเท่านั้นที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดงั กล่าว คือเกณฑ์ขอ้ 2 คุณค่าทาง
ศิลปะภาพยนตร์ และเกณฑ์ขอ้ 6 อิทธิพลต่อคนและสังคม
5.2 ผลการศึ กษาตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึ กษาการจาแนกกลุ่มของภาพยนตร์ ที่ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติตามประเภทคุณค่ าทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่ นของแต่ ละเรื่อง
ส าหรั บ การการประเมิ น คุ ณ ค่ าทรั พ ยากรวัฒ นธรรมของภาพยนตร์ ที่ ไ ด้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 1- 4 ปรากฏภาพยนตร์ จานวนมากถึง 60 เรื่ อง ที่แสดงถึงคุณค่าเชิงอัตลักษณ์และในกลุ่ม
รองลงมาที่ มีจานวนภาพยนตร์ ที่เข้าเกณฑ์ในจานวนที่ ใกล้เคียงกันก็คือเกณฑ์ 1.2 คุณค่าเชิ งศิ ลปะหรื อเทคนิ ค
จานวน 23 เรื่ อง เกณฑ์ 2.3 คุณค่าเชิงการศึกษา จานวน 21 เรื่ อง เกณฑ์ 2.4 คุณค่าเชิงสังคม จานวน 25 เรื่ อง เกณฑ์
2.5 คุณค่าเชิงการเมือง จานวน 19 เรื่ อง และในกลุ่มสุ ดท้าย ที่มีจานวนน้อย และไม่มีภาพยนตร์ที่เข้าข่ายเกณฑ์คือ
เกณฑ์ 1.3 คุ ณ ค่ าเชิ ง จ านวนที่ ห ายากมี จ านวนภาพยนตร์ 14 เรื่ อ ง เกณฑ์ 2.1 คุ ณ ค่ า เชิ งเศรษฐกิ จ มี จ านวน
ภาพยนตร์ 2 เรื่ อง เกณฑ์ 2.2 คุณค่าเชิงหน้าที่ใช้สอย ไม่มีจานวนภาพยนตร์ที่เข้าข่าย
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สาหรับการจัดแบ่งประเภทภาพยนตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์ แห่ งชาติครั้งที่ 1-4
พบว่า กลุ่มภาพยนตร์ ที่มีจานวนมากที่ สุดที่ ได้รับการขึ้นทะเบี ยน คื อกลุ่มของภาพยนตร์ ข่าว ข่าวสาร บันทึ ก
เหตุการณ์ซ่ ึ งมีจานวนด้วยกัน 29 เรื่ อง รองลงมาคือกลุ่มภาพยนตร์ ราม่า มีจานวน 22 เรื่ อง และภาพยนตร์สารคดี
มี 13 เรื่ อง นัน่ แสดงว่าภาพยนตร์ ใน 3 กลุ่มนี้ เป็ นภาพยนตร์ ที่สื่อคุณค่าความสาคัญของมรดกวัฒนธรรม ในด้าน
ต่างๆ ไว้มากที่สุด
แผนภูมิแสดงคุณค่ าทรั พยากรวัฒนธรรมของภาพยนตร์ ที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ
ประเภทภาพยนตร์ ข่าว ข่ าวสาร บันทึ กเหตุการณ์ , ภาพยนตร์ ดราม่ า และ ภาพยนตร์ สารคดี
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ภาพยนตร์ ขา่ ว ข่าวสาร และ
บันทึกเหตุการณ์

ภาพยนตร์ ราม่า

ภาพยนตร์ สารคดี

จากผลการประเมิ น พบว่ า ในกลุ่ ม ของประเภทภาพยนตร์ ข่ า ว ข่ า วสาร และบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ,
ภาพยนตร์ ด ราม่ า และภาพยนตร์ สารคดี ซึ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม ประเภทภาพยนตร์ ที่ มี จานวนมาก ที่ สุ ด ในการขึ้ น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติแสดงผลการประเมิน -คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมของภาพยนตร์ ตามเกณฑ์ของ
การประเมินคุณค่าวัฒนธรรม คือเกณฑ์ที่ 1.1 คุณค่าเชิงอัตลักษณ์ ซึ่ งมีจานวนของภาพยนตร์มากเป็ นอันดับ 1 ใน
ทั้ง 3 กลุ่มภาพยนตร์ที่ทาการวิเคราะห์

6. อภิปรายผล
6.1 สรุปผลการวิจยั ในวัตถุประสงค์ ที่ 1
6.1.1 สรุปผลการศึกษา ความแตกต่ างของกระบวนการและเกณฑ์ การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ ของ
ไทย และกระบวนการและเกณฑ์ การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ ของสากล
ในส่ วนของเกณฑ์การคัด เลื อกของไทยใช้เกณฑ์ที่ มีก ารแยกถึ ง 6 เกณฑ์ในการคัดเลื อ กมรดก
ภาพยนตร์ เพื่ อ จะรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นซึ่ งมี ม ากกว่าต่ างกับ ในระบบสากลที่ มี เพี ย ง 2 เกณฑ์ และในส่ ว นของ
กระบวนการการคัดเลือกมีความคล้ายคลึงกัน คือประชาชนจะมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่ อในแต่ละปี และในขั้น
สุ ด ท้ายก็ จ ะมี ค ณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น มาเพื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ ภาพยนตร์ ที่ ถู ก เสนอเข้ามา ว่า
ภาพยนตร์เรื่ องใดสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็ นมรดกภาพยนตร์ของชาติ และในแต่ละปี การประกาศรายชื่อทั้ง
ของไทยและสากลจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติจานวน 25 เรื่ อง
เท่ากัน แต่ดว้ ยความแตกต่างกัน ของจานวนเกณฑ์ที่ใช้ ซึ่ งแน่นอนว่า ถ้าเกณฑ์ที่ใช้มีจานวนน้อยและรัดกุมก็จะ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สามารถจากัด คุณสมบัติหรื อคุณค่าของภาพยนตร์น้ นั ๆ ได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกันถ้าเราใช้เกณฑ์ในจานวนที่
เยอะขึ้นและมีความหลากหลายมาคัดเลือกจานวนภาพยนตร์ ที่มีจานวนจากัดก็อาจจะได้ภาพยนตร์ที่มีคุณค่า หรื อ
ความสาคัญที่ชดั เจนไม่ได้มากนัก
6.1.2 สรุ ปผลการศึกษา กระบวนการและเกณฑ์ การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ ของไทยเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีสุนทรียภาพศิลปะของภาพยนตร์
จากผลการเปรี ยบเที ยบ จากเกณฑ์ท้ งั หมด 6 ข้อที่ใช้ในการคัดเลือก มรดกภาพยนตร์ ของชาติ ผล
ปรากฏว่ามีเพียง 2 เกณฑ์ที่สอดคล้องกับทฤษฎีสุนทรี ยภาพ ศิลปะของภาพยนตร์ ดังนี้
-เกณฑ์ขอ้ ที่ 2 คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ เป็ นผลงานที่สร้างสรรค์อนั แสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้าน
ภาพยนตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับองค์ประกอบของศิ ลปะซึ่ งถูกจาแนกไว้ เมื่อสามารถระบุได้ว่า ภาพยนตร์ เรื่ องใดมี
ความเป็ นศิลปะก็สามารถสื่ อถึงสุนทรี ยภาพได้เช่นกัน
-เกณฑ์ขอ้ ที่ 6 อิทธิพลต่อคนและสังคมภาพยนตร์ที่สามารถส่ งผลกระทบโดยตรง หรื อโดยอ้อมต่อ
ปั จเจกชนและหรื อต่อสังคมไม่วา่ ทางด้านพฤติกรรมความคิดความเชื่ออารมณ์อาจก่อให้เกิดกระแสนิ ยมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิ ยมขนบธรรมเนี ยมไม่วา่ ช่วงระยะเวลาสั้น หรื อยังยืนนาน ซึ่ งเกณฑ์ดงั กล่าวนี้ สอดคล้อง กับ
ทฤษฎีศิลปะภาพยนตร์ ที่ระบุวา่ ภาพยนตร์จะเป็ นงานศิลปะที่มีคุณค่าได้ จะต้องประกอบด้วยคุณค่าทั้ง 3 ประการ
คือ 1. คุณค่า ทางรู ปทรงได้แก่คุณค่าของความงามหรื อความสมดุลระหว่างรู ปแบบและความหมาย 2. คุณค่าทาง
ความสัมพันธ์ได้แก่คุณค่าที่มีจุดประสงค์ทางสังคมเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์วฒั นธรรมและความเป็ นจริ ง 3. คุณค่า
ทางประโยชน์ใช้สอยได้แก่คุณค่าที่เกิดจากการมองศิลปะในแง่ให้หรื อไม่ให้ประโยชน์ใช้สอยเพียงใด
6.2 สรุปผลการวิจยั ในวัตถุประสงค์ ที่ 2
6.2.1 สรุปผลการศึกษาการจาแนกกลุ่มของภาพยนตร์ ทไี่ ด้ รับการขึน้ ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของ
ชาติตามประเภทคุณค่ าทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่ นของแต่ ละเรื่องโดยใช้ ทฤษฎีคุณค่ าของทรัพยากรวัฒนธรรม
เมื่อใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าทางทรัพยากรวัฒนธรรม จากกลุ่มตัวอย่าง ของภาพยนตร์ ที่ข้ ึน
ทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์ ของชาติครั้งที่ 1-4 พบว่า มีภาพยนตร์ ถึง 60 เรื่ องที่ แสดงคุณค่าเชิ งอัตลักษณ์ ( identity
value) คือคุณค่าที่มีความสัมพันธ์และผูกพันด้านอารมณ์ความรู ้สึก กับทรัพยากรวัฒนธรรม เช่น สิ่ งของ สถานที่
หรื อสิ่ งก่อสร้าง ความผูกพันนั้นอาจรวมถึงอายุความเก่าแก่ คุณลักษณะบางประการ ประเพณี ความหลังหรื อ
ความทรงจา ตานาน ความรู ้สึก ศาสนา จิตวิญญาณและสัญลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ หรื ออาจแฝงไว้ซ่ ึ ง
ข้อ คิ ด จากการได้ ช มภาพยนตร์ ร วมถึ ง มี ป ระวัติ ข องการจัด สร้ า งเพื่ อ ร าลึ ก หรื อบั น ทึ ก ความทรงจ าทา ง
ประวัติศาสตร์ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง และเมื่อมีการ จัดจาแนก ประเภทกลุ่มของภาพยนตร์ ทาให้ทราบว่า ภาพยนตร์
ส่วนใหญ่ที่ได้ ขึ้นทะเบียน จะมีดว้ ยกัน 3 กลุ่ม คือ 1. ภาพยนตร์ ข่าว ข่าวสาร และบันทึกเหตุการณ์ มีจานวน 29
เรื่ อง 2. ภาพยนตร์ ดราม่า มีจานวน 22 เรื่ อง 3. ภาพยนตร์ สารคดี มีจานวน 13 เรื่ อง และเมื่อนาทั้ง 3 กลุ่มของ
ภาพยนตร์ มาประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมตามเกณฑ์ ปรากฏว่า ในการขึ้นทะเบี ยนมรดกภาพยนตร์ ของ
ชาติ จะมีภาพยนตร์ ที่แสดงคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ มีมากที่สุด ใน 3 กลุ่ม ของภาพยนตร์หลัก
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากข้อมูลดังกล่าวสามารถทาให้เห็นกลุ่มของภาพยนตร์ ที่ข้ ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มของภาพยนตร์ ข่าว ข่าวสาร และบันทึกเหตุการณ์ ,ภาพยนตร์ ดราม่า, ภาพยนตร์ สารคดี ที่
แสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด ในเชิงอัตลักษณ์ และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ในระดับ
สากล ที่มุ่งเน้นภาพยนตร์ ที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ หรื อสุ นทรี ยภาพ อยากเสนอทางคณะกรรมการ
การคัดเลือกการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ นาผลที่ได้ไปประยุกต์กบั เกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ของ
ประเทศไทย ให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ถึงด้านคุณค่าด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสุนทรี ยภาพก็ จะ
สามารถคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณค่าและมีความสาคัญที่ชดั เจนที่สุด เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
2. จากการวิจยั พบว่าเกณฑ์การคัดเลือกที่มีจานวนมากอาจส่ งผลต่อการคัดเลือกที่ไม่รัดกุม แต่การ
ให้น้ าหนักกับเกณฑ์ ในข้อที่แสดงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม จะสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ ที่ใช้ในการคัดเลือก
การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. จากการวิจยั ที่ พบว่ากลุ่มภาพยนตร์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มของภาพยนตร์ ข่าว ข่าวสาร และ
บันทึกเหตุการณ์ ,ภาพยนตร์ ดราม่า, ภาพยนตร์ สารคดี จะเป็ นกลุ่มของภาพยนตร์ ที่จะแสดงคุณค่าเชิงอัตลักษณ์
ออกมาเยอะที่สุด ตามการประเมินคุณค่าทางทรัพยากรวัฒนธรรม จึงสามารถทาให้ เล็งเห็น หรื อให้ความสนใจใน
การจัดเก็บรักษาภาพยนตร์ ใน 3 กลุ่มนี้ มากขึ้ นเพราะไม่ว่าจะได้ข้ ึนทะเบี ยนมรดก ภาพยนตร์ ของชาติในปี นั้น
หรื อไม่ แต่ในอนาคตอาจจะมีความสาคัญที่ จะต้องได้รับการศึ กษาหาความรู ้หรื อได้รับการขึ้นทะเบี ยนมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ในปี ต่อต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้
1.เนื่ องจากงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นเพียงการวิจยั ของการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติครั้งที่ 1 ถึง
ครั้งที่ 4 เท่านั้น ซึ่งในอนาคตยังมีการประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในครั้งต่อไปซึ่งอาจจะเป็ น
ข้อมูลในการศึกษาหาแนวโน้มของประเภทหนังภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมต่อไป
2. การศึกษา แรงบันดาลใจของผูก้ ากับรุ่ นใหม่ที่มีความสนใจในการสร้างภาพยนตร์ ที่จะเน้นการ
อนุรักษ์รักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆเอาไว้
3. อนาคตอาจจะมีการศึกษาถึงองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรมที่จะสามารถ ใช้
ภาพยนตร์ เป็ นเครื่ องมือ ในการส่ งเสริ มหรื อเผยแพร่ วฒั นธรรม เพื่อจะได้เป็ นเครื อข่ายในการส่ งเสริ ม อนุ รักษ์
มรดกภาพยนตร์ของชาติ ร่ วมกับหอภาพยนตร์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยของการกาหนดกลยุทธ์การใช้
การตลาดด้านเนื้ อหา (Content Marketing) ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของช่ อง
โทรทัศน์ไทย 2) เพื่อศึกษาเทคนิ คในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดเนื้ อหา (Content Marketing) ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสื่ อโทรทัศน์แต่ละช่องเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วม (Engagement) กับฐานผูช้ ม งานวิจยั
ชิ้นนี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่
สื่ อสารแบรนด์และสื่ อสารการตลาดออนไลน์ของสื่ อโทรทัศน์ 3 ช่อง ได้แก่ ช่องโมเดิร์นไนน์ ช่องไทยพีบีเอส
และช่องโมโน 29
ผลการวิจยั พบว่า
1) การกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสถานี โทรทัศน์ไทยนั้น มีปัจจัยที่
ต้องคานึงถึง 4 ประการ คือ ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) ปั จจัยด้านจุดยืนในการนาเสนอ
เนื้อหา (Positioning) ปั จจัยด้านเป้ าหมายขององค์กร และปั จจัยด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
2) สถานี โทรทัศน์ไทยมีเทคนิ คในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดเนื้ อหา (Content Marketing)
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วม (Engagement) กับผูบ้ ริ โภค 3 ประการ คือ 1.เทคนิ คใน
การนาเสนอเนื้ อหาโดยใช้เรื่ องราวที่ ทนั กระแสและตรงกับพฤติกรรมของฐานผูช้ มที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย โดยทั้ง
สามช่องต่างก็ใช้เทคนิคนี้ในการนาเสนอเนื้อหาที่อยูใ่ นกระแสความสนใจของสังคมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ฐาน
ผูช้ มของช่อง 2.เทคนิ คในการนาเสนอเนื้ อหาโดยใช้วดี ีโอและเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยช่องที่ใช้เทคนิคนี้ คือช่องโมเดิร์น
ไนน์และช่องไทยพีบีเอส ขณะที่ช่องโมโน 29 ไม่เลือกใช้เทคนิ คนี้ เพราะไม่เน้นการนาเสนอเนื้ อหาที่เป็ นกระแส
สังคม แต่จะเน้นการชวนสมาชิกแฟนเพจพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนต์ซ่ ึ งเป็ นจุดยืนหลักในการนาเสนอเนื้ อหาของทาง
ช่อง และ 3.เทคนิ คในการชวนคุยและการตอบคาถามเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วม เทคนิ คนี้ ทุกช่องต่างก็เลือกใช้
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โดยเฉพาะช่องไทยพีบีเอสที่นอกจากจะชวนสมาชิกแฟนเพจพูดคุยแล้ว ยังใช้ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ในการตอบคาถามให้กบั ผูช้ มที่มีปัญหาหรื อข้อสงสัยต่างๆ ด้วย
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตลาดด้านเนื้อหา สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก สื่ อโทรทัศน์ไทย

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แม้สื่อโทรทัศน์จะเป็ นสื่ อกระแสหลักที่ สามารถเข้าถึงผูค้ นได้อย่างกว้างขวาง แต่หลังจากที่ สื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กเริ่ มเปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการในปี 2547 ประกอบกับเทคโนโลยีของโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่
เริ่ มมีราคาถูกลงเรื่ อยๆ และระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 3G กับ 4G ที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่ อง ไม่นานนักพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคก็เริ่ มหันไปใช้เวลาอยูก่ บั หน้าจอโทรศัพท์มากขึ้น ส่ งผลให้
สื่ อโทรทัศน์ตอ้ งปรับตัวตามไปด้วย ดังผลสารวจของ ETDA หรื อสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่
พบว่า ในปี 2559 คนไทยมี พ ฤติ กรรมการใช้งานอิ น เตอร์ เน็ ตผ่านอุป กรณ์ เคลื่ อนที่ และคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ 45
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อคิ ดเป็ นระยะเวลาใช้งานเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง 24 นาที ต่อวัน โดยผลสารวจในปี 2560 พบว่า
ระยะจานวนชัว่ โมงใช้งานอินเตอร์ เน็ตของคนไทยขยับเพิ่มขึ้นเป็ น 6 ชัว่ โมง 30 นาที ต่อวันในวันธรรมดา และ
ขยับเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 6 ชัว่ โมง 48 นาทีในวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ขณะที่ผลสารวจของไนน์เอ็นเตอร์เทนและนิดา้ โพลในปี 2558 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.22 มี
พฤติกรรมในการดูโทรทัศน์เฉลี่ ยต่อวันเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่ านั้น การมาของสื่ อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง และสมาร์ทโฟนราคาถูก จึงเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับสื่ อของคนไทยไปเป็ นอย่างมาก
ทั้งนี้ ผลสารวจของ ETDA ยังพบว่า กิจกรรมที่ผใู ้ ช้อินเตอร์ เน็ตนิยมทาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ สู งที่สุดคือ
การพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คหรื อสื่ อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 86.8 ด้วยเหตุน้ ี สื่อโทรทัศน์ที่อยูใ่ นโลกออฟไลน์
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จึ งพยายามปรับ ตัวให้ทัน กับ พฤติ กรรมในการเสพสื่ อของผูบ้ ริ โภคด้วยการหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสารเนื้อหาด้วย
แต่ดว้ ยปริ มาณข้อมูลที่ท่วมท้นบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพราะใครๆต่างก็หนั ไปใช้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะ
เฟซบุ๊กในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ทาให้สภาวะการณ์ การแข่งขันเพื่อแย่งพื้นที่ บนหน้าเฟซบุ๊กนิ วส์ ฟีด (News
Feed) ของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างดุ เดื อด ด้วยเหตุน้ ี การทาเนื้ อหาที่ มีคุณค่า (Value Content) โดยการใช้หลักการ
ตลาดเนื้ อหา (Content Marketing) จึ งเป็ นสิ่ งที่ เข้ามามี บทบาทต่อการท าเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคผ่าน
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็ นอย่างมาก ซึ่ งแน่ นอนว่าส่ งผลต่อความยัง่ ยืนและการอยูร่ อดในเชิงธุรกิ จ
ของช่องโทรทัศน์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการกาหนดกลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing) ในการ
สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทัศน์ไทย
(2) เพื่อศึกษาเทคนิคในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดเนื้อหา (Content Marketing) ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กของสื่ อโทรทัศน์แต่ละช่องเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วม (Engagement) กับฐานผูช้ ม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายสังคมออนไลน์
จากค าอธิ บ ายของหลายท่ าน ผูว้ ิจัยสามารถสรุ ป ความหมายของ Social Media ได้ว่าเป็ นสื่ อ สังคม
ออนไลน์ ผ่านเครื อข่ายอิ น เทอร์ เน็ ตมี ก ารทากิ จกรรมร่ วมกันบนอิ น เทอร์ เน็ ตในรู ปแบบของ เว็บ ไซต์ Social
Network ซึ่ งสามารถสื่ อสารได้ 2 ทาง โดยผูใ้ ช้เป็ นผูท้ ี่สื่อสารเรื่ องราวรู ปภาพและวิดีโอเชื่อมโยงกับความสนใจ
และกิจกรรมของผูอ้ ื่นแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นที่อยูใ่ นเครื อข่ายของตนได้รับรู ้ ช่วยให้หาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ทั้งนี้ ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2554) ได้อธิบายคุณลักษณะที่สาคัญของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไว้ดงั นี้
1. เป็ นสื่ อที่ แพร่ กระจายด้วยปฏิ สัมพันธ์เชิ งสังคม กล่าวคื อการแพร่ กระจายของสื่ อเกิ ดจากการ
แบ่งปั นเนื้อหา (Content sharing)
2. เป็ นสื่ อที่ เปลี่ยนแปลงสื่ อเดิ มที่แพร่ กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-tomany) เป็ นแบบการ
สนทนาที่สามารถมีผเู ้ ข้าร่ วมได้หลายๆคน (Many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็ นสื่ อสังคม สิ่ งสาคัญก็คือการ
สนทนาที่ เกิ ดขึ้น อาจจะเป็ นการรวมกลุ่มคุยในเรื่ องที่ สนใจร่ วม กัน หรื อ การวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรื อบริ การ
ต่างๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้ อหาของการสนทนา แม้กระทัง่ ตัวผูผ้ ลิตเนื้ อหานัน่ เอง เพราะผูท้ ี่ได้รับสารมี
สิ ทธิ ที่จะเข้าร่ วมในรู ปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็ น หรื อแม้กระทั่งเข้าไปแก้ไขเนื้ อหานั้นได้ดว้ ยตัวเอง
ยกตัวอย่างเช่น Wikipedia
3. เป็ นสื่ อ ที่ เปลี่ ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โ ภคเนื้ อ หาเป็ นผูผ้ ลิ ต เนื้ อหาจากเดิ ม ที่ ผูบ้ ริ โ ภคเคยได้รับ แต่
ข่าวสาร และถูกชักจูงโดยโฆษณาต่างๆแล้ว สื่ อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเปลี่ ยนแปลงวิถีการรับข้อมูลข่าวสาร
แบบเดิมๆ ไปเป็ นแบบผูบ้ ริ โภคสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ได้ หรื อสามารถ
เป็ นได้แม้กระทัง่ ผูผ้ ลิตข่าวสาร หรื อบทวิจารณ์ต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นในเชิ งเดียวกันว่า เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ได้เข้ามาเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอโฆษณาแบบดั้งเดิ ม การโฆษณาแบบดั้งเดิ มผูผ้ ลิตเนื้ อหา
โฆษณาและนักโฆษณาเท่านั้นที่ เป็ นผูค้ วบคุมเนื้ อหา ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถมีร่วมในการพูดคุยหรื อแสดงความ
คิดเห็นได้ ในขณะที่การโฆษณาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ผบู ้ ริ โภค นั้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเข้าไปมี
ส่วนร่ วมในการสร้างเนื้อหาได้
3.2 แนวคิดกลยุทธ์ โซเชียลมีเดีย
จากการรวมรวมความหมายของ กลยุทธ์ จากที่มีการจากัดความไว้น้ นั สามารถสรุ ปได้วา่ กลยุทธ์คือการ
วางแผนหรื อแนวทางขององค์กร ที่จะทาให้องค์กรเกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
คุณกัญชลี สาลีรัตน์ (2559) ได้สรุ ปแนวคิดของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียไว้หลายประการ ดังนี้
1. เหตุผลที่ ควรใช้โซเชี ยลมีเดี ยเป็ นเครื่ องมือสาหรับการทาธุ รกิ จ 3 ประการ ได้แก่ 1.1 การใช้
อินเตอร์ เน็ตของคนไทยส่ วนใหญ่ คือการใช้งานบนโซเชียลมีเดีย 1.2 คนไทยเปิ ดรับแบรนด์ในโซเชียลมีเดีย 1.3
การใช้โซเชียลมีเดียทาให้ธุรกิจได้รับ Earned Media
2. หลักการในการใช้โซเชี ยลมี เดี ยให้ป ระสบความสาเร็ จ 4 ประการ คื อ 2.1 เน้นการสื่ อ สารที่
เกี่ยวกับเนื้อหามากกว่าเกี่ยวกับแบรนด์ 2.2 เป็ นการสื่ อสารที่เน้นให้เกิด Engagement เพื่อให้เกิดการแชร์และบอก
ต่อ มากกว่าจะมุ่งเน้นการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค (Reach) หรื อ ความถี่ ในการสื่ อสาร (Frequency) 2.3 เป็ นการสื่ อสาร
แบบ 2 ทางและสื่ อสารแบบเปิ ด 2.4 การสื่ อสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็ นแบบ Active Involvement
3. ขั้นตอนการวางกลยุทธ์เชิ งรุ กในโซเชี ยลมี เดี ย 5 ประการ คือ 3.1 การหา Insight เพื่อรับฟั งทา
ความเข้าใจผูบ้ ริ โภค 3.2 การวางแผนเนื้ อหาในการสื่ อสาร 3.3 การวางแผนใช้ช่องทางการสื่ อสาร 3.4 การซื้ อสื่ อ
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่กว้างขึ้น และ 3.5 Optimize แคมเปญที่มีการประเมินผลของทั้งเนื้อหา ช่องทาง และการ
ซื้อสื่ อ
จากการศึกษาแนวคิดกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ผูว้ ิจยั มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า องค์กรธุรกิจในปั จจุบนั ควร
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการสื่ อสาร โดยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่ วมกับผูร้ ับสารเฉพาะกลุ่ม และ
เน้นการบอกต่อมากกว่าการเข้าถึงหรื อความถี่ในการสื่ อสาร
3.3 แนวคิดว่ าด้ วยเรื่องการตลาดด้ านเนือ้ หา
จากค าอธิ บ ายของนัก วิช าการหลายท่ าน ผู ้วิจัย สามารถสรุ ป ความหมายของการตลาดด้านเนื้ อ หา
(Content Marketing) ได้วา่ คือการสร้างเนื้อหาในทุกๆรู ปแบบ ที่ให้คุณค่ากับผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเมื่อผูบ้ ริ โภค
ได้เสพเนื้อหาแล้วจะมีความชื่นชอบและอยากบอกต่อ และท้ายที่สุดแล้วเนื้อหานั้นสามารถทาหน้าที่ทางการตลาด
ตามวัตถุประสงค์ที่ทางผูผ้ ลิตเนื้ อหากาหนดไว้ ทั้งนี้ Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2558) ได้เสนอแนวคิด
ในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าไว้ 8 ประการ ได้แก่
1. คิดถึงลูกค้าเป็ นอันดับแรก คนมักจะสนใจว่าสิ นค้าและบริ การนั้นสามารถตอบโจทย์หรื อ
แก้ปัญหาให้กบั ตัวเองได้อย่างไร คอนเทนต์ที่ดีจึงควรมุ่งตอบโจทย์ของลูกค้าเป็ นอันดับแรก
2. เน้นช่วยเหลือไม่เน้นขาย เนื้อหาที่มีคุณค่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เพื่อให้คนรู ้จกั
เชื่อมัน่ และคิดถึงแบรนด์เมื่อคิดจะซื้อสิ นค้า
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3. ให้แบบจริ งใจและฟรี มนุษย์มีแนวโน้มที่จะตอบแทนผูท้ ี่ให้ การทาการตลาดเนื้อหาแบบให้
ความรู ้อย่างจริ งใจและฟรี จึงทาให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับแบรนด์
4. รู ้เสมอว่ากาลังทาเพื่ออะไร นอกจากการทาเนื้อหาให้ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคแล้ว ต้องทาการตลาด
เนื้อหาให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจด้วย
5. คิดและนาเสนอเนื้อหาเพื่อลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ต้องรู ้จกั ว่าลูกค้าของเราเป็ นใครและนาเสนอเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าเราต้องการ
6. บอกเล่าเรื่ องราว การตลาดที่ดีมกั บอกเล่าเรื่ องราวที่ยงิ่ ใหญ่เสมอ
7. สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ การทาเนื้อหาให้โดดเด่นในโลกที่ท่วมท้นไปด้วยเนื้อหา ต้องใช้เนื้อหาที่
มีคุณภาพเท่านั้น
8. เขียนจากใจ การสร้างเนื้อหาด้วยแรงบันดาลใจจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ผูร้ ับสารได้
ขณะที่ Gary Vaynerchuk สรุ ปลักษณะของเนื้อหาที่ดีบนสื่ อสังคมออนไลน์ไว้หลายประการ ได้แก่
1. ไม่แปลกแยก สื่ อสังคมออนไลน์แต่ละสื่ อมีลกั ษณะเฉพาะตัว ผูใ้ ช้งานจึงต้องศึกษาธรรมชาติ
ของแต่ละสื่ อให้ดีและนาเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสื่ อนั้นๆ
2. ไม่ขดั จังหวะ ไม่นาเสนอแบบขัดจังหวะระหว่างที่ผบู ้ ริ โภคกาลังเสพเนื้อหาอื่นๆ
3. ไม่เรี ยกร้องบ่อยเกินไป แต่นาเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะ
เรี ยกร้องให้ผบู ้ ริ โภคกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. ใช้เหตุการณ์ปัจจุบนั ให้เป็ นประโยชน์ เกาะติดกับสถานการณ์หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั แล้ว
อาศัยกระแสดังกล่าว โดยนาเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับกระแสเพือ่ ให้คนอยากมีส่วนร่ วม
5. เกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อย ใช้การตลาดแบบปั จจุบนั ทันด่วน (Real time Marketing) ให้เป็ นประโยชน์
ในการดึงความมีส่วนร่ วมจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด
6. สม่าเสมอและยึดมัน่ ในจุดยืนของตัวเอง โดยการนาเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตวั ตนของ
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาแนวคิดว่าด้วยเรื่ องการตลาดด้านเนื้อหา ผูว้ ิจยั เห็นด้วยกับทั้งแนวคิดของ Sonja Jefferson
และ Sharon Tanton และแนวคิดของ Gary Vaynerchuk ว่าควรคิดถึงลูกค้าหรื อผูร้ ับสารเป็ นอันดับแรก เน้นการ
ให้มากกว่าเน้นการขาย โดยให้คุณค่าผ่านเนื้ อหาที่ มีคุณภาพต่อผูร้ ับสารอย่างสม่าเสมอและจริ งใจ ซึ่ งจะช่วยให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสารอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว รวมถึงเกิดการบอกต่อไปยังเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ในวงกว้าง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประเภทงานวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้ อหา (Content Marketing) ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊ก ของสื่ อโทรทัศน์ไทยในปี 2560 เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบ

1378

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เจาะลึก (In – Depth Interview) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่สื่อสารแบรนด์และสื่ อสารการตลาดออนไลน์
ของสื่ อโทรทัศน์
4.2 แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Depth Interview) กับผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสื่ อสารแบรนด์และสื่ อสารการตลาดให้กบั สื่ อโทรทัศน์ท้ งั 3 ช่อง
ได้แก่ ช่องโมเดิร์นไนน์ ช่องไทยพีบีเอส และช่องโมโน 29 และ 2.ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี 2559 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานีโทรทัศน์ที่มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
การสื่ อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสื่ อโทรทัศน์ท้ งั 3 ช่อง ได้แก่
1. คุณชีวพันธ์ ฉัตรสุทธิพงษ์ ผูจ้ ดั การส่วนผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทลั ฝ่ ายดิจิทลั บมจ. อสมท
2. คุณปฐมพงศ์ สิ รชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
3. คุณกนกพร ประสิ ทธิ์ผล ผูอ้ านวยการศูนย์พฒั นาสื่ อใหม่ ไทยพีบีเอส
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งประกอบไปด้วยคาถามต่อไปนี้
1. สถานการณ์ภาพรวมของสื่ อโทรทัศน์ไทยกับสื่ อสังคมออนไลน์
2. กลยุทธ์การทาธุรกิจของช่องโทรทัศน์
- Business Model, STP, SWOT, Business Objective, Marketing Objective, Communication
Objective, Content Marketing Objective
3. การใช้ Content Marketing ของช่องโทรทัศน์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
- Media Planning, Online Content Strategy, Social Media Content Strategy and Tactics
4.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบบทสัมภาษณ์โดยยึดหลักแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะศึกษาเป็ นหลัก
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ขอคาปรึ กษาและตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วจึงทาการปรับปรุ งแก้ไขบทสัมภาษณ์ให้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และเมื่อทาการสัมภาษณ์แล้ว ทางผูว้ จิ ยั ได้
ทาการถอดเทปและส่งให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ทาการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาอีกครั้ง
4.6 วิธีในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขอนัดสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสื่ อโทรทัศน์โดยส่งคาถามไปล่วงหน้าเพือ่ ให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์เตรี ยมตัว จากนั้น
ทาการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล โดยไปสัมภาษณ์ที่สถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชัน่
แนล ถนนแจ้งวัฒนะ และองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
คนละประมาณ 3 ชัว่ โมง และส่งบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทป และเรี ยบเรี ยงแล้วกลับไปให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ตรวจสอบ
4.7 ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ผูว้ จิ ยั ได้คานึ งถึงจริ ยธรรมในการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการติดต่อทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ช้ ีแจงวัตถ
ปุระสงคข์องการวิจยั เพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์ก่อนเมื่อได้รับการยินยอม แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกท่านได้
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ลงนามยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผูว้ ิจยั จึงทาการสัมภาษณ์จริ ง โดยผูว้ ิจยั ได้เปิ ดเผยเฉพาะข้อมูล รู ปภาพ
และ ข้อความในงานวิจยั ตามที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์อนุ ญาต แล้วเท่านั้น ซึ่ งในส่ วนของข้อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บไว้เป็ นความลับไม่ทาการ เผยแพร่ เพื่อปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว และ ความปลอดภัยของผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ
4.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ตามแบบการเที ยบเคี ย งรู ป แบบ (Pattern Matching) โดยการ สร้ าง
ข้อสรุ ปจากข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทฤษฎีเพื่อให้เกิดความเข้าใจทางปรากฏการณ์ทางความคิดดังกล่าว
โดยมีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามแนวทางของไมล์และฮูเบอร์ แมน (1994) ที่ ได้เสนอ ขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ 3 ขั้นตอนดังนี้
1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การย่อความที่ทาให้ เข้าใจ
ง่าย การแปลงข้อมูลให้พร้อมนาไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป สิ่ งที่ผวู ้ ิจยั ทาในการลดทอนข้อมูล คือ การเขียนสรุ ป
การร่ างหัวเรื่ องย่อที่เกี่ยวข้อง สร้างหลักการในการจาแนกกลุ่มข้อมูล จดบันทึกตั้งแต่การเก็บข้อมูลครั้งแรกไปจน
งานวิจยั เสร็ จสมบูรณ์
2) การจัด รู ป แบบข้อ มู ล (Data Display) หมายถึ ง การสร้ างรู ป แบบข้อมู ลที่ ส ามารถสื่ อ สารกับ
ผูอ้ ่านให้เข้าใจโดยง่ายเช่ น การแสดงข้อมู ลด้วยตาราง แผนภาพกระบวนการการจัดรู ป แบบ ข้อมู ลนี้ เกิ ดขึ้ น
นับตั้งแต่ผวู ้ จิ ยั เริ่ มวางแผนการนาเสนอข้อมูลด้วยการจัดรู ปแบบให้เหมาะ สมกับผูอ้ ่าน เพื่อผูอ้ ่านเข้าใจได้ง่าย
3) การร่ างข้ อ สรุ ป และการยื น ยั น (Conclusion Drawing and Verification) ห ม ายถึ ง การ
ตีความหมาย การทาความเข้าใจในรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงของข้อมูลที่ ได้รวบรวม มาเพื่อนาไปสรุ ป
ผลการวิจยั
4.9 การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้อมูลครั้งนี้ เป็ นการนาเสนอในรู ปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดย
แบ่ งเป็ นประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่ งใช้วิธีอธิ บายข้อมูล โดยนาความคิ ดเห็ น คาสัมภาษณ์ และ
ประเด็นที่น่าสนใจยกเหตุผลสนับสนุนพร้อมยกตัวอย่างและภาพประกอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูว้ จิ ยั

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ปัจจัยในการกาหนดกลยุทธ์ การใช้ การตลาดด้ านเนือ้ หา (Content Marketing) ในการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของช่ องโทรทัศน์ ไทย
1) ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) บริ บทและรากกาเนิดที่แตกต่างกันของ
สถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง ส่งผลให้รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) ในการหารายได้มีความแตกต่างกัน
การนาเสนอเนื้อหาของโทรทัศน์แต่ละช่องจึงมีความแตกต่างกัน และส่งผลต่อการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กมีเนื้อหาแตกต่างกันด้วย
2) ปั จจัยด้านจุดยืนในการนาเสนอเนื้ อหา (Positioning) สถานี โทรทัศน์แต่ละช่องต่างก็มีจุดยืนใน
การนาเสนอเนื้ อหาเป็ นของตัวเอง ส่งผลให้เนื้อหาของแต่ละช่องมีความแตกต่างกัน และส่งผลให้การสื่ อสารผ่าน
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความแตกต่างกันไปด้วย
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3) ปั จจัยด้านเป้ าหมายขององค์กร การกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิ จของแต่ละองค์กร ส่ งผลต่อทิ ศ
ทางการกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสารและส่ งผลต่อการกาหนดทิ ศทางของเนื้ อหาที่ จะทาการสื่ อสารผ่าน
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กให้มีความแตกต่างกันในแต่ละช่อง
4) ปั จจัยด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร โทรทัศน์ท้ งั 3 ช่ องมี วตั ถุประสงค์ในการ
สื่ อสารที่คล้ายคลึงกัน คือการสร้างความตระหนักรับรู ้ (Aware) และการดูซ้ าและบอกต่อ (Advocate) มีเพียงช่อง
โมโน 29 ที่เพิม่ วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารเพื่อการจดจาแบรนด์ (Appeal) เพิม่ เข้ามา
5.1.2 เทคนิคในการประยุกต์ ใช้ กลยุทธ์ ด้านการตลาดเนือ้ หา (Content Marketing) ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊กของสื่อโทรทัศน์ แต่ ละช่ องเพือ่ สร้ างความมีส่วนร่ วม (Engagement) กับฐานผู้ชม
1) เทคนิ คในการนาเสนอเนื้ อหาโดยใช้เรื่ องราวที่ ทนั กระแสและตรงกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย
ช่องโทรทัศน์ทุกช่องมีการใช้เทคนิ คการนาเสนอเนื้ อหาโดยใช้เรื่ องราวที่ทนั กระแสและตรงกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ โภค ทั้งช่องโมเดิร์นไนน์และช่องไทยพีบี
เอส ขณะที่ ช่องโมโน 29 ก็ใช้เทคนิ คนี้ เพียงแต่ไม่เน้นเท่ากับการนาเสนอเนื้ อหาทางด้านภาพยนตร์ ซ่ ึ งเป็ นจุดยืน
หลักของทางช่อง
2) เทคนิคในการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้วดี ีโอและเฟซบุ๊กไลฟ์
โทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์และช่องไทยพีบีเอส ให้ความสาคัญกับการนาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบ
วีดีโอและเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่ วนเนื้ อหาของช่องโมโน 29 จะเน้นการนาเสนอผ่านรู ปภาพเป็ นหลัก โดยใช้รูปแบบ
วีดีโอจากการแชร์วดี ีโอเฟซบุ๊กไลฟ์ ของแฟนเพจ MONO29 NEWS เท่านั้น
3) การใช้เทคนิคการชวนคุยและการตอบคาถามเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วม
โทรทัศน์ทุกช่องต่างก็พยายามสร้างความมีส่วนร่ วมจากผูช้ มในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ด้วยการ
ชวนฐานผูช้ มที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ พูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของช่อง ทั้งนี้นอกจากไทยพีบีเอสจะ
ใช้เทคนิคในการชวนสมาชิกแฟนเพจพูดคุยแล้ว ยังเพิ่มเรื่ องการตอบคาถามและการรับเรื่ องร้องเรี ยนเพื่อสร้างการ
ปฏิสมั พันธ์กบั ฐานผูช้ มด้วย

6. อภิปรายผล
6.1 ประเด็นเรื่องปัจจัยในการกาหนดกลยุทธ์ การใช้ การตลาดด้ านเนือ้ หา (Content Marketing) ในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของช่ องโทรทัศน์ ไทย
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้ อหา (Content Marketing)
ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่ องโทรทัศน์ไทย มีปัจจัย 4 ด้าน คื อ ปั จจัยด้าน
รู ป แบบการด าเนิ น ธุ รกิ จ (Business Model) ปั จ จัย ด้านจุ ด ยืน ในการน าเสนอเนื้ อ หา (Positioning) ปั จ จัย ด้าน
เป้ าหมายขององค์กร และปั จจัยด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร มีความ สอดคล้องกับแนวคิดของ กัญ
ชลี สาลีรัตน์ (2559) ในประเด็นเรื่ องขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุ กในโซเชียลมีเดีย กล่าวคือ กัญชลี เสนอว่า
ในการวางแผนกลยุทธ์ของโซเชี ยลมีเดียต้องเริ่ มต้นจากการตั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจก่อน ซึ่ งตรงกับปั จจัยด้าน
เป้ าหมายองค์ก รและปั จ จัย ด้า นการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องช่ อ งโทรทัศ น์ ในการสื่ อ สารในงานวิจัย ชิ้ น นี้
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นอกจากนี้ ยงั ตรงกับแนวคิดในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าของ Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2558) ที่กล่าว
ว่า ต้องรู ้เสมอว่ากาลังทาเพื่ออะไร นอกจากการทาเนื้ อหาให้ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคแล้ว ต้องทาการตลาดด้านเนื้อหา
ให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจด้วย
ขณะที่ ปั จ จัยในด้านจุ ด ยืน ในการน าเสนอเนื้ อ หา ก็ต รงกับ แนวคิ ด ของ Gary Vaynerchuk (2559) ที่
กล่าวถึงลักษณะของเนื้ อหาที่ดีบนสื่ อสังคมออนไลน์ ว่า ต้องมีความสม่าเสมอและยึดมัน่ ในจุดยืนของตัวเอง โดย
การนาเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตวั ตนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
6.2 ประเด็นเรื่องเทคนิคในการประยุกต์ ใช้ กลยุทธ์ การตลาดด้ านเนือ้ หา (Content Marketing) ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของสื่อโทรทัศน์ แต่ละช่ องเพือ่ สร้ างความมีส่วนร่ วม (Engagement) กับฐานผู้ชม
จากการศึ กษาที่ พ บว่าช่ องโทรทัศน์ทุกช่องมี การน าเทคนิ คในการเสนอเนื้ อหาโดยใช้เรื่ องราวที่ ทัน
กระแสและตรงกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Gary Vaynerchuk (2559)
ที่กล่าวถึงลักษณะของเนื้ อหาที่ดีบนสื่ อสังคมออนไลน์ ว่า ให้ใช้เหตุการณ์ปัจจุบนั ให้เป็ นประโยชน์ เกาะติดกับ
สถานการณ์ หรื อสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บันแล้วอาศัยกระแสดังกล่าว โดยนาเสนอเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับกระแส
เพื่อให้คนอยากมีส่วนร่ วม
ขณะที่ เทคนิ คการชวนคุ ยและการตอบค าถามเพื่ อสร้ างความมี ส่ วนร่ วม ซึ่ งโทรทัศ น์ ทุ ก ช่ อ งต่างก็
พยายามสร้างความมีส่วนร่ วมจากผูช้ มในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ด้วยการชวนฐานผูช้ มที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ
พูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของช่อง และบางช่องยังคอยช่วยตอบคาถามรวมถึงรับเรื่ องร้องเรี ยนเพื่อ
สร้างการปฏิสัมพันธ์กบั ฐานผูช้ มด้วยนั้น ก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Sonja Jefferson และ Sharon Tanton (2558)
ที่เสนอแนวคิดในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าไว้ ว่า ต้องคานึงถึงลูกค้าเป็ นอันดับแรก เน้นช่วยเหลือไม่เน้นขาย และ
ให้แบบจริ งใจและฟรี

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) การที่สถานีโทรทัศน์จะวางกลยุทธ์ในการทาการตลาดด้านเนื้อหาทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ควรค านึ งถึ งปั จ จัย 4 ด้าน คื อ ปั จ จัยด้านรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Business Model) ปั จ จัยด้านจุ ด ยืน ในการ
นาเสนอเนื้ อหา (Positioning) ปั จจัยด้านเป้ าหมายขององค์กร และปั จจัยด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
สื่ อสาร ซึ่งจะเป็ นแนวทางสาคัญที่ใช้ในการกาหนดเนื้อหาที่จะสื่ อสารกับผูช้ มผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2) ช่องโทรทัศน์สามารถใช้เทคนิคในการสื่ อสารด้วยเนื้อหาที่ทนั กระแสและอยูใ่ นความสนใจของ
สังคม นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้รูปแบบในการนาเสนอด้วยวีดีโอความยาวไม่เกิ น 3 นาที เพื่อเพิ่มความมีส่วน
ร่ วมกับผูช้ ม
3) การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ควรสร้างการปฏิ สัมพันธ์กบั กลุ่มผูช้ มในระยะยาว
เพื่อให้ผชู ้ มกลับมาดูรายการซ้ า และบอกต่อไปยังกลุ่มเพื่อนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตัวเอง โดยสามารถ
นาเทคนิคการชวนคุยและการตอบคาถามเพื่อสร้างความมีส่วนร่ วมกับผูช้ มในประเด็นต่างๆ ยิง่ ชวนคุยในประเด็น
ที่กาลังอยูใ่ นกระแสความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายยิง่ ช่วยให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ที่มากขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาโดยการจากัดช่องโทรทัศน์เพียง 3 ช่องเท่านั้น คือ ช่องไทยพีบี
เอส ช่องโมโน 29 และช่องโมเดิ ร์นไนน์ และมี การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูบ้ ริ หารเพียงช่ องละ 1 ท่าน ทาให้ผล
การศึ กษาภาพรวมของการกาหนดกลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้ อหา (Content Marketing) ในการสื่ อสารกับ
ผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของช่องโทรทัศน์ไทย ตลอดจนเทคนิ คในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดา้ น
การตลาดเนื้ อหา (Content Marketing) ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสื่ อโทรทัศน์แต่ละช่องเพื่อสร้างความมี
ส่ วนร่ วม (Engagement) กับผูบ้ ริ โภค ยังสามารถพัฒนาให้มีความเจาะลึกและละเอียดลึกซึ้ งขึ้นได้หากมีการเพิ่ม
จานวนช่องโทรทัศน์ที่ทาการศึ กษาให้มากขึ้น และมีการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับคนทางานในระดับปฏิ บตั ิการ เช่น
ผูด้ ูแลแฟนเพจ ให้มากขึ้น
ประกอบกับ การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นเพียงช่ วงเวลาสั้นๆ เท่ านั้น จึ ง ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ มเป็ นระยะ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
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กลยุทธ์ การสร้ างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ ม่ ใช่ องค์ กร
DIGITAL MARKETING COMMUNICATION STRATEGY FOR ENGAGING
FANBASE OF NON-ORGANIZATION FACEBOOK FANPAGES
รสรินทร์ ผูกพันธ์
สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติมา เกศดายุรัตน์
สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิ งคุณภาพเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ประเภทเนื้ อหาและวิธีการนาเสนอของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร 2) วิธีการสื่ อสารที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร
และ 3) กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร โดยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กับผูด้ ู แลเพจ 4 เพจคื อ เพจ Kingdom Of Tigers: ทู นหัวของบ่ าว เพจสัตว์โลกอมตี น เพจ
Lowcostcosplay และเพจเบื่ อ ผัว และได้ ท าการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ทั้ ง 4 เพจตั้ง แต่ ว นั ที่ 1
มิถุนายน - 31 สิ งหาคม 2560 หลังจากนั้นได้ทาการวิเคราะห์และสรุ ปกลยุทธ์ที่ใช้และได้ออกแบบคาถามเพื่อใช้
ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับฝั่งผูต้ ิดตามเพจทั้งหมด 6 ท่าน
ผลการศึ กษาพบว่า 1) ประเภทของเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจที่ ไม่ใช่ องค์กรสามารถแบ่ งได้เป็ น 4
ประเภท คือ เนื้ อหาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเพจ เนื้ อหาเชิงโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ให้บริ ษทั หรื อตราสิ นค้าชนิดใดชนิ ดหนึ่ ง (Sponsor Post) เนื้อหาที่เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และ เนื้อหาเสริ มอื่น
ๆ ในส่วนของวิธีการนาเสนอของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรสามารถแบ่งได้เป็ น 4 วิธี คือ ข้อความ
รู ปภาพ วิดีโอ และลิงค์ 2) วิธีการสื่ อสารที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร
ได้แก่ การสร้างเนื้ อหาที่กระตุน้ ให้ผูต้ ิดตามมีส่วนร่ วม การสร้างปฏิ สัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตาม และการสร้างกิ จกรรม
แจกของให้กบั ผูต้ ิดตาม 3) กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กร ได้แก่ กลยุทธ์
การสร้างเนื้ อหา กลยุทธ์การจัด การเนื้ อหาและการบริ หารเฟซบุ๊ กแฟนเพจ กลยุท ธ์การสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์และ
ความรู ้สึกที่ดีกบั ผูต้ ิดตามเพจ กลยุทธ์การสร้างคาแรคเตอร์ ของเพจ (Page Character) กลยุทธ์การใช้โฆษณาหรื อ
การบูสโพสต์ และกลยุทธ์การร่ วมมือกันของเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาร่ วมกัน (Collaboration)
คาสาคัญ: เฟซบุ๊กแฟนเพจ แฟนเพจ เนื้อหา การเข้าถึง การมีส่วนร่ วม
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ABSTRACT
The objectives of this qualitative research were 1) to study the type of content and the presentation of
the non-organization Facebook fan page, 2) to study communication methods that lead to engagement of
followers in the non-organization Facebook fan page, and 3) to study the strategy used to create the nonorganization Facebook fan page. The research was done by conducting in-depth interviews with 4 Facebook fan
page administrators, namely Kingdom of Tigers, Sudlokomteen, Lowcostcosplay, and Hubbyboredom. The
content analysis was then conducted on all 4 pages from June 1st - August 31st, 2017 for a total period of 3
months. The data were later analyzed and the strategies used by 4 pages were summarized. The questionnaire
was design to be used in focus group participated by 6 pages followers.
The results of this study indicated that: 1) the type of content on the non-organization Facebook fan
page could be classified into 4 types: content that reflects the uniqueness of the page, advertising content of
supporters to promote their company or brand type, content that provides information and other supplement
information. In the aspect of presentation, it was found that the non-organization Facebook fan page content can
be presented into 4 main methods: 1) Text, 2) Photo 3) Video 4) Other links, 2) communication methods that
contributed to the involvement of members of non-organization Facebook fan page such as creating content that
motivates subscribers to engage, creating content that interacts with followers, activities to get free gifts, 3)
strategies used to build fans of the non-organization Facebook fan page were content creation strategy, content
management and Facebook fan page strategy, creating interaction with follower strategy, page character
creation strategy, advertising strategy to boost the post, and the engagement of Facebook fan page follower
strategy.
KEYWORDS: Facebook Fan Page, Fan page, Content, Reach, Engagement

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั อุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตคนไทยนับตั้งแต่ตื่นจน
เข้า นอน จากการส ารวจของส านั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) (สพธอ.)
หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในหัวข้อ Thailand Internet User Profile
2016 (ETDA, 2559) พบว่า จานวนชัว่ โมงการใช้อินเทอร์ เน็ตของคนไทยโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 45.0 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
และเฟซบุ๊กเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีปริ มาณการใช้งานมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง ซึ่ งนอกจากเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว
ผูใ้ ช้งานทุกคนยังสามารถสร้างแฟนเพจ (Facebook Fan page) ของตนเองได้โดยง่ายและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จึงส่งผล
ให้ผใู ้ ช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยนิ ยมสร้างแฟนเพจกันขึ้นมากมายหลากหลายประเภท ปั จจุบนั เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในประเทศไทยที่มีมากถึง 7 แสนแฟนเพจ (ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ , 2559) โดยแบ่งแยกเป็ นหลายประเภทอาทิ สิ นค้า
และบริ การ, สายการบิน, บุคคลที่มีชื่อเสี ยง และ ชุมชน (Community) เป็ นต้น และจากการจัดอันดับของเว็บไซต์
โซเชียลเบคเกอร์ (socialbakers) ในหมวดหมู่ชุมชน (Community) พบว่ามีเฟซบุ๊กเพจที่ ไม่ใช่องค์กรหรื อสิ นค้า
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และบริ การที่มีผตู ้ ิดตามจานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น เพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว มีผตู ้ ิดตาม 3.1 ล้าน
เพจสัตว์โลกอมตีน มีผูต้ ิดตามมากถึง 2.7 ล้าน, เพจ lowcostcosplay มีผูต้ ิดตามมากถึง 2.6 ล้าน และเพจ อีเจี๊ ยบ
เลียบด่วน มีผตู ้ ิดตามมากถึง 2.3 ล้าน ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมาจากการทากลยุทธ์ที่น่าสนใจ จึงทาให้สามารถสร้างฐาน
ผูต้ ิดตามจานวนมากที่ แม้แต่แบรนด์สินค้าหลาย ๆ แบรนด์ ยังไม่สามารถทาได้ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษา
วิธีการหรื อกลยุทธ์ที่ผูส้ ร้างเพจใช้ในการสร้างฐานผูต้ ิดตามรวมไปถึงรู ปแบบของนื้ อหาที่ นาเสนอบนเพจ ซึ่ ง
ผลการวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจอยากสร้างแฟนเพจ ตลอดจนนักการตลาดออนไลน์ของแบรนด์
สิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ที่สามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสื่ อสารกับ
ผูต้ ิดตามเพจหรื อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาและวิธีการนาเสนอของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร
(2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่ อสารที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม (Engagement) ของผูต้ ิดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
ไม่ใช่องค์กร
(3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร

3. แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ โดยการค้นคว้าจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังนี้
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารผ่ านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ภัสวลี นิ ติเกษตรสุ นทร (2546) ได้
กล่าวถึ งเดวิด เค เบอร์ โล (David K. Berlo) ผูพ้ ฒ
ั นาแบบจาลองการสื่ อสาร S M C R เพื่ออธิ บายกระบวนการ
สื่ อสาร และรัตนาวดี เกี ยรติ นิยมศักดิ์ (2539) ได้อธิ บายลักษณะของการสื่ อสารผ่านสื่ อกลางอินเตอร์ เน็ตผ่าน
องค์ประกอบของการสื่ อสารโดยมีเนื้ อหา ดังนี้ 1) ผูส้ ่ งสาร (Sender) คือผูใ้ ช้งานที่ สามารถเป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารได้ เพราะด้วยลักษณะเฉพาะของสื่ อที่ สามารถมีป ฏิ กิริยาได้ทนั ที 2) สาร (Message) มีลกั ษณะแยกย่อย
ตามความสนใจของผูใ้ ช้งาน ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 3) ช่องทาง (Chanel) เป็ นการมีปฏิ สัมพันธ์กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องสถานที่และเวลา 4) ผูร้ ับสาร (Receiver) มีลกั ษณะเฉพาะกลุ่มที่มีความ
สนใจร่ วมกัน แสวงหาข่าวสารตามความสนใจ คาดการณ์ปฏิกิริยาที่แน่นอนไม่ได้และเป็ นปฏิกิริยาตอบกลับโดย
ทันที
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับประเภทและรู ปแบบการนาเสนอเนือ้ หาบนเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ กลยุทธ์หนึ่ งที่
สาคัญในการดึ งดูดให้ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กติ ดตามเพจ คื อ รู ปแบบการนาเสนอที่ น่าสนใจ ซึ่ งในปั จจุบันมี เทคนิ คและ
วิธีการที่หลากหลายให้เลือกใช้เพื่อตามสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีผเู ้ ชี่ยวชาญหลายท่าน
ได้ให้แนวคิด เกี่ยวกับรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาสรุ ปได้ ดังนี้ ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2555) ได้ทาการศึกษาแล้ว
พบว่ารู ป แบบของสารบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจมี อยู่ 4 รู ปแบบ คื อ กระทู ้ขอ้ ความ (Text posting) รู ปภาพ (Photos)
วิดีโอ (Video) และแอพพลิ เคชั่น (Application) โดยที่ เนื้ อหาสารของการออกแบบสารในการประชาสัมพัน ธ์
การตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ การให้ขอ้ มูลของสิ นค้า (Product inform) การเสริ มความรู ้
(Education) การให้ขอ้ มูลกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริ มการขาย (Promotion) และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงสนับสนุน
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ผลิตภัณฑ์ (Endorsements, expert and celebrity) และณัฐภณ กิตติทนนท์ชยั (2558) “การวิเคราะห์เนื้ อหาสารและ
การตอบสนองบนเพจเฟซบุ๊กเว็บท่ องเที่ ยว กรณี ศึกษาเพจเฟซบุ๊กเว็บ Chillpainai” กล่าวถึ งประเภทเนื้ อหาที่
นาเสนอบนเพจประกอบด้วย เนื้ อหาที่ กล่าวถึ งรี วิวหรื อแนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยว ที่ กิน ที่ พกั ในรู ปแบบต่าง ๆ
เนื้ อหาเชิงโฆษณาเป็ นเนื้ อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรื อมีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บริ ษทั หรื อตรา
สิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง และเนื้อหาแนะนาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาซึ่งเป็ นเนื้อหาที่ปรากฏไม่มากนัก
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เป็ นกระบวนการทาการตลาดด้วยการ
สร้างและเผยแพร่ เนื้ อหาหรื อสาระไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายของตัวเองที่ มีโอกาสหรื อจะเป็ นลูกค้า เพื่อดึ งความสนใจ
สร้างปฏิ สัมพันธ์และนาไปสู่ การสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบต่าง ๆ และยังสร้างความบันเทิงให้กบั ผูอ้ ่าน รวมถึง
สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพจกับผูต้ ิดตามอีกด้วย (ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรี ยญทอง, 2557)
จักรพงษ์ คงมาลัย (2559) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาในยุคดิจิทลั ว่าจะต้องคิดแบบคนทาสื่ อ
(Think like a publisher) เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ดีมาเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดดิจิทลั โดยสรุ ป 5 แนวคิด คือ 1) มุ่ง
ขายเนื้อหามากกว่าขายของ 2) ผลิตงานตามตารางการทางานสม่าเสมอและต่อเนื่อง 3) ให้ความสนใจกับการสร้าง
ตัวตนและเอกลักษณ์ในการนาเสนอชิ้นงาน 4) สนใจในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางความคิดต่อกลุ่มเป้ าหมาย 5) รู ้จกั
คิดประเด็นขึ้นเองและเป็ นผูท้ ี่เล่าเรื่ องได้ดี นอกจากนี้ณฐั พัชญ์ วงศ์เหรี ยญทอง (2557) ได้แนะนาหลักการสร้าง
เนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content) ในรู ปแบบที่สามารถเข้าใจและทาตามได้ง่าย นาไปต่อยอดเพิ่มเติมได้ดงั นี้ 1)
มีประโยชน์ (Useful) ต่อกลุ่มเป้ าหมาย 2) เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย 3) ชัดเจนเข้าใจง่าย 4) มีคุณภาพที่ดี 5) มีความเป็ น
ต้นฉบับในรู ปแบบของตัวเอง เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเกิดการจดจาทั้งยังเป็ นการสร้างความแตกต่างที่ดีจากบรรดาคู่แข่ง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึ กษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่
องค์กร เริ่ มต้นโดยใช้ขอ้ มูลการจัดอันดับของเว็บไซต์โซเชียลเบคเกอร์ (socialbakers) เว็บไซต์ชื่อดังที่จดั อันดับ
โซเชี่ ยวมี เดี ย (Social Media) ของทั่วโลก โดยศึ กษาในหมวดหมู่ของชุ ม ชน (Community) และเลื อ กเพจที่ อ ยู่
เงื่อนไข คือ จะต้องเป็ นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กรหรื อตราสิ นค้า (Brand) ทาการผลิตเนื้ อหา (content) ด้วย
ตัวเอง ไม่ใช้การคัดลอกจากเพจอื่นและไม่ใช่เพจที่ สร้างโดยบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง ฐานแฟนคลับของศิ ลปิ น ดารา
แฟนบอล หรื อประเภทสานักข่าว และจะต้องมีการนาเสนอเนื้ อหา (Content) อย่างสม่าเสมอ เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี และมียอดผูต้ ิดตาม (Follower) อย่างน้อย 2 ล้าน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการขออนุญาตนัดหมายเข้าสัมภาษณ์โดย
ติดต่อผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊กแฟนเพจเรี ยงตามยอดผูต้ ิ ดตาม (Follower) จากข้อมูลการจัด
อันดับของเว็บไซต์โซเชี ยลเบคเกอร์ (socialbakers, 2560) และอยูใ่ นเงื่อนไขที่ ได้กล่าวไปเบื้ องต้น จนได้มาซึ่ ง
การตอบรับให้สัมภาษณ์จาก 4 เพจ คือ เพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว มีผตู ้ ิดตาม (Follower) 3,140,687
เพจสัตว์โลกอมตีน มีผตู ้ ิดตาม (Follower) 2,733,535 เพจ Lowcostcosplay มีผตู ้ ิดตาม (Follower) 2,651,442 เพจ
เบื่อผัว มีผตู ้ ิดตาม (Follower) 2,183,585 โดยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูด้ ูแลเพจที่เป็ นผู ้
กาหนดกลยุทธ์และผูท้ ี่ มีส่วนร่ วมในการจัดทาเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยังได้ทาการการสังเกตพฤติกรรมการโพสต์
(Post) และการมีส่วนร่ วมกับลูกเพจในหน้าเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร เพื่อดูวธิ ีการสื่ อสารที่ใช้บนเพจ
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ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน - 31 สิ งหาคม 2560 ระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน หลังจากนั้นได้ทาการวิเคราะห์และสรุ ปกล
ยุทธ์ที่ใช้และได้ออกแบบคาถามเพื่อใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับฝั่งผูต้ ิดตามเพจทั้งหมด 6 ท่าน โดย
มีเงื่อนไขคือ จะต้องติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรอย่างน้อย 1 เพจ และเคยมีส่วนร่ วม (Engagement) กับ
เพจอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือน
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
สาหรั บ การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ใช้แหล่งข้อมู ล คื อ ผูด้ ู แลเฟซบุ๊ กแฟนเพจที่ ไม่ ใช่
องค์กรซึ่ งเป็ นเจ้าของเพจ ผูส้ ร้างเนื้ อหาและผูก้ าหนดทิ ศทางกลยุทธ์ของเนื้ อหา (Content) โดยจะต้องมีผตู ้ ิดตาม
เพจ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มากกว่า 2 ล้านคนขึ้นไป เพจละ 1 คน จานวนทั้งหมด 4 เพจ
สาหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับฝั่งผูต้ ิดตามเพจมีประชากรคือผูต้ ิดตามเพจ (Follower) ทั้ง 4
เพจ ได้แ ก่ เพจ Kingdom Of Tigers: ทู น หั ว ของบ่ าว มี ผูต้ ิ ด ตาม (Follower) 3,140,687 เพจสั ต ว์โ ลกอมตี น มี
ผูต้ ิดตาม (Follower) 2,733,535 เพจ Lowcostcosplay มีผตู ้ ิดตาม (Follower) 2,651,442 และเพจเบื่อผัว มีผตู ้ ิดตาม
(Follower) 2,183,585 (ข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 2560) ใช้แหล่งข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและชาย ที่ ทาการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรอย่างน้อย 1
เพจและเคยมีส่วนร่ วม (Engagement) กับเพจอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือน จานวน 6 คน
สาหรั บ การวิเคราะห์ เนื้ อ (Content Analysis) มี ป ระชากรคื อเพจ 4 เพจ คื อ เพจ Kingdom Of Tigers:
ทูนหัวของบ่าว เพจสัตว์โลกอมตีน เพจ Lowcostcosplay และเพจเบื่อผัว และมีกลุ่มตัวอย่างคือ เนื้ อหา (Content)
ทั้งหมดที่ถูกโพสต์ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรทั้ง 4 เพจ และเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 นับเป็ นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ทาการวิจยั ในหัวข้อของงานวิจยั ฉบับนี้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ฝั่งผูส้ ่ งสาร (Sender) ซึ่ งประกอบไปด้วยคาถาม 3 ส่ วน ดังนี้ 1) ภาพรวมและข้อมูลเบื้องต้นของเพจ 2) รู ปแบบ
การสื่ อสารที่ ใช้ 3) แนวทางในการดาเนิ นกลยุทธ์การสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กร ซึ่ ง
ก่อนทาการสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั ทาการส่งคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ และทาการแก้ไข
ตามคาแนะนาให้สมบูรณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริ ง และเมื่อเข้าสู่กระบวนการถอดเทปสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ส่งให้ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ได้อ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อความการสัมภาษณ์ไม่ตรงตามข้อมูลที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ ผูว้ จิ ยั ได้แก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นใช้ Coding Sheet เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เนื้อหาสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรทั้ง 4 เพจ ในส่ วนของ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับฝั่งผูร้ ับสาร (Receiver) ได้จดั ทาคาถามขึ้น
หลังจากการทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับฝั่งผูส้ ่งสาร (Sender) แล้ว เพื่อตรวจสอบข้อมูลในฝั่ง
ของผูร้ ับสาร (Receiver) ถึงปั จจัยที่ทาให้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ตามแบบการเที ยบเคี ย งรู ป แบบ (Pattern Matching) โดยการสร้ าง
ข้อสรุ ป จากข้อมู ลที่ ได้ม าเปรี ยบเที ยบกับ ข้อ มูล ทฤษฎี เพื่ อให้เกิ ด ความเข้าใจทางปรากฏการณ์ ท างความคิ ด
ดังกล่าว โดยมีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทางของไมล์และฮูเบอร์ แมน (1994) ที่ได้เสนอขั้นตอนการ
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เก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ประกอบด้ว ยการวิ เคราะห์ 3 ขั้น ตอน คื อ การลดทอนข้อ มู ล (Data Reduction) การ
จัดรู ปแบบข้อมูล (Data Display) และการร่ างข้อสรุ ปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ ิจัยได้นาผลการวิจัยจากเรื่ อง "กลยุทธ์การสร้ างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่ องค์กร”
ทั้งหมดมาสรุ ปได้ผลเรี ยงตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ประเภทเนือ้ หาและวิธีการนาเสนอของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ ม่ ใช่ องค์ กร มีขอ้ มูลดังนี้
ประเภทของเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กรสามารถแบ่ งได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1) เนื้ อหาที่
สะท้อนเอกลักษณ์ ของเพจ เป็ นเนื้ อหาที่ นาเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เป็ นแนวทางหลักเพจ โดยแต่ละเพจจะมี
เนื้ อหาที่ สะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 2) เนื้ อหาเชิงโฆษณาที่ ได้รับการสนับสนุ นเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
บริ ษทั หรื อตราสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง (Sponsor Post) 3) เนื้ อหาที่เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การให้ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านกิ จกรรมพิเศษ การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ สิ น ค้าหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ของเพจ เป็ นต้น 4) เนื้ อหาเสริ มอื่ น ๆ
(General Content) นอกเหนือจากหมวดหลัก ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งเนื้อหาประเภทนี้ไม่ปรากฎมากนัก
ในส่วนของวิธีการนาเสนอของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรสามารถแบ่งได้เป็ น 4 วิธี คือ 1)
ข้อความ (Text) 2) รู ปภาพ (Photo) ได้แก่ รู ปภาพเดี่ยว ภาพคอลลาจหรื อภาพปะติด (Collage photo) ภาพการ์ตูน
หนึ่ งโพสต์ห ลายภาพ (Photo Set) และอัล บั้ม ภาพ (Photo Album) 3) วิ ดี โ อ (Video) ได้แ ก่ วิดี โ อบนเฟซบุ๊ ก
(Facebook Video) และวิดีโอถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Live streaming) 4) ลิงค์ (Link) ได้แก่ ลิงค์ของเฟซบุ๊กแฟน
เพจอื่นและลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์อื่น (Other link)
5.2 วิธีก ารสื่ อ สารที่ก่อ ให้ เกิดการมีส่ วนร่ วม (Engagement) ของสมาชิ ก ในเฟซบุ๊ กแฟนเพจที่ไม่ ใช่
องค์ กร มีขอ้ มูลดังนี้
1) การสร้ างเนื้ อหาที่ กระตุน้ ให้ผูต้ ิ ดตามมี ส่วนร่ วม (Engagement) เช่ น การใช้รูป แบบเนื้ อหาที่
กระตุน้ อารมณ์ การใช้รูปแบบเนื้อหาที่ใช้คาถาม หรื อการใช้เนื้อหาที่เชิญชวนให้เกิดการกระทา
2) การสร้างปฏิ สัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตาม เป็ นการตอบกลับเมื่อมีผูต้ ิ ดตามเข้ามามี ส่วนร่ วมกับเนื้ อหา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู ้สึกดีกบั ผูต้ ิดตามเพจ เช่น การตอบ (Reply) หรื อกดไลก์ที่คอมเมนต์ การตอบ
ในกล่องข้อความ (Inbox)
3) การสร้างกิจกรรมแจกของให้กบั ผูต้ ิดตาม เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ติดตามสนับสนุนเพจ
5.3 กลยุทธ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ ม่ ใช่ องค์ กร มีรายละเอียด ดังนี้
1) กลยุท ธ์ ก ารสร้ างเนื้ อ หา เป็ นการสร้ างเนื้ อ หาที่ มี คุ ณ ค่ าและเกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้ติ ด ตามเป้ าหมาย
(Target) เริ่ มจากการระบุกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน รู ้วา่ ลูกเพจหรื อผูต้ ิดตามเพจคือใคร มีความชอบ ความสนใจอะไร
เพื่อสามารถนาไปพัฒนาเป็ นเนื้ อหา (Content) ที่โดนใจกับผูต้ ิดตาม รวมถึงมีการใช้รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหาที่
หลากหลาย ทั้งข้อความ ภาพ วิดีโอ เพื่อเป็ นทางเลือกหลายรู ปแบบให้กบั ผูต้ ิดตาม
2) กลยุทธ์การจัดการเนื้ อหาและการบริ หารเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การโพสต์ (Timing) ผลการวิจยั พบว่าช่วงเวลา 20.00-24.00 น. เป็ นช่วงเวลายอดนิ ยมที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจที่ ไม่ใช่
องค์กรนิ ยมจะปล่อยเนื้ อหา (Content) เพราะเป็ นช่วงที่มีผใู ้ ช้เฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะ รวมถึงจะต้องนาเสนอเนื้ อหา
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อย่างสม่าเสมอ (Consistency) เนื่ องจากผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก 1 คนสามารถติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้หลายเพจ และมี
เพจที่สร้างขึ้นใหม่ในทุกวัน ความต่อเนื่ องจึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อให้เนื้อหา (Content) ไปถึงนิ วฟี ด (Newsfeed) ของ
กลุ่มเป้ าหมาย และจะต้องระมัดระวังความไม่เหมาะสมของเนื้ อหาโดยการตรวจสอบดูแลเนื้ อหาที่ จะเผยแพร่
ออกไป รวมถึงการตรวจสอบดูแลข้อความที่ลูกเพจเข้ามาพูดคุยกันในเพจด้วย
3) กลยุทธ์การสร้างปฏิ สัมพันธ์และความรู ้สึกที่ ดีกบั ผูต้ ิดตามเพจ เป็ นการสร้างกิ จกรรมร่ วมกับ
สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งอาจเป็ นเนื้ อหาที่ทาเพื่อความสนุกสนานโดยไม่มีของตอบแทน เช่น
การโพสต์ขอ้ มูลใหม่ ๆ การโต้ตอบแฟนเพจเพื่อทาให้เกิ ดการสร้างความสัมพันธ์กบั สมาชิ กเพจ การพบเจอใน
ชีวติ จริ ง หรื อเป็ นเนื้อหาที่มีของตอบแทน เช่น การร่ วมสนุกลุน้ รางวัล แจกของตอบแทน
4) กลยุทธ์การสร้างคาแรคเตอร์ ของเพจ (Page Character) เป็ นการสร้างเอกลักษณ์ หรื อความเป็ น
ต้นฉบับในแบบของตัวเอง ซึ่ งสามารถสะท้อนผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสานวนและลีลาการเขียน
โครงสร้างของเนื้อหา เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดการจดจาทั้งยังเป็ นการสร้างความแตกต่างที่ดีจากบรรดาคู่แข่ง
5) กลยุทธ์การใช้โฆษณาหรื อการบูสโพสต์ (Advertising) คือผูด้ ูแลเพจจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กบั เฟ
ซบุ๊กเพื่อทาการบู สโพสต์ (Boost Post) ไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้ อหาและเพิ่ม
ผูต้ ิดตามเพจ
6) กลยุทธ์การร่ วมมื อกันของเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสร้างสรรค์เนื้ อหาร่ วมกัน (Collaboration) เป็ น
การสร้างเนื้ อหาร่ วมกันของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร 2 เพจขึ้นไป ทาการพูดถึงกัน แท็ก (Tag) กันในส่ วน
ของคาบรรยาย (Caption) หรื อคอมเมนต์ (Comment) ใต้โพสต์ ซึ่ งควรเป็ นเพจที่มีสไตล์ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่ งผลให้
ผูต้ ิดตามเพจนึงได้รู้จกั อีกเพจนึงและเป็ นโอกาสในการเพิ่มฐานผูต้ ิดตามแต่ละเพจอีกด้วย

6. อภิปรายผล
6.1 ประเภทเนือ้ หาและวิธีการนาเสนอของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ ม่ ใช่ องค์ กร
จากผลการวิจยั พบว่าประเภทของเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กรแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1) เนื้ อหาที่ สะท้อนเอกลักษณ์ ของเพจ 2) เนื้ อหาเชิ งโฆษณาที่ ได้รับการสนับสนุ นเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
บริ ษทั หรื อตราสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง (Sponsor Post) 3) เนื้ อหาที่เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร 4) เนื้ อหาเสริ มอื่น ๆ
(General Content) สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐภณ กิ ตติ ทนนท์ชัย (2558) “การวิเคราะห์ เนื้ อหาสารและการ
ตอบสนองบนเพจเฟซบุ๊กเว็บท่องเที่ยว กรณี ศึกษาเพจเฟซบุ๊กเว็บ Chillpainai” กล่าวถึงประเภทเนื้ อหาที่นาเสนอ
บนเพจเฟซบุ๊กเว็บ Chillpainai มีประเภทเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการแนะนาที่พกั ที่เป็ นเนื้อหาที่แสดงเอกลักษณ์ของเพจ
เนื้ อ หาเชิ ง โฆษณาที่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น และเนื้ อ หาเสริ ม อื่ น ๆ ซึ่ งมาจากการที่ เฟซบุ๊ ก แฟนเพจของเว็บ
Chillpainai เป็ นหนึ่งในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรจึงมีประเภทเนื้อหาตรงกัน
ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับเฟซบุ๊กแฟนเพจสิ นค้า (Brand) จากงานวิจยั ของ ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2555) “การ
ออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มเครื่ องสาอางตราสิ นค้าหรู ” มีประเภท
เนื้ อหา คือ เนื้ อหาการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ (Product Inform) เป็ นเนื้ อหาหลักที่ เพจนาเสนอ มีความใกล้เคียงกับ
ประเภทเนื้อหาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเพจ ทั้งนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจสิ นค้า (Brand) จะมีเนื้อหาที่เป็ นการส่งเสริ มการ
ขายและการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ซึ่ งแตกต่างจากวิธีการของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรที่
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จะเป็ นเนื้อหาเชิงโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บริ ษทั หรื อตราสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
(Sponsor Post) แทน มาจากการที่ฝั่งของสิ นค้า (Brand) จะมีการทาประชาสัมพันธ์สินค้าโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
หรื อ Online Influencer เพื่อโปรโมทสิ นค้า แต่ในส่วนของเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กรนั้นจะเป็ นการได้รับการ
สนับสนุนเนื้อหา (Sponsor) จากเจ้าของสิ นค้า (Brand) ให้สร้างเนื้อหาเพื่อโปรโมทสิ นค้านั้น ๆ แทน
ในส่ วนของวิธีการน าเสนอเนื้ อหาจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเรื่ องการทาการตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content
Marketing) ของอรรถชัย วรจรั สรังสี (2556) ได้ทาการวิเคราะห์ ประเภทเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สิ น ค้าและความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผลการวิเคราะห์ เนื้ อ หาแฟนเพจพบว่าในส่ วนของวิธี นาเสนอเนื้ อ หา
การตลาดแบ่งได้ 4 วิธี คือ 1.) รู ปภาพ 2.) วิดีโอ 3.) ลิ้งค์ 4.) ข้อความ สอดคล้องกันกับวิธีการนาเสนอของเนื้ อหา
บนเฟซบุ๊ ก แฟนเพจที่ ไม่ ใช่ องค์ก รที่ มี วิธีการน าเสนอเนื้ อหาผ่านทาง ข้อ ความ (Text) รู ป ภาพ (Photo) วิดี โอ
(Video) และลิงค์ (Link) โดยใช้การนาเสนอที่หลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั กลุ่มเป้ าหมายและยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของดวงแก้ว เธี ยรสวัสดิ์กิจ (2556) ที่ ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์เนื้ อหาการสื่ อสารผ่านสื่ อเฟซบุ๊กของ
องค์ก รภาครั ฐ ” แล้ว พบว่า การน าเสนอเนื้ อ หาบนเฟซบุ๊ ก อย่า งตรงไปตรงมา ไม่ มี รู ป แบบการน าเสนอที่
หลากหลายจะทาให้ความน่าสนใจของเนื้อหาน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อการไม่มีส่วนร่ วมกับเนื้อหาของผูต้ ิดตามเพจ
6.2 กลยุทธ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างฐานแฟนของเฟซบุ๊กแฟนเพจทีไ่ ม่ ใช่ องค์ กร
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าสามารถสรุ ปกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างฐานแฟนเพจของเฟซบุ๊กแฟน
เพจที่ไม่ใช่องค์กรออกเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ประเด็นแรก คือ การสร้างเนื้ อหา (Content) ให้โดนใจผูต้ ิดตามเพจ
เพื่อให้ผูท้ ี่ ติดตามเพจเกิ ดการมี ส่วนร่ วม (Engagement) ทั้งการแสดงความคิ ดเห็ น (Comment) กดถูกใจ (Like)
และแบ่งปั น (Share) ซึ่งทาให้โพสต์น้ นั แสดงในหน้า New feed ของแฟนเพจ เพิ่มการเข้าถึง (Reach) ไปสู่ผใู ้ ช้เฟ
ซบุ๊กคนอื่น ๆ ที่ ยงั ไม่ได้ติดตามเพจได้ และเมื่อผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่ เห็ นโพสต์และชื่ นชอบในเนื้ อหาที่ เพจนาเสนอก็
สามารถตามไปกด “Like” เพจ เพื่ อ ติ ด ตามเพจส่ ง ผลให้ มี ส มาชิ ก ใหม่ ติ ด ตามเพจเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ด้ว ย (อิ ท ธิ พ ล
ประเสริ ฐสังข์, 2555) เพื่อติดตามเพจได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธิ พงศ์ แซ่จิว (2555) ที่ กล่าวว่าพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในยุคออนไลน์สามารถสะท้อนออกมาได้ดว้ ย AISAS Model ของ Dentsu ซึ่ งขั้นตอนที่สาคัญที่สุด
อยู่ที่ การแบ่ งปั น (Share) โดยเฉพาะสื่ อ สังคมออนไลน์ จะสามารถขยายผลให้เกิ ด Word-of- Mouth ได้อย่าง
รวดเร็ วและทัว่ ถึง ซึ่ งกลยุทธ์ที่ทาให้ผทู ้ ี่ติดตามเพจเกิดการมีส่วนร่ วม (Engagement) สามารถทาได้ท้ งั การใช้กล
ยุทธ์การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับผูต้ ิดตามเป้ าหมาย กลยุทธ์การจัดการเนื้อหาและการบริ หารเฟซบุ๊ก
แฟนเพจซึ่ งประเด็นที่ น่าสนใจที่ พบจากการสนทนากลุ่มในฝั่งของผูต้ ิดตามเพจ คือผูด้ ูแลเพจควรจะต้องไม่ลืม
คานึ งถึงสัดส่ วนการนาเสนอเนื้ อหาเชิ งโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุ นเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บริ ษทั หรื อตรา
สิ นค้าชนิ ด ใดชนิ ดหนึ่ ง (Sponsor Post) ที่ ค วรนาเสนอเนื้ อหาประเภทนี้ อย่างสร้างสรรค์ ในปริ มาณที่ ไม่มาก
จนเกินไปจนกระทบกับภาพรวมของเนื้อหาในเพจ
ในด้านของความรู ้สึกของผูต้ ิดตามก็เป็ นสิ่ งคัญซึ่ งอาจส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วม (Engagement) และการ
สนับสนุนเเพจ โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กรสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจได้
ทั้ง การตอบ (Reply) หรื อ กดไลก์ ที่ ค อมเมนต์ที่ ผู ้ติ ด ตามเพจมาคอมเมนต์ไ ว้ การโพสต์ ใ นช่ อ งคอมเมนต์
(Comment) การตอบในกล่องข้อความ (Inbox) หรื อการสร้างกิ จกรรมแจกของให้กบั ผูต้ ิดตาม เพื่อเป็ นการตอบ
แทนที่ติดตามสนับสนุนเพจ ในส่ วนของการพูดคุยกับผูต้ ิดตามควรใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการมีรูปแบบการสื่ อสาร
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เสมือนบุคคลในการพูดคุยโต้ตอบ ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นวิธีการที่ทาให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกว่าเป็ นคนสาคัญ เป็ นการสร้าง
เรื่ องราว ความผูกพันกับผูท้ ี่ ติดตามเพจ ส่ งผลให้ผูต้ ิ ดตามอยากจะเข้ามาโต้ตอบในครั้ งถัดไป สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรัชญา จันทะรัง (2554) “การบริ หารการสื่ อสารตราสิ นค้าบนแฟนเพจของเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก: กรณี ศึกษา GTH” พบว่า การโปรโมทภาพยนตร์ โดยใช้เฟซบุ๊กทาให้ GTH มีการติดต่อสื่ สาร
เสมือนบุคคล โดยสื่ อสารผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ซ่ ึ งทาให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารเกิดปฏิสัมพันธ์กนั
ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กบั สมาชิกอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อไป
นอกจากนั้นยังพบว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ไม่ใช่องค์กรยังมีการสร้างเอกลักษณ์ของเพจที่ แตกต่างกัน ซึ่ ง
แสดงออกมาได้ท้ ั งการสร้ า งเนื้ อหาที่ ส ะท้อ นเอกลัก ษณ์ มี ค วามเป็ นต้น ฉบับ ในรู ป แบบของตัว เอง ผ่ า น
องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสานวนและลีลาการเขียน โครงสร้างของเนื้อหา เอกลักษณ์ในการเลือกใช้วธิ ี การ
นาเสนอ ซึ่ งล้วนแล้วแต่แสดงออกมาเป็ นคาแรคเตอร์ ของเพจ (Page Character) เพื่อสร้างความแตกต่างและให้
ผูอ้ ่านเกิดการจดจาอีกด้วย สอดคล้องกับหลักการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content) (ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรี ยญ
ทอง, 2557) ที่แนะให้ผทู ้ าหน้าที่ผลิตเนื้อหาที่ดีควรจะต้องแสวงหาเอกลักษณ์หรื อความเป็ นต้นฉบับในแบบของ
ตัวเองให้เจอ
ประเด็นที่ 2 คือ การนาเนื้ อหา (Content) ไปสู่ ผใู ้ ช้เฟซบุ๊กคนอื่น ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องผ่านทางผูต้ ิดตาม
เพจ เนื่องจากที่เฟซบุ๊กมีการปรับอัลกอริ ท่ ึม (Algorithm)มีผลให้การเข้าถึงเนื้อหา (Content) ที่เพจนาเสนอแบบออ
แกนิ ค (organic) ได้นอ้ ยลง กลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าถึงผูใ้ ช้เฟซบุ๊กได้มากขึ้นคือการใช้โฆษณาหรื อการบูสโพสต์
(Advertising) มี ขอ้ ดี คือสามารถเลื อกให้คนที่ จะเห็ นโพสต์จากการโปรโมตนั้นเป็ นใครก็ได้ เช่ นจะเป็ นคนที่
กดไลค์เพจและเพื่อนของเขา หรื อกลุ่มเป้ าหมายที่สามารถกาหนดลักษณะ เพศ อายุ และความสนใจได้ ซึ่งถือเป็ น
โอกาสในการนาเนื้ อหา (Content) ไปสู่ เป้ าหมายใหม่ ๆ ได้มากขึ้น และอีกวิธีของการสร้างเนื้ อหาคือการใช้การ
สร้างเนื้ อหาร่ วมกันของเฟซบุ๊กแฟนเพจตั้งแต่ 2 เพจขึ้นไป ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูต้ ิดตามเพจและ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูต้ ิ ดตามเพจนึ งได้รู้จกั อีกเพจนึ ง โดยควรเป็ นเพจที่ มีสไตล์หรื อ กลุ่มเป้ าหมาย (Target)
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มฐานผูต้ ิดตามของแต่ละเพจได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาในเรื่ องการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) มีความโดดเด่น และเทคนิค
วิธีการสร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจ
(2) สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาในเรื่ องวิธีการนาเสนอเนื้ อหา (Content) ในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการรับข้อมูลให้แก่ผตู ้ ิดตามเพจ เช่น รู ปแบบวิดีโอ, การทา VDO Streaming เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษากลยุทธ์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจเฉพาะประเภทที่ไม่ใช่องค์กรหรื อตรา
สิ นค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในงานวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษากลยุทธ์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจประเภทองค์กร
ควบคู่กบั เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อแตกต่างของการทากลยุทธ์
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(2) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพียงกลยุทธ์ของเฟซบุ๊กเพจที่ใช้ในการสร้างฐานแฟน ในงานวิจยั
ครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิธีการใช้การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content) ในการโน้มน้าวใจของผูบ้ ริ โภคของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจที่ไม่ใช่องค์กร

8. กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์
อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งได้ช้ ี แนะแนวทางการศึ กษา รวมถึงผูด้ ูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจและผูต้ ิดตามเพจทุกท่าน ผูว้ ิจยั จึ ง
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้
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กลยุทธ์ การผลิตเนือ้ หาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้ าร้ านอาหารฟาสต์ ฟู้ดกับ
ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 4 กลุ่มช่ วงอายุ กรณีศึกษาเคเอฟซีไทย แมคโดนัลด์ ไทย
และพิซซ่ า คอมปะนี 1112
MARKETING CONTENT STRATEGY ON FAST FOOD FANPAGE AND
4 GENERATIONS CONSUMERS’ BUYING INTENTION CASE STUDY:
KFC THAI, MC THAI AND PIZZA COMPANY 1112 LOVER
อตินุช อรัญยะนาค
สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
E-mail: ati_arunyanak@hotmail.com
อาจารย์ทปี่ รึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติมา เกศดายุรัตน์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปริ มาณเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ 2) ความพึงพอใจในกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาการตลาดด้านประเภทและรู ปแบบ
การนาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอายุ และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในกลยุทธ์การผลิตเนื้ อหากับความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอายุ โดยเก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าเคเอฟซี ไทย, แมคโดนัลด์ไทย และพิซซ่า คอมปะนี 1112 และใช้วิธีวิจยั เชิง
สารวจผ่านการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ปลายปิ ด และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อย
ละ การแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุ มานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันในการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่
0.01 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1)กลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดใน
ู้
ด้านประเภทเนื้ อหามี ท้ งั หมด10ประเภท ได้แก่ประเภทBrand & Product มีการปรากฎจานวนมากที่ สุด รองมา
ประเภทSale Promotion & Discount ประเภทBrand & Product Reviews ประเภทOnline Activity & Quiz &
Game ประเภทLifestyle Tie-in ประเภทSupport On-Ground Activity ประเภทReal-Time Contents ประเภท
Coupon & Other Sampling Products ประเภทOther Channels และประเภทFacebook Activity Announcement มี
การปรากฎจ านวนน้อ ยที่ สุ ด ตามล าดับ อี ก ทั้งในด้านรู ป แบบการน าเสนอเนื้ อ หา 14 รู ป แบบ ได้แ ก่ ภ าพอี โปสเตอร์ (E-Poster) มีการปรากฎจานวนมากที่ สุด รองลงมาคือภาพตกแต่ง(Edited photo) วิดีโอแบบสาเร็ จรู ป
บนเฟซบุ๊ ก(Facebook video) ภาพถ่ายจากลูกค้าจริ ง(Customer Photo) ภาพเคลื่ อนไหวสกุลไฟล์GIF(Graphics
interchange format) วิ ดี โ อจากเฟสบุ๊ ก แฟนเพจอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้อ ง(Facebook fan page partner) ภาพแคปเจอร์
(Capture photo) ภาพอินโฟกราฟิ ก (Information graphic) อัลบัมภาพ(Photo album) เซตภาพ(Photo set) ภาพแบบ
หมุ น (Photo carousel) ภาพถ่ า ยเดี่ ย ว (Photo) ภาพการ์ ตู น (Cartoon) และวิดี โ อคอลลาจ(VDO collage) มี ก าร
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ปรากฎจานวนน้อยที่ สุด ตามลาดับ 2)ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อประเภท
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดที
ู้ ่แตกต่างกัน 3)ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มช่วงอายุที่แตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ แตกต่าง
กัน 4) ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาทั้งในด้านประเภท และรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอายุ
คาสาคัญ: กลยุทธ์การผลิตเนื้อหา เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประเภทเนื้อหา รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหา

ABSTRACT
This qualitative research is aimed to study: 1)Content marketing strategy of fast food brand through
Facebook page. 2) Branding awareness and customer satisfaction of 4 generations among to respond various
content categories and approaches in fast food brand Facebook page. 3) Relationship between consumer
satisfaction and purchase intentions of 4 generations. Based on study data, researcher attempt to collect and
analyze real content through Facebook page of KFC Thai, Mc Thai and Pizza Company 1112. Moreover,
including observational data by online close-end survey, the conclusion is analyzed with descriptive statistics,
e. g. sample average, frequency distribution table and so on, as well as, inferential statistics to find the
relationship between input and output by Pearson correlation principal for value estimation and hypothesis test
at the level of significant of ∝ = 0.01. The conclusion is the inferences are categories and approaches have
found as follows: 1)There are variety of content strategyes on fan page of fast food branding in the aspect of
both content categories and approaches. Regarding categories, there are 10 kinds existing broadly descending
from highest to lowest respectively: Brand & Product, Sale Promotion & Discount, Brand & Product Reviews,
Online Activity & Quiz & Game, Lifestyle Tie-in, Support On-Ground Activity, Real-Time Contents, Coupon
& Other Sampling Products, Other Channels and Facebook Activity Announcement. Moreover, for approaches,
there are totally 14 kinds widely found from the most frequently to the least as follows: E-Poster, Edited photo,
Facebook video, Customer Photo, GIF ( Graphics interchange format) , Facebook fan page partner, Capture
photo, Information graphic, Photo album, Photo set, Photo carousel, Photo, Cartoon) and VDO collage
2)Different generations express particularly own satisfaction in the aspect of content categories shown in fast
food brand Facebook. 3) Different generations express particularly own satisfaction in the aspect of content
approaches shown in fast food brand Facebook. 4)Consumer satisfaction for both content marketing categories
and approaches have positive correlation with purchase intention of 4 generations among.
KEYWORD: Content marketing strategy, Facebook page, Content category, Content approaches
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เนื่ องจากการเติบโตของอินเทอร์ เน็ ตที่ สูงขึ้ นในทุกปี นั้น ทาให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิต ของคนในยุค
ปั จจุบันแปรเปลี่ยนไปคือ มีอิสระ สามารถเสพข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยจากข้อมูลสถิ ติของ Digital
Advertising Association(Thailand) หรื อ DAAT(2559)ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 พบว่ า ปั จ จุ บั น ประชากรไทยมี
จานวนทั้งสิ้ น 68.1ล้านคน มี ผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตจานวน 38ล้านคน คิ ด เป็ นร้อยละ56 ของจานวนประชากร
ทั้งหมดและมี ผูใ้ ช้โซเชี ยลเน็ ตเวิร์คมากถึ ง 41ล้านคน คิ ดเป็ นร้ อยละ60 โดยช่ องทางเฟซบุ๊ ก(Facebook) เป็ น
โซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีผใู ้ ช้งานมากที่สุดในไทย คิดเป็ นร้อยละ92.1 ด้วยเหตุน้ ี ทาให้เหล่านักการตลาดของตราสิ นค้า
เริ่ มหันมาสนใจและใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ(Facebook fan page) ในการสื่ อสารและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย
ผ่านการทากลยุทธ์การผลิตเนื้อหาทั้งด้านประเภทเนื้อหาการตลาดและรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจ
เพื่อสร้างการรับรู ้และแรงกระตุน้ แก่ผบู ้ ริ โภค อันจะนามาซึ่งความตั้งใจซื้อและตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในที่สุด ซึ่งหนึ่ ง
ในตลาดธุ รกิจของประเทศไทยที่มีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือ ตลาดร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
(Fast food) เนื่ องจากในแง่การตลาดนั้น ทางMarketeer.co.th (2558) เผยว่ามีการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี ไม่ต่ ากว่า
10% และในปี 2558 ที่ ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวมสู งถึง 34,000ล้านบาท แบ่งเป็ นไก่ทอด 17,000ล้านบาท พิซซ่ า
10,000ล้านบาท และแฮมเบอร์ เกอร์ 7,000ล้านบาท นอกจากนี้ ในแง่ของการสื่ อสาร เนื่ องจากเป็ นตลาดธุรกิจที่ มี
ความสาคัญยิ่ง และสามารถตอบโจทย์ได้ดีกบั ผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั ที่มีรูปแบบการดาเนินชีวติ เร่ งรี บ ชอบความง่าย
รักความสะดวกสบาย อีกทั้งด้วยความเป็ นธุรกิจอาหารที่มีสินค้าหลากหลายและมีกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดเป็ น
ผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่มช่วงอายุ อันมีคุณลักษณะ ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งเจเนอเรชัน่ บี เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชัน่ ซี ด้วยเหตุน้ ี ทาให้งานวิจยั เรื่ องนี้ มีความน่ าสนใจที่ จะศึ กษาอย่างยิ่ง และ
สามารถเป็ นประโยชน์หรื อนาไปเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่สนใจจะศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การผลิตเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้
2) เพื่อสารวจความพึงพอใจในกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาทั้งประเภทและรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอายุ
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาทั้งประเภท และรู ปแบบการ
นาเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้ากับความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอายุ

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ อเฟซบุ๊ก 2) แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้ อหา (Content
Marketing) 3) แนวคิดเกี่ยวกับประเภท และรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาการตลาดบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค 5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มประชากร (Generation
Groups) 6) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี นามาสร้างกรอบแนวคิดวิจยั ได้ดงั นี้
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ประเภทเนือ้ หา
- Brand & Product
- Online Activity & Quiz & Game
- Facebook Activity Announcement - Sale Promotion & Discount
- Coupon & Other Sampling Products
- Support On-Ground Activity
- Lifestyle Tie-in
- Other Channels
- Reviews
- Real-Time Content
รูปแบบการนาเสนอเนือ้ หา
- ภาพถ่ายเดียว (Photo)
- ภาพอี-โปสเตอร์ (E-Poster)
- ภาพตกแต่ง (Edited Photo)
- ภาพแคปเจอร์ (Capture Photo)
- ภาพถ่ายจากลูกค้าจริ ง (Customer Photo)
- อัลบัมภาพ (Photo Album)
- ภาพการ์ตูน (Cartoon)
- ภาพอินโฟกราฟิ ก (Info Graphic)
- เซตภาพ (Photo Set)
- ภาพแบบหมุน (Photo Carousel)
- ภาพสกุลไฟล์ GIF (Graphics Interchange Format)
- วิดีโอแบบสาเร็ จรู ปบนเฟซบุ๊ก (Facebook video)
- วิดีโอคอลลาจ (VDO Collage)
- ภาพและวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่นๆ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ในแต่ ละ 4 กลุ่มช่ วงอายุ

ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
ในแต่ ละ 4 กลุ่มช่ วงอายุ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคในกลุ่ม ช่ วงอายุที่ แตกต่ างกัน มี ระดับ ความพึ งพอใจต่อ ประเภทเนื้ อ หาบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดที
ู้ ่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึ งพอใจต่อรู ปแบบการน าเสนอ
เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดที
ู้ ่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาในด้านประเภทและรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหา
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดมี
ู้ ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอายุ

5. วิธีการดาเนินวิจัย
5.1 ประชากรและตัวอย่ าง 1) ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคคนไทยเพศชายและหญิง ช่วงอายุต้ งั แต่ 12-71 ปี
อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และมีบญ
ั ชีการใช้งานเฟซบุ๊กส่ วนตัว และ 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูว้ ิจยั
ใช้วิธีการเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยพิจารณาจากการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กส่ วนตัวอย่าง
น้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ต้องเป็ นสมาชิกของเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าอย่างน้อย 2 เพจจากกรณี ศึกษาทั้งหมด และ
ต้องเลือกซื้ อตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้ง 3 เป็ นประจาโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 4ครั้งต่อเดื อน โดยผูว้ ิจยั สุ่ มมา
ทั้งหมด 200 คนจากประชากรทั้งหมด แบ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มGeneration
B ช่วงอายุ 53-71 ปี กลุ่มGeneration X ช่วงอายุ 37-52 ปี กลุ่มGeneration Y ช่วงอายุ 17-36 ปี และกลุ่มGeneration
Z ช่วงอายุต่ากว่า 16ปี จานวนกลุ่มละ 50 คนเท่ากัน
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 1) ตัวแปรต้นคือ กลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหาร
ฟาสต์ฟดในด้
ู้
านประเภทเนื้ อหาและรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหา และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
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ในแต่ละ 4กลุ่มช่วงอายุ 2) ตัวแปรต้นคือ ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้า
ร้านอาหารฟาสต์ฟดด้
ู้ านประเภทเนื้ อหาและรู ปแบบการนาเสนอและตัวแปรตามคือ ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในแต่ละ 4กลุ่มช่วงอายุ
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบสอบถามออนไลน์ปลายปิ ด โดยให้ผูต้ อบเป็ นผูก้ รอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งได้มีการจัดโครงสร้างของคาถามไว้ท้ งั หมด 4 ส่ วนได้แก่ 1)ส่ วนของคาถามเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากร (Demographics) ได้แก่เพศ กลุ่มช่ วงอายุ รายได้ ระดับการศึ กษาและอาชี พ 2)ส่ วนของ
คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้า 3)ส่ วนของคาถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้า 4)ส่วนของคาถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
5.4 การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิเคราะห์ ก ลยุท ธ์ ก ารผลิ ต เนื้ อ หาของเฟซบุ๊ ก แฟนเพจทั้ง 3
กรณี ศึกษาตั้งแต่ 1มิถุนายน–31สิ งหาคม2560 ระยะเวลาทั้งหมด3เดือน และการวิจยั เชิงสารวจตั้งแต่10กันยายน–
20กันยายน 2560
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผูว้ ิจัยได้นาค าตอบทั้งหมดจากแบบสอบถามมาประมวลผลผ่านโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS เพื่อคานวณค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิ งพรรณนา(descriptive statistics) เช่นค่าร้อยละ ในรู ปตาราง
แจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิ งอนุ มาน(inferential statistics)ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ได้แก่การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามในสมการกรอบ
แนวคิดข้อที่ 2 ด้วยการใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson product moment correlation(r)) ใน
การวิเคราะห์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01

6. สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 กลยุทธ์การผลิตเนื้อหาด้านประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้

จากตารางที่ 1 พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าเคเอฟซี ไทย(KFC Thai), แมคโดนัลด์ไทย(Mc Thai)
และพิ ซ ซ่ า คอมปะนี 1112(Pizza Company 1112 Lover) มี ประเภทเนื้ อ หามี ท้ ังหมด 10ประเภท โดยประเภท
Brand&Product มีการปรากฎจานวนมากที่สุด 235โพสต์ (ร้อยละ45.11) รองมาคือSale Promotion & Discount 93
โพสต์ (ร้ อ ยละ17.85) Brand&Product Reviews และOnline Activity&Quiz&Game มี จ านวนเท่ า กัน 47โพสต์
(ร้อยละ9.02) Lifestyle Tie-in 29โพสต์ (ร้อยละ5.57) Support On-Ground Activity 25โพสต์ (ร้อยละ4.80) Real1399
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Time Contents 17โพสต์ (ร้อยละ3.26) Coupon &Other Sampling Products และOther Channels มีจานวนเท่ากัน
10โพสต์ (ร้อยละ1.92) และFacebook Activity Announcement มีจานวนน้อยที่สุด คือ 8 โพสต์ (ร้อยละ1.54)
ตารางที่ 2 กลยุทธ์การผลิตเนื้อหาด้านรู ปแบบการนาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้

จากตารางที่ 2 พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าเคเอฟซีไทย, แมคโดนัลด์ไทยและพิซซ่า คอมปะนี 1112
มีรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทั้งหมด 14รู ปแบบ โดยรู ปแบบการนาเสนอภาพอี-โปสเตอร์ (E-Poster) มีการปรากฎ
จานวนมากที่สุด 202โพสต์ (ร้อยละ38.77) รองลงมาคือภาพตกแต่ง(Edited photo) 81โพสต์ (ร้อยละ15.55) วิดีโอ
แบบสาเร็ จรู ปบนเฟซบุ๊ก (Facebook video) 55โพสต์ (ร้อยละ10.56) ภาพถ่ายจากลูกค้าจริ ง(Customer Photo) 39
โพสต์ (ร้อยละ7.49) ภาพเคลื่อนไหวสกุลไฟล์GIF(Graphics interchange format) 35โพสต์ (ร้อยละ6.72) ภาพและ
วิดี โอจากเฟสบุ๊ กแฟนเพจอื่ น ๆที่ เกี่ ยวข้อง(Facebook fan page partner) 28โพสต์ (ร้ อ ยละ5.37) ภาพแคปเจอร์
(Capture photo) 23โพสต์ (ร้อยละ4.41) ภาพอินโฟกราฟิ ก(Information graphic) และอัลบัมภาพ (Photo album) มี
จานวนเท่ ากัน อยู่ที่ 14โพสต์ (ร้ อยละ2.69) เซตภาพ (Photo set) 12โพสต์ (ร้ อยละ2.30) ภาพแบบหมุ น (Photo
carousel) 6โพสต์ (ร้อยละ1.15) และรู ปแบบการนาเสนอที่ มีจานวนน้อยที่ สุด คือภาพถ่ายเดี่ ยว(Photo) และภาพ
การ์ตูน (Cartoon) และวิดีโอคอลลาจ(VDO collage) 4โพสต์ (ร้อยละ0.77)
ตารางที่ 3 สรุ ประดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาด้านประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้า
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จากตารางที่ 3 พบว่าแต่ละกลุ่มช่วงอายุมีระดับความพึงพอใจต่อประเภทเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตรา
สิ นค้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ Gen B มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย2.78 พึงพอใจกับประเภท Sale
Promotion & Discount รองลงมาคื อ Coupon & Other Sampling Products, Brand & Product, Brand & Product
Reviews, Other Channels และLifestyle Tie-in ตามลาดับ ต่อมาคือ Gen X มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.03 พึ ง พอใจกั บ ประเภท Coupon & Other Sampling Products รองลงมาคื อ Sale Promotion &
Discount, Brand & Product, Lifestyle Tie-in และ Other Channels ตามลาดับ Gen Yมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.20 พึ ง พอใจกั บ ประเภท Sale Promotion & Discount รองลงมาคื อ Coupon & Other
Sampling Products, Brand & Product, Brand & Product Reviews และ Lifestyle Tie-inตามล าดับ และGen Z มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.62 พึงพอใจกับประเภท Lifestyle Tie-In รองลงมาคือ Brand & Product
Reviews, Other Channels, Sale Promotion and Discount, Online Activity Quiz Game และReal-Time Contents
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 สรุ ประดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาด้านรู ปแบบการนาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้า

จากตารางที่ 4 พบว่า แต่ละกลุ่มช่วงอายุมีระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจตราสิ นค้าแตกต่างกัน กล่าวคือGen B มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 พึงพอใจกับ
เซตภาพ(Photo set) รองลงมาคืออัลบัมภาพ(Photo album), ภาพอี-โปสเตอร์ (E-Poster), ภาพแคปเจอร์ ( Capture
photo) และภาพอินโฟกราฟิ ก(Info graphic)ตามลาดับ ต่อมาคือGen X มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่ า เฉลี่ ย 3.03 พึ ง พอใจกั บ ภาพอี -โปสเตอร์ ( E-Poster) รองลงมาคื อ เซตภาพ(Photo set), ภาพสกุ ล ไฟล์
GIF(Graphics interchange format), อัลบัมภาพ(Photo album), ภาพตกแต่ง(Edited photo) และภาพอินโฟกราฟิ ก
(Info graphic)ตามลาดับ Gen Y มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.19 พึงพอใจกับ ภาพอิ นโฟ
กราฟิ ก(Info graphic) รองลงมาคื อภาพอี -โปสเตอร์ (E-Poster), ภาพตกแต่ง(Edited photo), เซตภาพ(Photo set)
และภาพแคปเจอร์ (Capture photo)ตามลาดับ และGen Z มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.73 พึงพอใจ
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กับ ภาพสกุ ล ไฟล์ GIF(Graphics interchange format) รองลงมาคื อ ภาพตกแต่ ง(Edited photo), ภาพแคปเจอร์
(Capture photo), อัลบัมภาพ(Photo album), ภาพอินโฟกราฟิ ก(Info graphic) และเซตภาพ(Photo set)ตามลาดับ
ตารางที่ 5 สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ดา้ นประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้า
ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ กับความตั้งใจซื้อ

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาด้านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4กลุ่มช่วงอายุ โดยมีค่า Sig. (2-tail) น้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ตารางที่ 6 สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ดา้ นรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนฅเฟซบุ๊ก
แฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ กับความตั้งใจซื้อ

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึ งพอใจต่อกลยุทธ์การผลิ ต เนื้ อ หาในด้านรู ป แบบการน าเสนอเนื้ อหามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 กลุ่มช่วงอายุ โดยมีค่า Sig. (2-tail) น้อยกว่านัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.01

7. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ด้านประเภทเนื้ อหา สาหรับประเภทของการให้ขอ้ มูลข่าวสารและการสร้างส่ วนร่ วม
เที ยบเคี ยงกับแนวคิ ด Ducan(2005) เกี่ ยกวับ ประเภทเครื่ องมื อ การสื่ อสารการตลาด คื อประเภทการให้ขอ้ มู ล
ข่ า ว ส า ร ไ ด้ แ ก่ Brand&Product, Other Channels, Support On-Ground Activityแ ล ะ Facebook Activity
Announcement มี ความใกล้ เ คี ย งกั บ เครื่ องมื อสื่ อมวลชน (Mass media contact) ในแง่ ก ารโฆ ษณ าและ
ประชาสัมพันธ์ คือการให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับตราสิ นค้าและสิ นค้าเพื่อช่วยประกอบการตัดสิ นใจซื้ อและส่ วน Sale
Promotion&Discount และCoupon&Other Sampling Products มี ค วามใกล้เคี ย งกับ เครื่ อ งมื อ ตามสถานการณ์
(Situational contact) ในแง่การส่ งเสริ มการขายเพื่อช่วยจูงใจความสนใจของผูบ้ ริ โภคโดยการเพิ่มคุณค่า(Added
value)ให้ กับ ตราสิ นค้า และกระตุ ้น การตัด สิ น ใจซื้ อ อี ก ทั้ งยัง มี ป ระเภทที่ เน้ น สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผู ้บ ริ โ ภค Online Activity&Quiz&Game ที่ ใ กล้เคี ย งกับ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างประสบการณ์
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(Experiential contact) ในแง่การตลาดเชิ งกิ จกรรม(Event marketing) และสาหรับประเภทการสร้ างภาพลักษณ์
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสิ นค้ า ได้ แ ก่ Real Time Content, Lifestyle Tie-in Content และBrand&Product
Review นอกจากนี้ จากผลวิจยั ด้านรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหานั้น สามารถเทียบเคียงได้กบั แนวคิดของณัฐพัชญ์
วงษ์เหรี ยญทอง (2557) ที่ ก ล่ าวว่า รู ป แบบการน าเสนอบนเฟซบุ๊ กแฟนเพจหลักๆประกอบไปด้วยข้อ ความ
ตัวอักษร(Text) รู ปภาพ(Photo) วิดีโอ(Video) การเชื่อมโยงไปยังแหล่งอื่น(Link) และดัชนี ถอ้ ยคา(Hashtag) ซึ่ งมี
ความสาคัญ อย่างยิ่งพฤติกรรมการเสพเนื้ อหาของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในปั จจุบัน ที่ มกั อยู่ในหน้าแหล่งรวมข่าว(News
feed) ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องออกแบบรู ปแบบนาเสนอให้เหมาะสม สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้ได้ดี
ที่สุด อีกทั้งผูว้ ิจยั ยังพบว่า การนาเสนอด้วยรู ปภาพ(Photo) มีการปรากฎจานวนมากที่สุดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตรา
สิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ คิดเป็ นร้อยละ83.31 รองลงมาคือวิดีโอ (Video) คิดเป็ นร้อยละ11.33 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Wishpond(2013) ที่ คน้ พบว่า การโพสต์รูปภาพบนเฟซบุ๊ก เป็ นวิธีดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค
ได้มากที่สุดถึงร้อยละ37 รองลงมาคือวิดีโอ ร้อยละ31 ซึ่งเมื่อพิจารณาในรู ปแบบย่อยของการนาเสนอด้วยรู ปภาพ
ปรากฎว่า ภาพอี-โปสเตอร์ (E-Poster) มีการปรากฎมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของธวัชชัย สุ วรรณสาร
(2556) ที่กล่าวว่า การสร้างการตลาดเชิงเนื้อหาให้ดีตอ้ งเชื่อมโยงจุดเด่นสิ นค้าให้เหมาะสมและใช้งภาษาที่ถูกต้อง
ชัดเจน เข้าใจง่าย อย่างภาพอี-โปสเตอร์ ที่มีการเชื่อมโยงจุดเด่นของสิ นค้า ทั้งข้อมูลรายละเอียด สี ประจาของตรา
สิ นค้าและข้อความภาษาที่เข้าใจง่าย ผ่านการจัดวางองค์ประกอบภายใต้กรอบเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย
ถูกต้องชัดเจน และสามารถเผยแพร่ ได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสม เพื่อจะได้ไปปรากฏอยูใ่ นหน้ารวมข่าว(New feed)
และเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความสนใจ พึงพอใจ ก็จะเลือกกดติดตามตราสิ นค้านั้น อันเป็ นเหมือนการยินยอมเพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของตราสิ นค้า และทาให้ตราสิ นค้าได้ทาการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคอีกด้วย (วิลาส ฉ่ าเลิสวิวฒั น์ และ
คณะ 2554)
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาในด้านประเภทและรู ปแบบการ
นาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดมี
ู้ ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในทุ กกลุ่มช่ วงอายุ แสดงว่าหากผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจก็จะทาให้เกิ ดความตั้งใจซื้ อตราสิ น ค้าเพิ่มสู งขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิดของBerkman et al.(1997) ที่ พบว่าความตั้งใจซื้ อมีองค์ประกอบสาคัญ คือทัศนคติ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของThumbsup (2556) ที่พบว่าการทาการตลาดเชิงเนื้อหา สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้ อ
ได้ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นเมื่อมองถึงระดับความพึงพอใจและระดับความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแต่ละ
กลุ่มช่วงอายุ กลับพบว่ามีระดับที่แตกต่างกัน อันสอดคล้องกับแนวคิดของศันสนีย ์ สุวภิญโญภาส (2549) ที่กล่าว
ว่าบุ คคลในแต่ละช่ วงอายุน้ ัน จะมี ก ารตอบสนองต่ อสิ น ค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ แตกต่างกัน เนื่ อ งจากมี การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ และเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่อยู่ ซึ่ งล้วนมีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละ
ช่วงอายุท้ งั สิ้ น กล่าวคือกลุ่ม Gen B มีระดับความสัมพันธ์ประเภทเนื้อหาและความตั้งใจซื้ ออยูใ่ นระดับปานกลาง
และในแง่รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหามีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อในระดับสู ง กลุ่ม Gen X ที่มีความสัมพันธ์
ของประเภทและรู ป แบบการน าเสนอเนื้ อ หาต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ อยู่ในระดับ สู ง มาก ต่ อ มาคื อ กลุ่ ม Gen Y มี
ความสัม พัน ธ์ข องความพึงพอใจในด้านประเภทเนื้ อหาต่ อความตั้งใจซื้ ออยู่ในระดับปานกลาง และในด้าน
รู ปแบบการนาเสนอยังมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อในระดับสูง และสุดท้ายกลุ่มGen Z ที่มีความสัมพันธ์ของ
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ความพึงพอใจในด้านประเภทเนื้ อหาต่อความตั้งใจซื้ ออยู่ในระดับสู งและในด้านรู ปแบบการนาเสนอต่อความ
ตั้งใจซื้ออยูใ่ นระดับสูงมาก
จากผลการวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การผลิตเนื้ อหาบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจตราสิ นค้าร้านอาหารฟาสต์ฟดกั
ู้ บความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มช่วงอายุน้ นั เทียบเคียงกับแนวคิด
“The Funnel Metaphor” ของ Edelman(2010, p.63-69) ที่พบได้วา่ บนช่องทางเฟซบุ๊กนั้นมีตราสิ นค้าร้านอาหาร
ฟาสต์ฟดมากมายที
ู้
่พยายามสร้างกลยุทธ์และผลิตเนื้อหาออกมา ซึ่ งผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ ย่อมต้องศึกษา
เนื้ อหาของตราสิ นค้าตัวเลือกทั้งหมด และคัดเลือกเฉพาะตราสิ นค้าที่ตนพึงพอใจ และเข้ากับรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ มากที่สุด โดยเนื้อหาที่จะน่าสนใจจาเป็ นต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และช่วยแก้ไขปั ญหาของผูบ้ ริ โภคได้ดี(ธวัชชัย
สุ ว รรณสาร, 2556) อี ก ทั้ งผู ้บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น ยัง มี ก ารหาแหล่ ง ข้อ มู ล จากคนรอบข้า ง สื่ อ มวลชนและ
ประสบการณ์ ต่างๆของผูบ้ ริ โภคคนอื่ นๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบ(P.Kotler and K.L.Keller, 2012)
ก่อนที่ จะตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้าเพียงอันเดียว อันจะนาไปสู่ ความตั้งใจ และการตัดสิ นใจซื้ อ (Buy) ตราสิ นค้า
นั้นๆ

8. ข้ อเสนอแนะ
(1) ด้านประเภทเนื้ อหา หากองค์กรมีการออกสิ นค้าใหม่ หรื อสิ นค้าที่มีอยูแ่ ล้วโดยเน้นเข้าถึงกลุ่มช่วง
อายุม าก ได้แ ก่ ก ลุ่ ม Gen B, Gen X และGen Y นักการตลาด นักกลยุท ธ์ การสื่ อ สารหรื อ นักโฆษณา ควรเน้น
ประเภทเนื้ อหา Sale Promotion & Discount, Coupon & Other Sampling Products และBrand & Product เพราะ
จะนามาใช้ประกอบการเลือกตัดสิ นใจซื้ อ แล้วยังตอบโจทย์การประหยัดอดออมและรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่ มี
ความรับผิดชอบต้องดูแลคนรอบข้างได้ดี ซึ่ งแตกต่างกับกลุ่ม GenZ ที่ยงั มีผปู ้ กครองในการดูแลเรื่ องค่าใช้จ่าย จึง
ไม่มีความกังวลเรื่ องราคา แต่ให้ความสาคัญกับการเข้าใจตัวตนมากกว่า รวมถึงการเกิดมาในยุคอินเทอร์เน็ตทาให้
ชอบค้นหา ติ ดต่อหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้ความจริ งและน่ าเชื่ อถื อที่ สุด เพื่อลดการตัดสิ นใจที่ ผิดพลาด
ฉะนั้นควรเน้นประเภทที่เข้าใจรู ปแบบพฤติกรรม ทัศนคติและเน้นอยูบ่ นความจริ งอย่าง Lifestyle Tie-in ที่เสนอ
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตมากกว่าการให้ขอ้ มูลสิ นค้าแบบตรงๆ หรื อBrand & Product Reviews ที่เน้นสื่ อสารผ่าน
ผูบ้ ริ โภคจริ ง ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือที่ดี
(2) ด้านรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหา แน่นอนว่าทุกกลุ่มช่วงอายุพึงพอใจต่อรู ปแบบการนาเสนอด้วยภาพ
มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาในรู ปแบบย่อยจะพบว่า Gen B นักการตลาดควรนาเสนอผ่านรู ปแบบที่ด้ งั เดิม เข้าใจง่าย
และได้มุมมอที่หลากหลายครบถ้วนอย่าง Photo set และPhoto album สาหรับGen X และGen Y นักการตลาดต้อง
เริ่ ม แฝงความคิ ด สร้ างสรรค์แ ละความทัน สมัย เข้าไปด้ว ย อย่างรู ป แบบภาพ E-Poster และInfo graphic และ
ท้ายที่สุดคือ Gen Z ที่เกิดมาในยุคของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ชอบอะไรใหม่ๆ และชอบอะไรที่อยูบ่ นฐานความจริ ง
ฉะนั้นรู ปแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้ดี ได้แก่ ภาพสกุลไฟล์ GIF(Graphics interchange format) ที่เป็ นสิ่ งใหม่ในยุค
นี้ และEdited photo ที่เน้นนาเสนอภาพจริ งมากกว่าการนามาทาภาพเพื่อการโฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์
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การสื่ อความหมายของผู้นาการฝึ กปฏิบัติ (Workshop) ด้ านการแสดง :
ศึกษาเฉพาะการสื่ อความหมายทีใ่ ช้ ในการวอร์ ม อัพ (Warm Up)
INTERPRETATION OF ACTING WORKSHOP FOR LEADING ACTORS:
STUDY ONLY THE MEANINGS USED IN WARM UP
บุณฑริกา มั่งคั่ง
อาจารย์ สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: boontarika.ma@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวอร์ ม อัพ Warm up ด้ า นการแสดง คื อ กระบวนการที่ เ ป็ นขั้น เป็ นตอน มี ไ ว้ส าหรั บ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจและการเคลื่อนไหว เพื่อให้ร่างกายของนักแสดงอยูใ่ นสภาพที่เตรี ยมพร้อมก่อน
ทางานจริ งๆ จุดประสงค์ของการวอร์ ม อัพ Warm up นั้นเพื่อที่ จะเปิ ดข้อต่อต่างๆให้ระบบกล้ามเนื้ อ รวมถึง
อวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกายนั้นเป็ นอิสระในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นรวมถึงการยืดขยาย-หดเกร็ ง เฉพาะส่ วน
ของกล้า มเนื้ อ และข้อ ต่อ ที่ จ าเป็ นต้อ งใช้อ ย่า งรู ้ สึ ก ตัว ให้ร่ า งกายมี ค วามพร้ อ มว่อ งไว และตื่ น ตัว เพื่ อ ที่ จะ
เคลื่อนไหวได้อย่างที่สามารถจะเป็ นไปได้
โดยผูน้ า Workshop สามารถสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนในขั้นตอนการวอร์ ม อัพ Warm up ได้ดงั นี้ 1.ไม่ควรใช้
คาศัพท์ที่เป็ นไปในเชิ งปฏิ เสธ (negative) เช่น ไม่ตอ้ งคิด หรื อไม่ตอ้ งกังวล 2. การพูดคาว่าสบายๆ เป็ นการพูด
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ผ่อนในส่ วนที่ควรจะผ่อนและเกร็ งในส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น 3. ผูน้ าควรมีคาพูดที่เป็ นไปในแนว
ทางการชมเชย สนับสนุนหรื อให้กาลังใจแก่ผเู ้ รี ยน 4. ก่อนที่ผนู ้ าจะจัดแบบฝึ กหัดวอร์ม อัพ warm up ผูน้ าควร
เข้าใจจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอนวันนี้ เพื่อที่จะทราบได้วา่ จะใช้คาศัพท์ใดในการสื่ อสาร 5. ผูน้ ามีความ
จาเป็ นเป็ นอย่างมากในการที่จะต้องสังเกตและทาความรู ้จกั กับผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะทาให้ผนู ้ าสามารถรู ้ได้วา่ ผูเ้ รี ยน
คนนี้ เราควรใช้คาศัพท์และคาพูดแบบไหน เพื่อที่จะสื่ อสารให้เขาสามารถเข้าใจได้ 6. ผูน้ าต้องลองแทนตัวเองว่า
เป็ นผูเ้ รี ยนในขณะที่มีการทากิจกรรม และลองสารวจคาพูดคาศัพท์ที่ตนได้ทาการสื่ อสารออกไป ว่าทาให้ตนเอง
เข้าใจได้หรื อไม่
คาสาคัญ : วอร์ม อัพ ด้านการแสดง, การสื่ อความหมาย

ABSTRACT
Acting warm up is a step-by-step process. That creates a relationship between breathing and movement.
The body of the actor is in a state of preparedness before work. The purpose of warm up is to open the joints
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Muscular system the organs of the body are free to move more. And stretching - contraction. Only the muscles
and joints. The need to consciously. The body must be ready and alert to move as easily as possible.
Workshop leaders can communicate the warm up process.
1. Do not use negative terms such as do not think or worry 2. The word casual it is said that the learner
knows the installment that should be relaxed and tense only necessary. 3. Leaders should have a say in the
compliment. Support or encourage the learner. 4. Before the leader conducts a warm up exercise, the leader should
understand the purpose of teaching today to know which vocabulary to communicate. 5. Leadership is very
necessary in order to observe and get to know the learner. In order to make the leader know that. What kind of
vocabulary and words should we use? In order to communicate, he can understand. 6. Leaders must try to
represent themselves as learners while doing activities. Check out the vocabulary you have communicated. Do
you understand yourself?
KEYWORDS: Warm up, Acing, Interpretation

1.บทนา
การทางานของผู้เขียนในฐานะทีเ่ ป็ น ผู้นา
จากการที่ ผเู ้ ขียนได้มีโอกาสเป็ นผูน้ าการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop) ด้านการแสดง ขั้นตอนการวอร์ ม อัพ
(warm up) ถือว่ามีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากในการเริ่ มต้นกิ จกรรมต่างๆทางด้านการแสดง และผูเ้ ขียนได้นา
ขั้นตอนนี้ มาใช้ทุกครั้งเมื่อตนเองอยูใ่ นฐานะที่เป็ นผูน้ า ในครั้งที่ผเู ้ ขียนนากิจกรรมนี้มาเริ่ มใช้กบั ผูเ้ รี ยน ความ
เข้าใจของตนเองในการนากิจกรรมนี้ นัน่ ก็คือมีความต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีร่างกายและจิตใจที่พร้อม เพื่อที่จะเข้าสู่
การเรี ยนการแสดงในขั้นตอนต่อไป แต่คาว่าพร้อมของผูเ้ ขียนนั้นตัวผูเ้ ขียนเองก็ยงั ไม่มีความเข้าใจเพียงพอว่า
ร่ างกายและจิตใจต้องพร้อมถึงขั้นไหน และประโยชน์ของการวอร์ม อัพ (warm up) นั้นแท้จริ งคืออะไร จึงส่งผล
ให้มีปัญหาเกิดขึ้น เพราะเมื่อผูเ้ ขียนใช้คาศัพท์ในขั้นตอนนี้เพื่อทาการสื่ อสารกับผูเ้ รี ยน กลับกลายเป็ นว่าผูเ้ รี ยน
ไม่สามารถรับสารที่ส่งไปได้อย่างเข้าใจ
ใจความสาคัญเกิ ดขึ้นเมื่อผูเ้ ขียนได้นาความคุน้ ชิ นที่ตนเองได้ประสบมาระหว่างที่ เคยมีการเรี ยนการ
สอนการแสดงในอดีตมายึดเป็ นหลักในการเผยแพร่ ต่อเมื่อตนเองเป็ นผูน้ า โดยที่ลืมคานึ งไปว่าสิ่ งที่ตนเองเข้าใจ
และเคยชิ นนั้น อาจจะไม่สามารถทาความเข้าใจได้กบั ทุกคน ซึ่ งศัพท์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการวอร์ ม อัพ
(warm up) นี้ มีความละเอียดมาก เพราะมีส่วนสาคัญที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกเปิ ดใจและพร้อมที่จะก้าวต่อไปใน
กิจกรรมอื่นๆที่จะตามมา
หลักของการวอร์ม อัพ (warm up) นี้ผเู ้ ขียนเห็นว่าควรให้ผเู ้ รี ยนได้ยดื กล้ามเนื้อในทุกๆส่ วนของร่ างกาย
รวมถึงให้มีสมาธิ อยู่กบั ตนเองและกิ จกรรมที่ จะเกิ ดขึ้นภายในห้องเรี ยน โดยแต่ละขั้นตอนของการวอร์ ม อัพ
(warm up) นั้น ผูเ้ ขียนจะต้องพูดและนากิ จกรรมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนทาตาม แต่นอกจากคาพูดเพื่อนากิ จกรรมแล้ว
สิ่ งสาคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือการพูดเพื่อที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกไม่เป็ นกังวลและกล้าที่จะปฏิบตั ิตามผูน้ า ซึ่ งคาพูด
เหล่านี้ ผเู ้ ขียนได้นามาใช้สื่อสารอยูเ่ ป็ นประจาจนเรี ยกได้วา่ เป็ นคาพูดติดปาก โดยลืมนึ กไปว่าสิ่ งที่ตนเองได้พูด
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ออกไปนั้นเป็ นคาพูดที่คลุมเครื อ และพูดไปโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ยกตัวอย่างเช่น แบบฝึ กหัด “เทกาน้ า” ที่มี
จุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเทปั ญหารอบๆ ตัวทิ้งออกไปให้หมด โดยให้จินตนาการว่าตนเองเป็ นกาน้ า ซึ่ งการ
เริ่ มต้นด้วยแบบฝึ กหัดนี้ สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนจะสามารถเข้าใจได้ยาก เพราะนอกจากการวิตก
กังวลว่าตนเองต้องพบเจออะไรในห้องเรี ยนบ้างนั้น ยังมีการใส่ โจทย์วา่ ให้จินตนาการว่าตนเองเป็ นกาน้ าเพิ่มเข้า
ไปด้วย นับได้วา่ สามารถสร้างความสับสนให้ผเู ้ รี ยนได้ไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุน้ ี เองการใช้คาพูดในการสื่ อสาร
ของผูน้ าในช่วงเวลานี้ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเมื่อผูเ้ ขียนเห็นอากัปกิริยาสับสนของผูเ้ รี ยน จึงจาเป็ นต้องใส่ คาพูดที่
เป็ นการปลอบประโลม สนับสนุน เพื่อให้เขากล้าที่จะทา ซึ่งคาพูดที่ใช้เป็ นประจาสาหรับตัวผูเ้ ขียนนั้น คือ ไม่ ต้อง
คิด สบายๆ และเนื่องจากคาพูดเหล่านี้เป็ นคาที่ใช้อยูเ่ ป็ นประจา ตัวผูเ้ ขียนเองจึงไม่ได้สนใจหรื อลองกลับมาย้อน
ดูวา่ เราได้สื่อสารผิดพลาดไปหรื อไม่ แต่หลังจากนั้นเมื่อผูเ้ ขียนมีโอกาสได้มาย้อนดูจริ งๆ มันไม่มีความเป็ นไปได้
เลยว่าจะให้ผเู ้ รี ยนไม่ตอ้ งคิดอะไร เพราะก่อนหน้านี้ ตวั ผูเ้ ขียนยังบอกผูเ้ รี ยนอยูเ่ ลยว่าให้พวกเขาคิดว่าตนเองเป็ น
กาน้ า กลายเป็ นว่าแทนที่ตวั ผูน้ าจะสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูเ้ รี ยนแต่กลับเพิ่มความสับสนเข้าไปมากกว่า และด้วย
เหตุน้ ี เองที่ทาให้ผเู ้ ขียนหันมาให้ความสนใจในคาศัพท์ที่ตนเองเคยได้สื่อสารออกไปว่า อันที่จริ งแล้วสิ่ งที่เราพูด
ออกไปนั้นเราได้เข้าใจถูกและมันสามารถสื่ อสารได้จริ งๆ หรื อไม่ เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้วผูเ้ ขียนจึ งได้หันมาให้
ไตร่ ตรองถึงศัพท์ที่ตนได้เคยสื่ อสารออกไป ซึ่งมีอยูห่ ลายคาที่ผเู ้ ขียนไม่ได้เข้าใจอย่างจริ งจัง เช่น
1. คาว่าสบายๆหรื อผ่อนคลาย ผูเ้ ขียนเข้าใจแต่เพียงว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนไม่รู้สึกกังวล คือมัวแต่เป็ นห่วง
กลัวผูเ้ รี ยนจะเครี ยด จนลืมคานึงไปว่าถ้าผูเ้ รี ยนอยูใ่ นภาวะที่สบายจริ งๆ ผูเ้ รี ยนก็จะห่อเหี่ ยวไม่มีพลัง
2. คาว่าไม่ตอ้ งเกร็ ง คาๆนี้ ก็มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับคาว่าสบายๆ คือผูเ้ ขียนคิดแต่เพียงว่าต้องการที่จะ
ให้ผเู ้ รี ยนปลดปล่อยกล้ามเนื้อ โดยที่ไม่ได้นึกว่าความจริ งคาว่าไม่ตอ้ งเกร็ งต้องการบอกอะไรกันแน่
3. คาว่าวอร์ม อัพ (warm up) ซึ่งคาๆนี้ถือว่าเป็ นคาที่ใช้พดู อยูเ่ ป็ นประจาก่อนเริ่ มกิจกรรมอื่นๆ และดังที่
ผูเ้ ขียนได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ว่าความเข้าใจของคาๆนี้ของผูเ้ ขียน คือ ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีร่างกายและจิตใจที่
พร้อม เพื่อที่จะเข้าสู่การเรี ยนการแสดงในขั้นตอนต่อไป โดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจอย่าลึกซึ้งว่า คาว่าพร้อมนั้นคือ
ต้องพร้อมถึงขนาดไหน เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสื่ อความหมายของขั้นตอนการวอร์ ม อัพ (warm up) สาหรับการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)
ทางการแสดงได้อย่างเข้าใจ และนาไปใช้ทางานได้จริ ง

3. วิธีการดาเนินงาน
ผูเ้ ขียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง 2 ท่าน ได้แก่
1. ผ.ศ. พัน พัสสา ธู ป เที ย น อาจารย์ป ระจ าภาควิชาศิ ล ปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. คุณนิกร แซ่ต้ งั ศิลปิ นศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง และผูก้ ่อตั้งคณะละคร 8x8
และศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสื อด้านการแสดงจานวนทั้งหมด 6 เล่ม ดังนี้
1. หนังสื อปริ ทศั น์ศิลปการละคร
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2. หนังสื อ The actor and The Alexander technique
3. หนังสื อ Basic acting the modular acting process
4. หนังสื อ Acting Games Improvisations and Exercise
5. หนังสื อ Acting : Onstage and Off
6. หนังสื อ Acting A Drama Studio Source Book
จากข้ อมูลทีไ่ ด้ ศึกษาเพิม่ เติมจากผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะการแสดง 2 ท่ านนั้น จึงพอแยกแยะออกมาได้ ดังต่ อไปนี้
ความหมายของการ Warm up exercise
ผ.ศ. พันพัสสา ธูปเทียน - warm up คือ การทาให้ร่างกายอุ่น ให้มีพลัง กระฉับกระเฉง ให้ร่างกายและ
จิตใจว่าง เป็ นกลาง พร้อมที่จะเปิ ดรับ และมีการตอบสนองต่อสิ่ งที่มากระทบ
คุณนิกร แซ่ ต้งั - warm up คือ การเตรี ยมพร้อมร่ างกาย สมาธิ เรี ยนรู ้ตวั เองเพื่อค้นหาความเป็ นกลางให้
เจอ ก่อนนาไปสู่การฝึ กฝนเครื่ องมือของนักแสดง (ร่ างกาย) เพื่อพร้อมที่จะไปต่อ
จุดเริ่มต้ นของการทา Warm up exercise
ผ.ศ. พันพัสสา ธู ปเทียน - จุดเริ่ มต้นของการทา Warm up exercise คือการเลือกแบบฝึ กหัดมาใช้ โดย
จุ ด ประสงค์ของแต่ล ะแบบฝึ กหัด นั้นเป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ มาก เราต้อ งรู ้ ค วามต้อ งการของตัว เราเองก่ อ นว่าทา
แบบฝึ กหัด นั้น เพื่ อ อะไร หรื อ แม้ก ระทั่งขณะที่ ท าการ warm up ไปแล้ว เราเกิ ด ไม่ แ น่ ใ จในสิ่ ง ที่ ทาอยู่ ก็ ใ ห้
ย้อนกลับมาถามคาถามเดิมว่าเราต้องการอะไรจากการทาแบบฝึ กหัดนั้น
คุณนิกร แซ่ ต้งั -จุดเริ่ มต้นของการทา Warm up exercise จะวางโครงสร้างหรื อหัวข้อไว้ก่อน มี
จุดมุ่งหมายในการทา เลือกกิจกรรมที่สอดคล้อง จากนั้นเมื่อมาถึงห้องก็ทาตามที่วางไว้โดยอาจปรับเปลี่ยนไปให้
เหมาะกับลักษณะของเด็กด้วย ให้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
แนวทางในการทา Warm up exercise
ผ.ศ. พัน พัส สา ธู ป เทีย น - กล่ า วถึ ง การวอร์ ม อัพ (warm up) ว่า ไม่ มี สิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ งที่ สุ ด ขึ้ น อยู่กับ
แนวทางของบุคคล แต่สาหรับตนเองนั้น โดยส่วนใหญ่สิ่งที่สอนออกไปเป็ นสิ่ งที่ตนเองรู ้สึกว่าเคยใช้ได้ผลกับ
ตนเองมาก่อน คือเคยมีประสบการณ์กบั สิ่ งนั้นมาแล้ว แล้วประสบความสาเร็ จ
คุณนิกร แซ่ ต้ัง -แนวทางการวอร์ ม อัพ (warm up) ของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน สาหรับของ
ตนเองนั้นคือนามาจากประสบการณ์ที่สงั่ สมมา แล้วนามาปรับใช้เมื่อเจอเด็กในชั้นเรี ยน
ความหมายของคาว่ า Relax
ผ.ศ. พันพัสสา ธู ปเทียน - คาว่า Relax แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1. Relax อย่างสมบูรณ์แบบ คือ
การนอนละทิ้งทุกสิ่ งอย่างของร่ างกาย ผ่อนคลายทุกส่ วน ให้ทุกส่ วนได้พกั จริ งๆ 2. Relax อย่างไม่สมบูรณ์แบบ
คือ การใช้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่จาเป็ น นอกนั้นส่วนที่เหลือก็ให้ผอ่ นคลาย
วิธีการ Relax คือ อาจารย์จะบอกให้ผเู ้ รี ยนลองเกร็ งกล้ามเนื้อจุดใดจุดหนึ่ง เช่น แขน ให้ถึงที่สุดเมื่อ
รู ้สึกว่ากล้ามเนื้อตึงสุดๆแล้วให้ปล่อยเลย ผลที่ตามมาก็คือเด็กจะเห็นความแตกต่างระหว่างเมื่อเกร็ งและปล่อย ซึ่ง
การให้เกร็ ง และปล่อยไปเรื่ อยๆนั้น ก็เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์และจาความรู ้สึกนั้นไว้ ว่าร่ างกายเมื่อเกร็ งนั้น
รู ้สึกยังไง เวลาที่ ปล่อยหรื อคลายนั้นรู ้ สึกอย่างไร ให้ลองสังเกตร่ างกายของตนเอง และถ้าจะให้ได้ผลยิ่งขึ้ น
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ผูเ้ รี ยนควร Relax แยกส่วนให้ได้ คือให้มีสมาธิเฉพาะส่วนที่เราจาเป็ นต้องใช้ จากนั้นก็ลองสังเกตดูวา่ ส่ วนอื่น
ที่เราไม่ได้ใช้เรายังมันเกร็ งมันอยูห่ รื อไม่
คุณนิกร แซ่ ต้งั - การวอร์ ม อัพ (warm up) ของคุณนิ กรนั้นจะไม่เน้น ให้มีการ Relax เพราะลักษณะ
การฝึ กสอนนั้น เน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ใช้ร่างกาย และมีการตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา ฉะนั้นคุณนิกร จึงมีความเห็นว่า ถ้า
การเรี ยนการสอนอยูใ่ นช่วง warm up จะไม่มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ Relax แต่กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ได้
มี การเรี ยนการสอนไปซักระยะหนึ่ ง แล้วสังเกตเห็ นได้ว่า ผูเ้ รี ยนรู ้ สึกเกร็ งและตึ งเครี ยดมาก ถึ งจะมี การนา
กิจกรรม Relax เข้ามาเสริ ม โดยวิธีการ Relax คือ ให้ผเู ้ รี ยนนัง่ ต่อกัน และนวดร่ างกายตามส่ วนต่างไล่ไปเรื่ อยๆ
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนคลายจากอาการตึงเครี ยดและเกร็ ง
ความหมายของคาว่ า tension
ผ.ศ. พัน พัส สา ธู ป เทีย น - ค าๆนี้ มี ค วามหมายตรงกัน ข้า มกับ ค าว่า relax ค าว่า tension นั้น
ความหมายก็คือการเกร็ งเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นต้องใช้ เช่น การให้ผเู ้ รี ยนจินตนาการว่าอยูท่ ี่ตน้ แอปเปิ้ ลและให้
เอื้อมไปหยิบลูกแอปเปิ้ ลที่ตน้ แล้วช่วงระหว่างที่กาลังเอื้อมหยิบลูกแอปเปิ้ ลนั้นให้ผเู ้ รี ยนทาการค้างไว้ หลังจาก
นั้นให้ลองสังเกตดูวา่ ส่ วนไหนที่เราใช้และมันรู ้สึกเกร็ งไหม และส่ วนที่เราไม่ได้ใช้เราได้เกร็ งมันไปด้วยหรื อ
เปล่า
คุณนิกร แซ่ ต้งั -คาๆนี้มีไว้เพื่อ ให้ลองจับสังเกตตัวเอง สังเกตความแตกต่างของร่ างกาย เช่นขณะที่เกร็ง
กับไม่เกร็ งต่างกันยังไง โดยสอนให้ทาการแยกประสาท ให้รู้ตวั ว่าทาอะไรอยู่ เกร็ งตรงส่ วนไหน แต่ไม่ได้บงั คับ
หรื อเร่ งรัดว่าทุกคนจะต้องทาได้เลย เพราะว่ากว่าที่แต่ละคนจะสามารถรับรู ้ได้น้ นั ต้องใช้ระยะเวลา
การหายใจ
ผ.ศ. พันพัสสา ธูปเทียน - การหายใจไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ละคนแตกต่างกัน หายใจไม่เท่ากัน ให้
ยึดตัวเองเป็ นหลัก เมื่อหายใจของตนเองเข้าจนสุดแล้ว นัน่ ก็คือสุดแล้ว แต่ก็มีความจริ งอยูว่ า่ ถ้ายิง่ หายใจเข้าได้
ลึกและยาว ร่ างกายก็จะผ่อนคลายมากยิง่ ขึ้น
คุณนิกร แซ่ ต้ัง - การหายใจเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ แต่ไม่ได้หมายถึ งใช่ คนที่ หายใจได้ลึกที่ สุดเท่านั้นที่ จะ
ชนะเลิศ เพราะสิ่ งที่ สาคัญที่สุดของการหายใจ คือ ลมหายใจที่มีความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของ
ร่ างกาย
ทางานกับ partner ตรงหน้ าเพือ่ ฝึ กอะไร
ผ.ศ. พัน พัส สา ธู ป เทีย น - ฝึ กเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ยนที่ คิดมาก มี ค วามกัง วลเยอะกล้า ที่ จะมี ปฏิ กิ ริยาจริ งที่
ตอบสนองตามสัญชาตญาณของตน
คุณนิกร แซ่ ต้งั - มีการจับคู่กนั เพื่อฝึ กให้เกิดการช่วยเหลือกัน ให้รู้สึกไว้ใจกัน และเป็ นฝึ กการสังเกตที่
ไม่ใช่แค่ของตนเอง แต่วา่ เป็ นการสังเกตกับคู่ของเราด้วย เช่น สิ่ งที่เราบกพร่ องหรื อทาไม่ได้ เวลาจับคู่กนั จะเห็น
ข้อเปรี ยบเทียบ ความแตกต่างและทาให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งก็เป็ นการช่วยผูเ้ รี ยนให้คน้ พบและเข้าใจด้วยตนเอง
การใช้ คาพูดในการสื่อสารกับผู้เรียน
ผ.ศ. พันพัสสา ธูปเทียน - การใช้คาพูดในการสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนการแสดงมีความสาคัญมาก เพราะว่าเรา
กาลังอยู่กับความรู ้สึกของเขา ผูเ้ รี ยนการแสดงโดยส่ วนใหญ่มีความต้องการที่ จะได้รับการยอมรั บจากคนอื่น
ดังนั้น การใช้คาพูดควรเป็ นคาพูดในด้านบวก มีคาชมเชย ให้กาลังใจ ต้องไม่มีคาติหลุดออกมาเลย เพราะว่ามันจะ
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เป็ นสิ่ งที่ทาให้เขารู ้สึกมัน่ ใจ และเมื่อเขารู ้สึกมัน่ ใจ เขาก็กล้าที่จะเปิ ดตัวเอง กล้าที่ จะทาสิ่ งต่างๆมากยิ่งขึ้น แต่
ทั้งนี้ ท้ งั นั้นผูน้ าจาเป็ นที่ จะต้องศึ กษาตัวผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิดด้วย เพื่อที่ จะสามารถไขเข้าไปให้ได้ว่าเราควรใช้
วิธีการใด หรื อ คาพูดแบบไหนที่เหมาะสมกับเขา เพราะทุกคนต่างก็มีความกังวลซึ่งเป็ นเรื่ องที่ห้ามกันไม่ได้ แต่
เราสามารถช่วยเขาได้จากคาพูด เช่น ลองทาดูก่อน ลองจริ งใจกับสิ่ งที่ทา โดยไม่ตอ้ งสร้างขึ้นเองหรื อทาเพื่อเอาใจ
ครู เพราะต่อให้ลองทาแล้วไม่ประสบความสาเร็ จ แต่อย่างน้อยก็คือ คุณได้จริ งใจที่สุดในขณะที่ทาแล้ว และนี่ ก็
เป็ นอีกจุดหนึ่งที่เราชมเชยและให้กาลังใจ เพื่อให้เขารู ้สึกดี
สิ่ งที่อาจารย์พดู บ่อยเวลาที่สงั เกตเห็นผูเ้ รี ยนเกิดอาการกังวล ไม่กล้าที่จะทา หรื อคิดสร้างสรรค์อยู่
ตลอดเวลา คือ ทาไปเลย ไม่มีถูกไม่มีผิด ลองค้นหา อย่ากลัว สนุกกับสิ่ งที่เรากาลังทา ลอง Surprise ตัวเองดู
คุณนิกร แซ่ ต้งั - คาพูดจะไม่มีตายตัว แต่จะคอยบอกและทาท่าให้ผเู ้ รี ยนทาตาม ถ้าใครยังไม่พร้อมจะ
ทา ก็ไม่บงั คับ และไม่พดู อะไรทั้งสิ้น คือให้เวลาให้เขาสังเกตเห็นเองและพร้อมที่จะทาในที่สุด เพียงแต่ช่วงเวลา
การ วอร์ ม อัพ (warm up) อาจจะต้องคอยสังเกตผูเ้ รี ยนว่าระหว่างที่เขาทากิจกรรมนั้นเขาดูปลดปล่อยหรื อไม่ ถ้า
ไม่ก็จะพูดทักเลยระหว่างการทา เช่น หายใจอยูร่ ึ เปล่า เกร็ งไหล่อยูไ่ หม เป็ นต้น โดยคาพูดนั้นจะเป็ นลักษณะที่
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถทาตามได้เลย ไม่ได้อธิ บายรายละเอียดมาก เพราะมีความเห็นว่ายิ่งอธิ บายมากผูเ้ รี ยนก็จะยิง่ งง
การอธิบายอย่างละเอียดควรเกิดกับการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในขั้นที่สูงกว่า
โดยสรุ ปของทั้ง 2 ท่าน มีท้ งั ส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ซึ่งนัน่ อาจจะเป็ นเพราะว่าต่างคนต่างก็
มีประสบการณ์และแนวทางที่ไม่เหมือนกัน แต่ ณ ท้ายที่สุดของการทากิจกรรมนี้ ครู ผสู ้ อนก็มีเป้ าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน นัน่ ก็คือ การฝึ กผูเ้ รี ยนให้อยูใ่ นภาวะเตรี ยมพร้อมทั้งทางร่ างกายและจิตใจเพื่อที่จะก้าวไปพบเจอ
สิ่ งใหม่ๆที่ทา้ ทายอีกมากมายในห้องเรี ยนการแสดง
จากหนังสือทีไ่ ด้ ศึกษาเพิม่ เติม จึงพอสรุปออกมาได้ ดังต่ อไปนี้
รายละเอียดของแบบฝึ กหัดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องเรี ยนการแสดงนั้นก็มีความสาคัญมากกว่าที่คิด และ
จาเป็ นต้องมีลาดับขั้นตอนที่ ชดั เจน เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้เข้าใจ และสามารถทาตามคาแนะนาของผูส้ อนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้กระทัง่ การยืนนั้น ก็ตอ้ งมีข้ นั ตอนที่ถูกต้อง เพราะการยืนเปรี ยบเสมือนเป็ นจุดเริ่ มต้น
สาคัญก่อนที่จะเคลื่อนไหว ดังนั้นต้องมีคาแนะนาวิธีการให้ผเู ้ รี ยนได้ทาตามอย่างถูกต้อง พร้อมกับให้ผเู ้ รี ยนได้
สังเกตตัวเองว่า ประสบการณ์การยืนที่ถูกต้องที่พร้อมจะเคลื่อนไหวนั้น แตกต่างจากการยืนปกติในชีวติ ประจาวัน
อย่างไร หลายคนอาจจะสามารถยืนอย่างพร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้โดยไม่ตอ้ งรับคาแนะนามากนัก แต่หากได้รับ
ความรู ้เรื่ องการจัดระเบียบร่ างกายแล้ว ก็จะเข้าใจได้วา่ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแท้จริ ง มีรายละเอียดมากกว่านั้น
แบบฝึ กหัดทางร่ างกายต่างๆจะช่วยให้เรารู ้สึกได้ถึงการขยายออกของร่ างกาย ผ่านการทาแบบฝึ กหัด ที่
จะช่วยสร้างความยืดหยุน่ และความสามารถในการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ กระบวนการทางด้านร่ างกาย นั้นยังเกี่ยวโยง
กับ การเชื่อมความรู ้สึกภายในและการแสดงออกทางภายนอก เพื่อปลดปล่อยพลังออกมาและเคลื่อนไหวได้อย่าง
เต็มที่ และจากการที่เราได้ขยายความเข้าใจ การหยัง่ รู ้ความรู ้สึกสัมผัสแล้ว ทักษะในการสื่ อสารทางร่ างกายนั้น
ย่อมแข็งแรงและมีพลังมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อเราสามารถรู ้สึกตัว ขยายการรับรู ้ถึง การกระทาของร่ างกาย เราก็จะ
สามารถพบกับการไหลเวียนของพลังงานในร่ างกาย การแยกส่ วนของร่ างกาย การปลดล็อคตัวเอง รวมถึงส่ วน
ต่างๆของร่ างกายที่ไม่ยดื หยุน่ ด้วย
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จากนั้นก็จะได้ทาความเข้าใจกับการปลดปล่อยที่หมายถึงการหยุดยั้งสิ่ งสกัดกั้นต่างๆ เราต้องยอมตาม
นั่นคือการปล่อย ปล่อยให้มนั ค่อยๆเป็ นไปทีละเล็กละน้อย อยู่ในสถานะที่เต็มใจรับ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับประสาท
สัมผัส การเปิ ดตัวเปิ ดใจ ยอมตามไปอย่างไม่ขดั ขืน จึงไม่ก่อสิ่ งสกัดกั้นในร่ างกายและการรู ้สึกตัว ผูเ้ รี ยนจะขยาย
ความรู ้สึกรับรู ้ของร่ างกาย ผ่านการสังเกตและทดลอง ซึ่ งสามารถเริ่ มกระบวนการนี้ โดย แยกประสาทสัมผัส มี
สมาธิ จดจ่อเฉพาะส่ วน และคอยสังเกตตัวเองขณะที่เคลื่อนไหว เมื่อผูเ้ รี ยนรับรู ้รูปแบบต่างๆของตัวเองแล้ว เมื่อ
นั้น ความสนใจ ใส่ใจ การพิจารณาของผูเ้ รี ยนก็จะขยายใหญ่ข้ ึน

4. ผลการศึกษา: หลักและวิธีการสื่ อความหมายทีใ่ ช้ ในการวอร์ ม อัพ (Warm up)
ผูเ้ ขียนมีความเข้าใจในเรื่ องการวอร์ม อัพ (warm up) ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น จากตอนแรกที่เข้าใจเพียงรวมๆ
เท่านั้นว่าวอร์ ม อัพ (warm up) เป็ นการเตรี ยมพร้อมร่ างกาย กระตุน้ ร่ างกายให้ตื่นตัว พร้อมจะไปเล่น ซ้อม หรื อ
แสดง โดยที่สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้อย่างเต็มที่และไม่บาดเจ็บ แต่จากการศึกษาเพิ่มเติม ทาให้รู้วา่ ที่จริ ง
แล้ววอร์ ม อัพ (warm up) มีความหมายที่ลึกซึ้ งกว่าแค่การกระตุน้ ร่ างกาย และไม่ใช่การออกกาลังกาย เช่น พวก
แอโรบิ ค ฟิ ตเนส หรื อ กี ฬ าต่ า งๆ แต่ ก ารวอร์ ม อัพ (warm up) คื อ กระบวนการ ที่ เ ป็ นขั้น ตอน ที่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจและการเคลื่อนไหว เพื่อให้ร่างกายของนักแสดงอยูใ่ นสภาพที่เตรี ยมพร้อมก่อน
ทางานจริ งๆ
จุดประสงค์ของการวอร์ม อัพ (warm up) นั้นเพื่อที่จะเปิ ดข้อต่อต่างๆ ให้ระบบกล้ามเนื้อ รวมถึงอวัยวะ
ส่ วนต่างๆของร่ างกายนั้นเป็ นอิสระในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการยืดขยาย-หดเกร็ ง เฉพาะส่ วนของ
กล้ามเนื้ อและข้อต่อ ที่จาเป็ นต้องใช้อย่างรู ้สึกตัว ให้ร่างกายมีความพร้อม ว่องไว และตื่นตัว เพื่อที่จะเคลื่อนไหว
ได้อย่างที่สามารถจะเป็ นไปได้ โดยก่อนทากิจกรรมผูส้ อนต้องทาให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นสภาวะที่รู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ
เชื่อใจ และกล้าที่จะปลดปล่อยความไว้วางใจนั้นมาสู่ผนู ้ า เพราะว่าผูเ้ รี ยนไม่มีทางรู ้ได้วา่ จะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นกับ
ตน ฉะนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูน้ าที่จะสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกอุ่นใจว่ามีคนดูแลพวกเขาได้ รู ้สึกไว้ใจ
เพื่อที่เขาจะกล้าทาสิ่ งต่างๆออกมา
ในการทาแบบฝึ กหัดของการวอร์ม อัพ (warm up) นั้น ต้องให้เวลาอย่างพียงพอ เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถ
สารวจร่ างกายและกล้ามเนื้ อไปทีละขั้นอย่างปลอดภัยและประสบความสาเร็ จ เพราะนอกจากต้องใช้เวลาในการ
ทาตามคาแนะนาอย่างต่อเนื่อง แล้วยังต้องปล่อยให้ร่างกายได้ลองค้นหา โดยอาศัยการสังเกตตัวเองควบคู่กนั ไป
ด้วยว่า ร่ างกายเราเป็ นอย่างไร มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร ขีดจากัดของมันอยูท่ ี่ไหน ส่วนไหนรู ้สึกเกร็ งหรื อไม่
เรารี แลกซ์ (relax) ได้ขนาดไหน และการที่จะได้รับประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์จากแบบฝึ กหัดนั้น จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อได้ทดลอง ผ่านการกระทา ของผูเ้ รี ยนนัน่ เอง
ผูเ้ ขียนได้เรี ยนรู ้วา่ เริ่ มแรกนั้น เราควรทาความรู ้จกั กับร่ างกายของเราก่อน เพื่อเราจะได้รู้วา่ ส่ วนไหนที่
เรารู ้สึก Relax และส่ วนไหนที่ยงั เกร็ งอยู่ แล้วเราจะค้นพบเลยว่า ร่ างกายของเรามีการเกร็ งที่เราอาจไม่รู้ตวั หรื อ
ไม่ได้สังเกตมาก่อน แล้วเริ่ มมองเห็นว่าการเกร็ งภายในร่ างกายที่เราเคยชินนี้ เป็ นตัวสกัดกั้น ยับยั้งการไหลเวียน
อย่างอิสระของพลังงานได้อย่างไร ซึ่ งในการฝึ ก หากเรายังมีความเครี ยดของร่ างกายอยูก่ ็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะ
การทาแบบฝึ กหัดนี้ ไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบ (แต่หากต้องการ ก็ตอ้ งใช้การฝึ ก และเวลา ที่จะทาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นไป) แต่เป็ นเพื่อผูเ้ รี ยนได้รับรู ้ประสบการณ์จริ งและตรง และได้เปลี่ยนแปลงภายในร่ างกาย แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น
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นอกจากการเกร็ งที่ส่งผลด้านลบ แล้วก็ยงั มีการเกร็ งที่ส่งผลด้านบวกที่มีประโยชน์ในการเพิ่มน้ าหนักให้กบั งาน
สร้างความแข็งแรงและการตอบสนองอันแข็งแรงที่จะนาไปสู่ความคม ความชัดเจนของการแสดง สิ่ งเหล่านี้ทาให้
ผูเ้ ขียนได้ตระหนักถึง ด้านหรื อมุมของสิ่ งต่างๆให้รอบยิง่ ขึ้นว่าไม่ได้มีเพียงด้าน หรื อมุมเดียว
จากการศึกษาจากหนังสื อเพิ่มเติม ผูเ้ ขียนได้มองเห็นถึงการเชื่อมโยงของสิ่ งต่างๆและส่ วนต่างๆ นัน่ คือ
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งการเคลื่ อ นไหวภายนอกเท่ า นั้น หากแต่ เ ป็ นความสัม พัน ธ์ ข องความรู ้ สึ ก ภายในเชื่ อ มโยงสู่ ก าร
แสดงออกภายนอก รวมถึงการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และที่สาคัญที่ขาดไม่ได้นนั่ ก็คือ ลมหายใจ
นอกจากนั้น ความเชื่ อมโยง ยังรวมถึงแบบฝึ กหัดที่เป็ นขั้นตอนและมีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น เริ่ มด้วย การยืน
อย่างถูกต้องที่พร้อมจะเคลื่อนไหว แบบฝึ กหัดต่อมา มีการนัง่ ที่ช่วยฝึ กการจัดระเบียบร่ างกาย แบบฝึ กหัดถัดมา
เริ่ มด้วยการยืน จากนั้นจึงนัง่ ในแบบที่อยูใ่ นแบบฝึ กหัดก่อนหน้า และเพิ่มรายละเอียดของขั้นตอนแบบฝึ กหัดมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ แต่ท้ งั นี้ ก็ได้มีการวางแผนของแบบฝึ กหัดที่ดี คือเริ่ มจากง่ายไปถึงยากและยากขึ้นๆ มีความซับซ้อน
ยิง่ ๆขึ้นไป ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้อย่างเป็ นลาดับ
แบบฝึ กหัดทางร่ างกายล้วนมีความสาคัญ เพราะนอกจากจะเป็ นเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พบกับ
ประสบการณ์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผ่านจากการทาแบบฝึ กหัดโดยการทดลอง และสังเกตตนเองแล้ว ผูเ้ รี ยนยัง
ถูกกระตุน้ ให้สารวจ ทดลองหลายๆหนทาง และค้นหา ว่าตรงไหนที่ร่างกายสบาย ไม่ฝืน ขัดเกร็ ง หรื อตรงไหนที่
เป็ นการเกร็ งของร่ างกายที่เคยชิน ร่ างกายของเราไปได้ถึงแค่ไหน รวมถึงการรับรู ้ตรวจสอบร่ างกายอย่างใกล้ชิด
เมื่อมีแผนที่แล้ว การมีผูช้ ่วยคอยแนะนาหนทางที่ถูกต้อง คอยให้ขอ้ สังเกต ย่อมจะทาให้ผเู ้ รี ยนพบหนทางมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อ ขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนให้กว้างขึ้น นัน่ เอง
เมื่อได้ทาความเข้าใจกับการทา Warm up exercise มากยิง่ ขึ้นแล้ว ความเข้าใจนี้เอง ที่ทาให้ผเู ้ ขียนรู ้สึก
ว่า สิ่ งที่ ตนเองได้กระทามานั้นได้ดาเนิ นมาถูกทาง เพียงแต่ว่ายังมีความเข้าใจอย่างไม่ลึกซึ้ ง และยังมีการใช้
คาศัพท์ที่ผิดพลาด โดยคาศัพท์ที่ผเู ้ ขียนเห็นว่าตนเองควรแก้ไข สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. ไม่ควรใช้คาศัพท์ที่เป็ นไปในเชิงปฏิเสธ (negative) เช่น ไม่ตอ้ งคิด หรื อไม่ตอ้ งกังวล เพราะเมื่อยิง่ พูด
ไปจะยิง่ ทาให้ผเู ้ รี ยนคิดและกังวลมากขึ้น ซึ่งผูเ้ ขียนควรเปลี่ยนมาใช้คาพูดที่ระบุวตั ถุประสงค์ของแบบฝึ กหัดนั้น
ไปเลย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีสมาธิและสนใจหรื อคิดอยูแ่ ต่กบั กิจกรรมนั้น
2. คาว่าสบายๆ ผูเ้ ขียนมีความเข้าใจมากขึ้น สบายๆในที่น้ ี มิได้หมายถึงการปล่อยตัวให้ยว้ ย หมดเรี่ ยว
หมดแรง แต่เป็ นการพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ผ่อนในส่วนที่ควรจะผ่อนและเกร็ งในส่วนที่จาเป็ นเท่านั้น
3. ผูเ้ ขียนควรมีคาพูดที่เป็ นไปในแนวทางการชมเชย สนับสนุนหรื อให้กาลังใจแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อที่จะทาให้
ผูเ้ รี ยนรู ้สึกสนิทใจ มัน่ ใจ และกล้าที่จะปลดปล่อย
4. ก่อนที่ผเู ้ ขียนจะจัดแบบฝึ กหัดวอร์ม อัพ (warm up) ที่ตนคุน้ เคยสู่ผเู ้ รี ยนนั้น ผูเ้ ขียนควรเข้าใจก่อนว่า
จุดประสงค์ของการเรี ยนการสอนวันนี้ ผูเ้ ขียนต้องการจะสอนเรื่ องอะไร เพื่อที่จะทาให้ผเู ้ ขียนสามารถจัดการ
เรี ยนการสอนได้อย่างเข้าใจ และทราบได้วา่ จะใช้คาศัพท์ใดในการสื่ อสาร
5. ผูน้ ามีความจาเป็ นเป็ นอย่างมากในการที่จะต้องสังเกตและทาความรู ้จกั กับผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะทาให้ผนู ้ า
สามารถรู ้ได้วา่ ผูเ้ รี ยนคนนี้เราควรใช้คาศัพท์และคาพูดแบบไหน เพื่อที่จะสื่ อสารให้เขาสามารถเข้าใจได้
6. ผูเ้ ขียนต้องลองแทนตัวเองว่าเป็ นผูเ้ รี ยนในขณะที่มีการทากิจกรรม และลองสารวจคาพูดคาศัพท์ที่ตน
ได้ทาการสื่ อสารออกไป ว่าทาให้ตนเองเข้าใจได้หรื อไม่
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แนวคิดและกระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงาน ชุด “เจิงลายแจ็ส”
THE CONCEPT AND PROCESS CREATION OF A DANCE IS
"JENG LAI JAZZ"
พิชญาภา วิศิษฎ์ ศิลป์
อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Phitchayapha.wi@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและกระบวนการสร้างผลงานนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ชุด “เจิ งลายแจ๊ส” ที่ ผูส้ ร้างงานได้นาเอาศิ ลปะล้านนาประยุกต์เข้ากับศิ ลปะตะวันตก ด้วยวิธีการฝึ ก
ปฎิบตั ิเก็บข้อมูลภาคสนามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งพบว่า ผูส้ ร้างงานได้นาท่าทางการเคลื่อนไหวของศิลปะล้านนา ที่
เรี ยกว่าฟ้ อนเจิง ที่ มีลกั ษณะการแยกสัดส่ วนและการเข้าจังหวะ มาผสมผสานกับการเต้นแจ๊ส ที่ เป็ นพื้นฐานการ
เต้น ที่ เน้น การแยกสัดส่ วนร่ างกายและการเต้นเข้าจังหวะเช่น เดี ยวกัน การผสมผสานทั้งสองรู ปแบบจึ งทาให้
เกิ ดผลงานทางนาฏศิ ลป์ ชุ ดใหม่ ข้ ึ น โดยมี ห ลักการสร้ างสรรค์ต ามรู ป แบบและองค์ป ระกอบทางศิ ล ปะ ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระบวนการจัดงานงานแสดงและ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็ นส่วนสาคัญของการเคลื่อนไหวร่ างกาย
มาสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: การฟ้ อนเจิง การเต้นแจ๊ส เจิงลายแจ๊ส

ABSTRACT
This article aims to study the concepts and processes of creating a creative dance. "Jeng Lai Jazz"
that the creators brought the art of Lanna applied to Western art. With the practice of collecting field data from
experts, it was found that the creators brought the movement of Lanna art movement. That also called Jeng
Dance It has the characteristics of separation and rhythm. Blended with jazz. The dance is based on the
separation of body and rhythm. The combination of the two forms a new dance. Creative principles in the form
and composition of the art which corresponds to the process of organizing exhibitions and Components that
are an important part of body movement to support this work to create more complete.
KEYWORDS: Jeng Dance, Jazz Dance, Jeng Lai Jazz
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1. บทนา
คาว่า “เจิ ง” หมายถึง “เชิ ง” ฟ้ อนเจิง ก็คือการฟ้ อนที่ มีลวดลายหรื อชั้นเชิ งในการต่อสู ้ แต่เดิ มเป็ นการ
ต่อสู ้ที่ใช้อยูใ่ นชีวิตประจาวัน หรื อใช้ต่อสู ้ในการรบ การทาสงคราม ต่อมาความจาเป็ นในการต่อสู ้เช่นนั้นหมด
ไป จึงนาเชิ งนั้นมาใช้เพื่อแสดงความสวยงามในการฟ้ อนเป็ นสาคัญ และใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฟ้ อนเจิงเป็ นการ
แสดงที่มีโอกาสแสดงได้ท้ งั ผูช้ ายและผูห้ ญิง การฟ้ อนเจิงจึงเป็ นศิลปะประจาท้องถิ่น รู ้จกั เฉพาะกลุ่มคนที่สนใจ
และกลุ่มอนุรักษ์ ซึ่งยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก ในทางด้านการศึกษา ที่ถูกพบของทางภาคเหนื อส่วนใหญ่เป็ น
งานประเภทงานจิ ตรกรรม สถาปั ตยกรรม นาฏศิ ลป์ พื้ นบ้านดั้งเดิ ม ส่ วนงานนาฏศิ ลป์ ร่ วมสมัยหรื อ ผลงาน
สร้างสรรค์ ยังพบในจานวนที่นอ้ ย
ผูส้ ร้างงานเลือกนาเอาจุดเด่น และลักษณะพิเศษของท่าทางการเคลื่อนไหว มาออกแบบขึ้นเป็ นผลงาน
นาฏศิลป์ สร้างสรรค์ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ ตะวันตกและนาฏศิลป์ ตะวันออก ผลงานนาฏศิลป์ สร้างสรรค์น้ ี
จึงเปรี ยบเป็ นการเผยแพร่ นาฏศิลป์ ล้านนา และเกิดองค์ความรู ้ในการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป และยังเป็ นการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “เจิงลายแจ๊ส”

3. ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้ างสรรค์
ในการศึ ก ษาแนวคิ ด และกระบวนการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานชุ ด “เจิ ง ลายแจ๊ ส ” ผู ้ส ร้ า งสรรค์ ใ ช้
องค์ป ระกอบที่ สาคัญ ในการสร้ างสรรค์ผลงานมี ท้ ังหมด 8 ประการ ได้แก่ แนวคิ ด, นักแสดง, ลี ล าท่ าทาง,
อุป กรณ์ ป ระกอบการแสดง, ดนตรี , สถานที่ , เครื่ อ งแต่ งกายและแสง ในแต่ ล ะองค์ป ระกอบมี แ นวคิ ด และ
กระบวนการในการสร้างงานดังต่อไปนี้
1. แนวคิด
“เจิ งลายแจ๊ส” เป็ นผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงความพิเศษเฉพาะ คือการได้นากระบวนท่า การจัดวาง
ระเบียบร่ างกาย การเคลื่อนไหว สร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นผลงานทางนาฏศิลป์ โดยเล็งเห็นถึง ทักษะ ศักยภาพทางการ
เต้น และสิ่ งที่ สนใจในศิลปะทางภาคเหนื อ จึงนามาเป็ นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ ผสมผสานระหว่าง
นาฏศิลป์ ตะวันตกและนาฏศิลป์ ตะวันออก
พรี พงศ์ เสนไสย (2546)ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างงานไว้วา่ “การประยุกต์การประดิษฐ์ หรื อการ
สร้างสรรค์งานวิธีหนึ่ งในบรรดาการสร้างงานทางด้านนาฏศิลป์ ของไทยทั้งหลาย การสร้างงานโดยการประยุกต์
ท่าราดังกล่าวมีความแตกแต่งจากการสร้างงานโดยวิธีคิดค้นใหม่ โดยมี ปัจจัยที่ ทาให้คิดสร้างสรรค์ เกิ ดจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. เกิดจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างด้วยตนเอง
2. ปริ ม าณงานที่ เกิ ดขึ้ นใหม่จานวนมากซึ่ งไม่ สมดุ ลกับ งานเดิ ม ที่ มี อยู่ท าให้เกิ ดงานนาฏศิ ล ป์
มากมาย

1416

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

3. ความซ้ าซากจาเจ น่ าเบื่อหน่ายในงานรู ปแบบเดิม เป็ นแรงผลักดันให้ผสู ้ ร้างงานหันมา สนใจ
งานใหม่
4. สร้ างเงื่ อนไขพิ เศษในแง่ ของธุ รกิ จเป็ นข้อแตกต่างอย่างเห็ น ได้ชัด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ งาน
เงื่อนไขของภาครัฐ
5. การแข่งขันในกลุ่มคนในระดับท้องถิ่นหรื อระดับชาติในรู ปแบบธุรกิจหรื อเชิงวิชาการ
6. โดยค านึ งถึ งคุ ณ ภาพของงานซึ่ ง ยอมรั บ ของคนในสังคมด้วยแนวคิ ดสร้ า งสรรค์บังเกิ ดขึ้ น
เพราะการได้รับมอบหมายจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหน่วยงานที่ให้โอกาสได้สร้างงาน”
สุ ร พล วิรุ ฬ รั ก ษ์ (2547: 225-235) กล่ า วว่า “การก าหนดให้ ป ระจัก ษ์ จ ากนาฏยจารี ต เดิ ม การคิ ด
สร้างสรรค์ในลักษณะนี้ มักอาศัยเพียงเอกลักษณ์หรื อลักษณะเด่น เช่น โครงสร้าง หรื อท่าทาง หรื อท่าทาง หรื อ
เทคนิ คบางอย่างมาเป็ นหลัก นอกนั้นนักออกแบบท่าเต้นก็พยายามบุกเบิ กแสวงหาท่าทางใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ออกแบบ”
ผูส้ ร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากตนเอง และเห็นความสาคัญของศิลปะการฟ้ อนเจิงที่ การเผยแพร่
ในรู ปแบบการแสดงยังมีจานวนน้อย ต้องการต่อยอดทางแนวคิด จึงเลือกนาเอาการเต้นแจ๊ส (Jazz Dance) ที่เป็ น
ศิลปะการเต้นเพื่อการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ เพลง เป็ นการเคลื่อไหวร่ างกายที่ เน้นการเต้นแยกสัดส่ วน
ต่ าง ๆ ของร่ างกาย (Isolation) การถ่ ายน้ าหนัก การใช้เท้า การใช้มื อ การกระโดด (Jump) การหมุ น (Turn)
การเข้าคู่ โดยกระทบกับจังหวะที่หนักหน่วงกับดนตรี ที่มีจงั หวะเร็ ว นามาผสมผสานกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ศิ ลปะการฟ้ อนเจิ ง การเดิ นขุม การร่ ายรา การไหว้ครู และท่ าทางเคลื่ อนไหว เกิ ดเป็ นการประยุกต์นาฏศิ ลป์
โดยออกแบบด้วยการนาเสนอรู ปแบบการเต้นแจ๊ส ในท่าเทคนิ คและนาท่าทางการฟ้ อนมาผสม ในช่วงท้ายของ
การแสดงเป็ นการฟ้ อนเจิงที่เป็ นแบบดั้งเดิม จึงเป็ นการแสดงที่ นาเสนอความเป็ นศิลปะตะวันตก และประยุกต์
ความดั้งเดิ ม ผูช้ มจะได้เห็ นถึ งพื้นฐานการเต้น แจ๊สที่ เป็ นแบบแผนตามแบบฉบับ เห็ นท่ าทางที่ เกิ ดจากการ
สร้างสรรค์ใหม่
2. นักแสดง
นักแสดงที่เลือกใช้จาเป็ นต้องมีทกั ษะทางการเต้นแจ๊ส พื้นฐานการเต้นร่ วมสมัย การเคลื่อนไหวร่ างกาย
ที่คล่องแคล่ว ด้วยทักษะการเต้นแจ๊สที่ผสู ้ ร้างงานเลือกใช้ในการแสดงเป็ นสไตล์ โมเดิร์นแจ๊ ส (Modern Jazz) ที่
นาเอาท่าทางพื้นฐานของการแจ๊สแดนซ์ ทักษะ เทคนิ คต่างๆ ท่าพื้นฐานการฟ้ อนเจิ ง ที่มีการเดิ มขุม การใช้มือ
และการเคลื่อนไหวร่ างกาย ดังนั้นนักแสดงจึงต้องมีพ้ืนฐานทางการเต้นที่ดีในระดับหนึ่ ง และพร้อมที่จะเปิ ดรับ
การผสมผสานท่าทางที่ออกแบบขึ้นใหม่ ที่ผสมระหว่างการเต้นแจ๊สและการฟ้ อนเจิง
ผูส้ ร้างงานเลือกใช้นักแสดงมีท้ งั หมด 7 คน เป็ นผูช้ าย 4 คน ผูห้ ญิ ง 3 คน โดยนักแสดงมืออาชี พที่ มี
ประสบการณ์ทางการเต้น และได้พฒั นาทักษะทางการเต้นอย่างเป็ นประจา เลือกจากการที่ได้ร่วมงานและเห็ น
ผลงานทางการแสดง และส่ วนใหญ่ ส าเร็ จการศึ ก ษาแล้ว เพื่ อสะดวกต่ อ การฝึ กซ้อม และ มี นักศึ กษาสาขา
ศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีความสนใจในการเต้น โดยปรับพื้นฐานทางการเต้นและทักษะทางการเต้น
แจ๊สที่ เป็ นเทคนิ คขั้นสู งเพิ่มเติม จึ งทาให้ภาพที่ ออกมาค่อนข้างกลมกลืนกับนักแสดง การแสดงที่ ผูส้ ร้างงาน
ออกแบบไว้ เป็ นการเต้นแจ๊สในช่วงแรกและช่วงท้ายจะเป็ นการเต้นร่ วมสมัยโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านการฟ้ อน
เจิงออกมาร่ ายราตามแบบแผนของการฟ้ อน จึงติดต่อนายตรี ภพ นาคปฐม ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการศึกษาและการฟ้ อน
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เจิง เป็ นระยะเวลามากว่า 10 ปี และได้รับเกียรติมาร่ วมทาการแสดงในครั้งนี้ เหตุผลที่ไม่ใช้นกั แสดงที่เป็ นนัก
เต้นในช่วงท้ายเพราะ นักเต้นต้องใช้เวลาอย่างมากในการฝึ กฝนท่าทาทางการฟ้ อนเจิงแบบดั้งเดิม และเพื่อไม่ให้
ท่ าทางการฟ้ อนผิดเพี้ยนจึ งจาเป็ นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตรง ในการคัดเลื อกนักแสดง สอดคล้องกับการ
คัดเลือกนักแสดงของ สทาศัย พงศ์หิรัญ (2557: สัมภาษณ์) ที่ ได้กล่าวไว้วา่ “การคัดเลือกที่ เรี ยกว่า ทรายเอาท์
(try out) หมายถึ ง การคัดเลื อกนัก แสดงในจานวนกลุ่ มที่ จากัด โดยผูค้ ดั เลื อกได้พิ จารณานักแสดงไว้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว เพราะรู ้ถึงศักยภาพและความสามารถของนักแสดงเรี ยบร้อย โดยให้นักแสดงเหล่านั้นมาแสดง
ความสามารถต่าง ๆ ให้ผคู ้ ดั เลือกได้สังเกตุเพิ่มเติม ซึ่ งการคัดเลือกวิธีการนี้ ส่วนใหญ่ใช้กบั งานนาฏยศิลป์ ” ใน
การเลือกนักแสดงที่มีสามารถหรื อทักษะทางการเต้นที่ดี รู ้ถึงศักยภาพของนักแสดงว่านักแสดงสามารถทาอะไร
ได้บา้ ง ทาให้งานที่สร้างสรรค์ออกมา ได้ตามที่นกั ออกแบบท่าเต้นต้องการ ง่ายต่อการสื่ อสาร และการฝึ กซ้อมก็
เป็ นไปโดยง่ายเช่นกัน
3. ลีลาท่ าทาง
ในด้านกระบวนการในการสร้างงาน การแสดงในชุดนี้เป็ นงานร่ วมสมัยที่ประยุกต์จากงานแบบดั้งเดิมให้เกิด
งานใหม่ เป็ นการสร้างสรรค์ที่ผสู ้ ร้างงานโดยนาเอกลักษณ์ท่าทาง ลักษณะเด่นจากกงานดั้งเดิมมาเป็ นหลัก ได้แก่ท่าทาง
การเคลื่อนไหวจากการฟ้ อนเจิง และท่าทางการเคลื่อนไหวในรู ปแบบการเต้นแจ๊ส อาจกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 การฟ้อนเจิง
พรชัย ตุย้ ดง(2560)ให้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับความหมายของเจิงไว้วา่
“ความแตกต่างของเจิงทัว่ ๆ ไป เป็ นท่าที่ไม่มีจุดจบ ได้แก่ ท่าบิดบัวบาน, เกี้ยว
เกล้า,สาง คือ การวาดมือไปเป็ นท่าปั ด, ป้ อง, รุ ก, รับ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ในวิถี
ของการเดิน ถ้าหากมีอาวุธ อาวุธจะนาไปก่อนเท้า ถ้าเป็ นอวัยวุธ อวัยวุธที่สาคัญเป็ นมือต้อง
ไปก่อนร่ างกาย มีท้ งั อาวุธสั้น ยาว อาวุธประชิดตัว และยังกล่าวต่ออีกว่า มีวธิ ี การย่างขุม มี 2
วิธี คือ การย่างแบบสื บเท้า และแบบยกเท้า ทั้งสองวิธีน้ ี ใช้ในเผ่าไทใหญ่ และไทลื้อ ซึ่ งเป็ น
รากฐานของเจิงในเขตเชียงใหม่น้ ี และในปั จจุบนั ชาวไทใหญ่ ไทลื้อยังคงหลงเหลืออยูแ่ ละ
ใช้ในชีวติ ประจาวัน ในเรื่ องของการป้ องกันตัวจากสัตว์ใหญ่ จากโจรผูร้ ้าย จากกองทัพกูช้ าติ
ใช้ในศาสนา ฟ้ อนเป็ นพุทธบูชา ซึ่งปั จจุบนั จะพบตามงานพุทธศาสนาต่าง ๆ งานบรวงสรวง
ขุมจริ ง ๆ มีแค่ 3 แต่เมื่อเอามาบวกกับเจิงมือ มันก็จะขยายออกไปตาม ลักษณะ
การใช้งาน การรุ ก การรับ การโต้ การหนี เป็ นลักษณะของการเดิ นขุม และเป็ นการฝึ กใช้ ใน
สถานกาณณ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการทาสงคราม เนื่ องจากไม่สามารถเลือกสถานที่ในการรบได้
ในการรบนอกรู ปแบบผูค้ นจาพวกนี้จาเป็ นต้องเป็ นเจิงจึงพูดง่าย ๆ ว่าเจิงคือ ผูร้ ู ้เชิง กล่าวถึงเชิง
มือคือการใช้อวัยวุธที่มีมือเป็ นอาวุธ เชิงดาบ คือมีดาบเป็ นอาวุธเป็ นต้น”...
สนัน่ ธรรมธิ(2544) ได้กล่าวไว้วา่ “ขุมเชิง” พื้นฐานอย่างหนึ่งของการต่อสู ้ที่สาคัญเป็ นอย่างมาก คือ ผัง
การเดินเท้าที่เรี ยก “ ขุม ” หรื อ “ ขุมเชิง ” การฝึ กเชิงชั้นแรกต้องฝึ ก “ ย่างขุม ” คือ ฝึ กย่างย้ายไปตามผังที่กาหนด
ซึ่งการย่างย้ายหรื อการเดินเท้าจะเดินตามขุนทั้งในจังหวะรุ กจังหวะรับ และจังหวะหนี พร้อมกันนั้นการวาดมือ
ออกไปต้องให้สัมพันธ์กนั กับเท้าที่เดิ นไม่วา่ จะมีอาวุธในมือหรื อไม่ก็ตาม ในสมัยโบราณ ผังการเดินเท้า จะใช้
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ตอไม้ฝังดิน โดยฝังโผล่เหนื อพื้นดินประมาณ 1 คืน เวลาฝึ กฝนครู จะเหยียบย่างบนตอไม้ไปตามผังที่ครู กาหนด
ซึ่งวิธีน้ ีนอกจากเป็ นการฝึ กตามกระบวนยุทธวิธีแล้ว ยังเป็ นการฝึ กความแม่นยาความระมัดระวัง การวางน้ าหนัก
ตัวรวมไปถึงความมานะอดทนอี กด้วย ต่อมาการฝึ กบนตอไม้ไม่เป็ นที่ นิยม เพราะมักมี การเหยียบพลาดและ
ได้รับบาดเจ็บบางครั้งถึงขั้นพิการ จึงเปลี่ยนมาใช้หลุมหรื อขุมแทนตอไม้ กล่าวคือ ขุมหลุมลึกประมาณ 1 นิ้ว พอ
ให้เห็นเป็ นตาแหน่งแล้ววางตาแหน่งแต่ละขุมให้ได้ระยะห่างกันขนาดช่วงก้าวเท้าเดิน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
และความเห็นจากครู ในการนาท่าทางที่ใช้แขนและข้อมือการฟ้ อนเจิงขั้นพื้นฐานมาใช้ ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานจึงได้
เรี ยนการถ่ายทอดท่าทางจากครู พรชัย ตุย้ ดง ด้วยวิธีการสาธิ ตและอธิบายพร้อมทาท่าประกอบ ท่าพื้นฐานในการ
ฟ้ อนที่ได้ศึกษามีท้ งั หมด 3 ท่า ดังต่อไปนี้
1. แม่ ลายบิดบัวบาน
พรชัย ตุย้ ดง ได้กล่าวว่า “การทาบิดบัวบาน ให้ยกมือทั้งสองขึ้นและทาให้เหมือนวาดเลขแปด ข้างล่าง
ก็เหมือนกันเลขแปด ควักขึ้นควักลงสลับกัน ทาในลักษณะการบานของดอกบัว”
สนั่น ธรรมธิ ได้กล่าวไว้ว่า “มื อทั้งสองจับ ดาบอยู่ ข้อมื อทั้งสองประกบชิ ดกัน แล้วหมุน รอบเป็ น
วงกลมโดยที่เล่มดาบเป็ นรัศมี ข้อมือเป็ นจุดศูนย์กลาง จังหวะที่ดา้ นหน้าของข้อมือแนบชิดกัน เรี ยกว่า “บาน”
จังหวะที่ดา้ นหลังของข้อมือชิดกัน เรี ยกว่า “บิด” การบิดบัวบานจะหมุนเป็ นวงกลมต่อเนื่อง มีการเหวีย่ งไปทาง
ด้านซ้าย-ขวา บนและล่างสัมพันธ์กบั การย่องเท้าและลีลาการหมุนตัวขณะร่ ายรา”
กล่าวได้วา่ ท่าแม่ลายบิ ดบัวบาน เป็ นการเคลื่อนไหวมือในลักษณะสลับกันขึ้นลง คล้ายกับดอกบัวที่
กาลังจะบาน มีการขยายวงขึ้นอยูก่ บั นักฟ้ อนที่จะเป็ นผูก้ าหนด และยังเป็ นผูจ้ งั หวะช้าเร็ วตามความต้องการ
2.แม่ ลายเกีย้ วเกล้ า
สนั่น ธรรมธิ ได้กล่าวไว้ว่า “เกี้ ยว” คือ อาการที่ หมุนรอบ ๆ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง มีความหมายใกล้เคียงกับ
เลี้ยว “เกล้า” หมายถึงศีรษะ หรื ออาการที่มวยผม ซึ่ งภาษาล้านนาว่า “เกล้าผม” เกี้ยวเกล้า คือ ท่าราที่ใช้ดาบใน
มือทั้งสองฟ้ อนผ่านรอบ ๆ ศีรษะ ท่านี้ เป็ นท่าป้ องกันอาวุธจากศัตรู ที่อาจฟาดฟัน มายังส่ วนบนของร่ างกาย เช่น
คอ และเป็ นท่าที่พร้อมที่จะฟันคู่ต่อสู ้ทุกเวลาเมื่อศัตรู เพลี่ยงพล้ า ในขณะที่เกี้ยวเกล้านั้นก็จะสัมพันธ์กบั เท้าที่จะ
เยื้องย่างหาโอกาสรุ กหรื อถอยหนีเพื่อหลบหลีก
พรชัย ตุย้ ดงได้กล่าวว่า “การเกี้ยวเกล้าเป็ นท่าขยายของการบิดบัวบาน ในลักษณะรอบหัว ถ้าในกรณี
ถืออาวุธจะสามารถคุมด้านหลังได้ ”
ดังนั้นท่าแม่ลายเกี้ ยวเกล้าจึงเปรี ยบเสมือนการฟ้ อนท่าบิ ดบัวบานแต่ใช้การขยายข้อมือและทาวงให้
ใหญ่รอบศรี ษะ ในกรณี ที่จบั อาวุธจะสามารถป้ องกันการเข้าถึงตัวจากศัตรู ได้
3. แม่ ลายกาปี กหัก
ตรี ภพ นาคปฐม ได้อธิบายไว้วา่
… “แม่ลายกาปี กหัก หรื อ อี กชื่ อหนึ่ งว่า แม่สี่ด้าน เป็ นแม่ลายฟ้ อนเชิ งที่ ถือเป็ นท่ า
เชื่ อมแม่ลายอื่นๆ ปฏิ บัติต่อเนื่ องจากแม่ลายบิ ดบัวบาน เริ่ มปฏิ บัติดงั นี้ เริ่ มจากพนมมือทั้ง
สองระดับ อก ค่ อ ยๆยื่น แขนทั้งสองออกไปด้านหน้า บิ ด บัว บาน(บิ ด บัว บานหมุ น ขวา)
ออกเป็ นวงหนึ่งรอบ จังหวะที่มือขวาหมุนลงมาอยูด่ า้ นล่าง และมือซ้ายอยูด่ า้ นบน จะเข้าสู่แม่
ลายกาปี กหัก ให้เคลื่ อนแขนขวาต่ อเนื่ องไปสอดไว้ใต้รักแร้ ขา้ งซ้ายในขณะที่ แขนซ้ายก็
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เคลื่ อ นตามในลัก ษณะฟั น ขนานพื้ น ออกไปจนสุ ด แขนซึ่ ง จะไขว้ซ้อ นกับ แขนขวาที่ อ ยู่
ด้านล่าง จากนั้นให้เคลื่อนแขนซ้ายที่เคลื่อนไปจนสุ ดนั้นกลับมาในทิศทางเดิม พร้อมกับดึง
แขนขวาที่ไขว้อยูใ่ ต้รักแร้น้ นั ตามมาด้วย”…
กล่าวได้วา่ แม่กาปี กหักเป็ นท่าลักษณะการปั ดและป้ อง วาดมือขึ้นในลักษณะปั ดออกและใช้มืออีก
ข้างหยุดเพื่อป้ อง ใช้มือทั้งสองข้างในการเคลื่อนไหว สามารถเริ่ มทาได้จากท่าบิดบัวบานและสามารถ
เริ่ มต้นจากท่าแม่ลายทางบ้วงก็ได้
3.2 เจิงลายแจ๊ ส
การแสดงชุดเจิงลายแจ๊ส เป็ นการ เคลื่ อนไหวด้วยท่าพื้นฐาน ได้แก่ ท่าแม่ลายบิดบัวบาน, แม่ลายเกี้ยว
เกล้า และแม่ลายกาปี กหัก ผสมรวมกับการย่างขุม ในการศึ กษาผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานนาเอาท่ าการฟ้ อนเจิ งขั้น
พื้นฐานทั้ง 3 ท่า ที่นามาออกแบบในลักษณะการร้อยท่า Routine หรื อเรี ยกการเชื่ อมท่าเข้าด้วยกันเป็ นชุดโดยผู ้
สร้างสรรค์แยกชัดเจนได้ดงั นี้ 1.นาเอาท่าแม่ลายบิดบัวบานผสมกับการกระโดดในท่า Skip ซึ่ งมีลกั ษณะการของ
ลาตัวในจังหวะขึ้นสอดคล้องกับจัวหวะการเคลื่อนไหวมือการบิ ดบัวบาน 2.แม่ลายกาปี กหักผสมเข้ากับท่าการ
เปลี่ยนเท้า kick ball change การวาดมือทั้งสองขึ้นลงและหยุด มีความสอดคล้องกับจังหะการเปลี่ยนของเท้า ที่
แตะไปข้างหน้าและเปลี่ยนวางด้านข้าง
3.ท่ าแม่ ลายเกีย้ วเกล้ า มีมีการเคลื่อนไหวมือในลักษณะคล้ายท่าแม่ลายบิดบัวบาน แต่ขยายให้มืออ้อม
ศรี ษะในลักษณะเลขแปด ผูส้ ร้างสรรค์เลือกท่าการเปลี่ยนสเต็บเท้าอย่างท่า padebure เนื่องจากการใช้เท้าเป็ นไป
อย่างซับซ้อน สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวมือที่ค่อนข้างซับซ้อนของท่าแม่ลายเกี้ยวเกล้า
ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ ผูส้ ร้างงานใช้การแยกสัดส่วนของร่ างกายโดยแบ่งเป็ นลาตัวช่วงบน และช่วงล่าง
โดยท่าที่เคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับทฤษฎีการเคลื่อนไหวร่ างกายที่มี 8 ประการ และกล่าวถึง
องค์ประกอบสาคัญในการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการเคลื่อนไหวของนาฏยศิลป์ ที่สมั พันธ์กบั เวลา ในการ
เคลื่อนไหวทุกส่วนมีความสัมพันธ์กนั รวมถึงศักยภาพของนักแสดงในการจดจาเพื่อให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์
4. อุปกรณ์ ประกอบการแสดง
อุปกรณ์ประกอบฉากต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะสามารถทาให้นกั แสดงเสี ยสมาธิ
ควรจะเป็ นตัวช่ วยในเรื่ องการเคลื่อนไหว ในการแสดงนาฏศิ ลป์ สร้างสรรค์ชุด เจิงลายแจ๊ส เป็ นการนาเสนอ
แนวความคิดและกระบวนการออกแบบท่าทาง รวมไปถึงทักษะการเต้นและการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ ผ่านการ
พัฒนาและออกแบบโดยผูส้ ร้างงาน เห็นสมควรไม่ใช่อุปกรณ์สาหรับการแสดง ใช้เพียงเครื่ องมือของร่ างกายเป็ น
หลัก
5. ดนตรี
Susan Cooper(1988,p.39) ได้เสนอแนวคิดการเลือกและการใช้เพลงไว้วา่
... “ MUSIC หรื อ เพลง เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการแสดงนอกเหนื อจากส่ ว น
ปั จจัยอื่น ๆ ความสมบูรณ์ของการแสดงมีโครงสร้างโดยนักออกแบบท่าเต้นเป็ นผูส้ ร้าง
ขึ้นในรู ปแบบที่ กาหนด วิธีที่ความคิดทางดนตรี และการพัฒ นาสามารถช่ วยได้ ใน
ไปสู่ การพัฒนาการออกแบบท่าได้ ดนตรี ที่มีบรรยากาศที่มีพลังจะช่วยสนับสนุนเพลง
ด้วย ความสนใจจังหวะจะเพิ่มการออกแบบท่าเต้นเพลงที่มีความสนใจ และส่ วนเพลง
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ที่มีเนื้อร้องจะช่วยเพิ่มการออกแบบท่าเต้นได้ดี”...
ดนตรี ที่ผสู ้ ร้างงานเลือกใช้เป็ นแนวเพลงร่ วมสมัยที่ผสมระหว่างแนวเพลงแจ๊ส และแนวเพลงล้านนา
โดยสัน ติ แซ่ ว่อ ง (2555:ออนไลน์ ) กล่ าวถึ งดนตรี แ จ๊ส ไว้ว่า “ เป็ นดนตรี รูป แบบหนึ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยกลุ่มอเมริ กนั ผิวดาเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ข้ ึน ดนตรี ของอัฟริ กาแถบตะวันตกที่เป็ นต้นกาเนิ ดของ
ดนตรี แจ๊สมีลกั ษณะการสร้างสรรค์ แบบการด้นสดหรื อการอิมโพรไวเซชัน่ (Improvisation) การเน้นที่ จงั หวะ
กลองและจังหวะที่ซบั ซ้อน”
การเลือกเพลงที่มีลกั ษณะเป็ นแนวเพลงคล้ายกันของดนตรี ของล้านนาที่เป็ นการเล่นดนตรี แบบด้นสด
ที่เน้นจังหวะของฆ้อง กลองปู่ เจ ฉาบเป็ นหลัก แนวคิดที่ผสู ้ ร้างงานเลือกดนตรี ร่วมสมัยเพราะต้องการให้ผลงาน
มีกลิ่นความผสมผสานของศิ ลปะทั้งตะวันออกและตะวันตก นามาตัดต่อเป็ นบทเพลงที่ เข้ากับงานสร้างสรรค์
และตรงตามความต้องการของผูส้ ร้างงาน
6.สถานที่
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนในการเก็บข้อมูล และส่วนของสถานที่ใช้ในการแสดง
1. สถานที่ใช้ในการเก็บข้อมูล สานักชมรมคนรักดาบ ตั้งอยูอ่ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลง
พื้นที่ เก็บข้อมูลและศึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยมีครู โอ หรื อนาย พรชัย ตุย้ ดง เป็ นประธานชมรมคนรักดาบ ลง
พื้นที่จานวน 2 ครั้ง และเรี ยนท่าทางการฟ้ อนทั้งหมด ประมาณ 30 ชัว่ โมงและ สถานที่ในการฝึ กฝนการแสดง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ใช้หอ้ งเต้น 2 ในการฝึ กซ้อม ใช้เวลาในการฝึ กซ้อมทั้งหมด 17 ชัว่ โมง
2. สถานที่ในการจัดแสดง
การแสดงนาฏศิ ลป์ สร้างสรรค์ “ชุดเจิงลายแจ๊ส” ได้เข้าร่ วมแสดงในงาน มหกรรมศิลปะ ดนตรี
และการแสดงครั้งที่ 7 (Arts and Culture Festival 2017) วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 ณ หอดนตรี และการแสดง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ
7. เครื่องแต่ งกายและแสง
เครื่ องแต่ ง กายที่ เลื อ กใช้ ผู ้ส ร้ า งงานค านึ ง ถึ ง การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย เป็ นหลัก Susan Cooper
(1988,p.49) ที่ได้กล่าวว่า “การออกแบบเครื่ องแต่งกายต้องทางานร่ วมกับการเคลื่อนไหวเครื่ องแต่งกายต้องให้
การเคลื่อนไหวเกิ ดขึ้น ต้องสบายและไม่ทาให้นักเต้นกังวลเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวแขนและเท้า” ผูส้ ร้างงาน
เลือกรู ปทรงและเนื้อผ้าเครื่ องแต่งกายต้องมีความอานวยความสะดวกและเหมาะสมกับท่าทางการเคลื่อนไหว ใน
ส่วนสี และลายผ้าเลือกใช้ลวดลายของชาวไทลื้อ ที่เรี ยกว่า “ผ้าขิด” พบการใช้ในพิธีทางศาสนา เป็ นการทอผ้าขิด
เป็ นผ้าขิดหลวง หรื อทอแบบขิดผสมจกเป็ นตุง ลวดลายเป็ นพื้นฐานรู ปต่าง ๆ สลับไม้ไผ่คนั่ ตลอด เครื่ องแต่งกาย
ของกลุ่มไทยลื้อ มีการทอเป็ น ผ้าเช็ดที่มีความยาวประมาณ 1-1.5 เมตร กว้าง 15-40 เซนติเมตร สาเหตุที่เลือกของ
ชาวไทลื้อ เพราะท่าทางการฟ้ อนเจิงดั้งเดิมนั้นมาจากชาวไทลื้อ โดยนามาดัดแปลงตกแต่ง ให้มีความร่ วมสมัยที่
ผสมผสานความเป็ นสากลเข้ากับความเป็ นท้องถิ่นและเหมาะสมกับท่าทางการเคลื่อนไหว
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รู ปภาพประกอบ

4. สรุ ป
งานนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ชุด “เจิงลายแจ็ส” ได้นาใช้แนวคิดและทฤษฏีดงั โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้
แนวคิด,นักแสดง, ลีลาท่าทาง, อุปกรณ์ประกอบการแสดง, ดนตรี , สถานที่ , เครื่ องแต่งกาย, แสง สอดคล้องกับ
การจัดองค์ป ระกอบทางนาฏศิ ล ป์ และสอดคล้องกับ กระบวนการจัด งานงานแสดงสอดคล้องกับหลัก การ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่ างกายของลาบาน (Labanotation) ของชมนาด กิ จขันธ์ (2547)และในการดาเนิ นการ
ออกแบบท่ าเต้น ของนั ก ออกแบบท่ าเต้น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของเจคคิ ลี น (Jacqueline M.Smith) รวมถึ ง
สอดคล้องกับขั้นตอนการออกแบบท่าเต้นของสุรพล วิรุฬรักษ์ (2547: หน้า 226-234) และจากการศึกษาแนวคิด
และกระบวนการสร้ างสรรค์งาน “ชุ ดเจิ งลายแจ๊ส ” ทาให้ทราบถึ งหลักการที่ ท าให้เกิ ดผลงานสร้างสรรค์ใน
การออกแบบจาเป็ นต้องลงมื อศึ กษารายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่ อให้สามารถนาเสนอผลงานได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ
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กระบวนการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง :
กรณีศึกษาการเต้ นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม ชุด ต่ าง
(อารมณ์ / ความเห็น / สั งคม)
CREATION PROCESS OF PROJECTION MAPPING FOR PERFORMING
ARTS’ STUDENT, A CASE STUDY OF ‘DIFFERENCE (EMOTION /
OPINION / SOCIAL): CONTEMPORARY DANCE WITH PROJECTION
MAPPING
ธีรเนตร วิโรจน์ สกุล
สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Teeranate.wi@hotmail.com
บทคัดย่อ
บทความเรื่ องนี้ เป็ นผลจากการศึ กษากระบวนการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเนื้ อหาในรายวิชา PER 316 เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการเผยแพร่ ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ซึ่งสื่ อดังกล่าวได้ถูกนาไปใช้ประกอบการเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม
ชุ ด ต่ า ง (อารมณ์ / ความเห็ น / สั งคม) ที่ น าเสนอ เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ 17 มี น าคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน จากการสังเกตการณ์การทางานของนักศึกษา พบว่านักศึ กษาจาเป็ นต้อง
ปรับกระบวนการผลิ ตสื่ อ แบบมี ส่วนร่ วม ในหลายประเด็น ดังนี้ (1) นักศึ กษาจาเป็ นต้องมี ความรู ้เรื่ องการใช้
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กขั้นสู งในการผลิต (2) คุณภาพของอุปกรณ์ฉายภาพต้องอยูใ่ นระดับสู ง (3) สถานที่ และการ
ควบคุ ม แสงสว่างมี ผ ลกับ การสร้ างสรรค์ (4) การจาแนกลัก ษณะของชิ้ น งานแบ่ งเป็ นสองประเภท คื อ ภาพ
บรรยากาศและการมีส่วนร่ วมกับการแสดง (5) ลาดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (6) ปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การแสดงและแนวทางในการแก้ไขผลงาน
คาสาคัญ: สื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม การเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม

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

1. บทนา
การเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม (Contemporary Dance with Projection Mapping) คือการแสดง
รู ปแบบหนึ่ งที่ ใช้การผสมผสานร่ วมกันระหว่างการเต้นและเทคโนโลยีจากการฉายภาพซึ่ งเป็ นสาขาใหม่สาขา
หนึ่ งของ โปรเจกชั่น (Projection) หรื อ เรี ย กว่า วี ดี โ อแมปปิ้ ง (Video Mapping) เป็ นการน าเครื่ อ งฉายภาพ
(Projector) มาสร้ างภาพ 2 มิ ติ ฉายลงบนวัตถุ เพื่อสร้างมิ ติ หรื อความหมายใหม่ ๆ ให้กับสิ่ งที่ ฉายและถูกฉาย
หลักการในการสร้างสรรค์ สื่ อเทคโนโลยี แบบมีส่วนร่ วม (Projection mapping) คือ การสร้างวัตถุในโปรแกรม
ให้มีขนาด มิติ กว้างยาวเท่ากับวัตถุจริ ง จากนั้นจึงเพิ่มสี สัน ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ลงบนวัตถุแล้วจึงแปลงภาพ
(Render) จากมุมมองของเครื่ องฉาย (Projector) เมื่อได้ภาพมาแล้ว จึ งฉายไปบนวัตถุจริ ง โดยใช้หลักการหักเห
ของแสง (Lens distortion) และระยะหรื อมุมมอง (Perspective) ให้พอดี กบั วัตถุจริ ง ซึ่ งต้องผ่านระบบความคิ ด
และการคานวนเป็ นอย่างดีได้อย่างลงตัว การแสดงรู ปแบบนี้ สามารถทาให้ผชู ้ มได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
และน่ าสนใจ โดยการเล่าเรื่ องราวผ่านท่าเต้นที่ มีปฏิสัมพันธ์กบั ภาพบนจอแสดงผล เป็ นการสร้างภาพมิติใหม่ๆ
โดยสามารถเปลี่ยนจอแสดงผลเรี ยบๆ ให้กลายเป็ นสถานที่ หรื อสิ่ งของที่มิติ นูนต่าได้อย่างน่าอัศจรรย์
การผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม (Projection Mapping) เป็ นส่ วนหนึ่ งในเนื้ อหาของผูศ้ ึ กษาจาก
รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการเผยแพร่ (PER316 : Technology for Presentation and Dissemination)
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาศิลปะการแสดง โดยจะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้การเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วน
ร่ วม(Projection Mapping Interactive Contemporary Dance) ของนักศึ กษา ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม)
ร่ ว มกั บ การออกแบบท่ า เต้น จากรายวิ ช าการออกแบบงานเพื่ อ การแสดง (PER288 : Choreography for
Performance) ที่ นาเสนอเมื่ อวันศุ กร์ ที่ 17 มี นาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม มี ความ
สมบูรณ์มากขึ้น
จากการสั ง เกตการณ์ ท างานของนัก ศึ ก ษาระหว่า งการผลิ ต สื่ อ เทคโนโลยีแ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ตลอด
กระบวนการทางาน ทาให้ผศู ้ ึกษาเห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละขั้นตอนและลาดับการผลิตงาน การติดตั้ง
และควบคุมเครื่ องฉายภาพมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากในการแสดง ท่าเต้นและภาพที่ฉายจาเป็ นต้องทางานด้วยกัน
อย่างสมบูรณ์ เป็ นต้น
ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงต้องการค้นหาแนวทางการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการสร้ างความส าเร็ จ ให้ กับ การเต้น ร่ วมสมัยที่ มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกับ การเต้น ชุ ด “ต่ าง” ที่ เป็ น
กรณี ศึกษาในครั้งนี้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมในการเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วน
ร่ วม (Projection Mapping Interactive Contemporary Dance) ของนักศึกษาศิลปะการแสดง

3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ทราบแนวคิดและหาวิธีการแก้ไขรู ปแบบการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนา
รู ปแบบการแสดงต่อไป
2) ได้เรี ยนรู ้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาศิลปะการแสดงในการใช้สื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม
ในการเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม

4. การเต้ นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม ชุ ด ต่ าง (อารมณ์ / ความคิด / สั งคม)
การเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความคิด / สังคม) เป็ นผลงานสร้างสรรค์
ส่วนหนึ่ งในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการเผยแพร่ (PER316 และรายวิชาการออกแบบงานเพื่อการ
แสดง (PER288) ของนักศึกษาปี ที่ 3 สาขาศิลปะการแสดง คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน เป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั ที่ลว้ นเกิ ดจากความคิดเห็ นที่ แตกต่างของคนในสังคม รวมถึง
ความเห็ นแต่ได้ในส่ วนของตน ส่ งผลกระทบต่อการดารงชี วิตของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนในสังคมเมือง ที่ มี
ความแตกต่างทั้งเรื่ องการศึกษา การใช้ชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชี พ จึงเกิ ดการแบ่งกลุ่มที่ มีความเห็ น
ต่างกัน ดังนั้นการแสดงชุดนี้ จึงเปรี ยบเป็ นกระจกกระท้อนภาพสังคมที่เกิดขึ้น ผ่านความแตกต่างในอาชีพต่างๆ
ในสังคมไทย เช่น นักเรี ยน นักธุ รกิจ นักกี ฬา สถาปนิ ก เป็ นต้น นอกจากนั้นยังสะท้อนสถานการณ์ตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ห้องเรี ยน หรื อบนรถประจาทาง เป็ นต้น โดยมีจุดประสงค์ในการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม
(Projection Mapping) ในงานเต้น ร่ ว มสมัย ผสมสื่ อ แบบมี ส่ ว นร่ ว มของนัก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปะการแสดง เพื่ อ
สร้างสรรค์การนาเสนอ และการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีใช้ในการแสดง
พงษ์ภาสกร กุลถิรธรรม (2558: ออนไลน์) กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยี แบบมีส่วน
ร่ วมไว้ว่า ที มงานสร้างสรรค์ (Creative Producer) แบ่ งออกเป็ นฝ่ ายดังนี้ ผูก้ ากับการแสดง เป็ นผูท้ ี่ ตอ้ งมีไอเดี ย
สร้ างสรรค์ ที่ จะเอาเนื้ อหาของงานมารวมกับฉากหรื อที่ จะสร้างเป็ น แมปปิ้ ง (Mapping) ได้น่าสนใจ จากนั้น
นาเสนอรู ปแบบต่างๆ ให้กบั ที มนักออกแบบกราฟิ ก (Computer Graphics Artist) นาไปสร้ างภาพกราฟิ ก และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวางแผนการสร้างภาพพิเศษ (Effect) ต่างๆ ที มเทคนิ ค (Visual Engineering) ต้องหา
ขนาดของเครื่ องฉายภาพโดยมีการคานวนความสว่าง และหาตาแหน่งที่ติดตั้ง โดยต้องสามารถแก้ไขปั ญหาทาง
เทคนิ คของภาพ การบิดเบี้ยวของภาพจากการติดตั้ง คียส์ โตน (Keystone) หรื อการฉายภาพไปยัง วัตถุผิวโค้งแล้ว
เกิ ดการบิ ดเบื อน (Distortion) ซึ่ งบางที ปัญหาเกี่ ยวกับภาพเหล่านี้ ทางที มงานภาพกราฟิ ก (CG- Artist) จะนาไป
แก้ไข ด้วยวิธีการประมวลภาพ (Render) โดยจาเป็ นต้องใช้เครื่ องฉายภาพและคอมพิวเตอร์ มาใช้ในกระบวนการ
จากการสังเกตและศึกษาพฤติกรรมกระบวนการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมในการเต้นร่ วมสมัย
ผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) ที่นาเสนอ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม วิท ยาเขตบางเขน ของนักศึ กษาศิ ลปะการแสดง พบว่ารู ป แบบของสื่ อ
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เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม เป็ นเรื่ องที่ใหม่มากสาหรับนักศึกษา แม้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการ
เผยแพร่ จะมี การเรี ยนรู ้ และทดลองปฏิ บัติไปบ้าง แต่ นักศึ กษาหลายคนก็ไม่ สามารถที่ จะออกแบบสื่ อได้เอง
นอกจากนั้นนักศึกษาหลายคนไม่เชี่ยวชาญในเรื่ องการตัดต่อวีดีโอ จึงไม่เห็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้น และไม่ทราบว่า
สิ่ งที่ตนเองออกแบบจะผลิตออกมาในรู ปแบบใด รวมถึงนักศึกษายังกังวลในเรื่ องการออกแบบท่าเต้นในรายวิชา
การออกแบบท่ าเต้นเพื่องานการแสดงมากกว่า ผูศ้ ึ กษาจึ งต้องมี การลงมื อปฏิ บัติแทนในบางส่ วน ระดมความ
คิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคนให้ออกมาเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น และแบ่งหน้าที่นกั ศึกษาที่มีความสามารถในเรื่ อง
ของการตัดต่อลงมือปฏิบตั ิงาน ครั้งนี้ ดังนั้นผูศ้ ึกษา จึงขอสรุ ปจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักศึกษา
ดังนี้
1) นักศึกษาจาเป็ นต้ องมีความรู้ เรื่องการใช้ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กขั้นสู งในการผลิต
การตัด ต่อ วีดี โอ เป็ นสิ่ งส าคัญ มากในการผลิ ต สื่ อเทคโนโลยีแ บบมี ส่ว นร่ วม (Projection Mapping)
ดังนั้นผูส้ ร้างสรรค์จาเป็ นต้องมีพ้นื ฐานและความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กขั้นสูงในการผลิต สิ ทธินนั ท์
พลวิสุทธิ์ ศักดิ์ (2560: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่เป็ นที่นิยมของนักออกแบบกราฟิ ก ดังนี้ (1)
โปรแกรมอะโดบี้ พรี เมีย โปร (Adobe Premier Pro) เป็ นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่สามารถเชื่อมต่อกับอะโดบี้อื่นๆ
ได้ ซึ่งถ้าใช้เครื่ องมือเหล่านี้ได้อย่างชานาญแล้ว ผูส้ ร้างสรรค์จะสามารถทางานได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายเป็ นรายเดือน
(2) โปรแกรมฟิ ลม์โมรา วีดีโอ อิดิเตอร์ (Filmora Video Editor) เป็ นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่สามารถใช้งานได้ท้ งั
บน วินโดวส์ แมค และแอปพลิเคชัน่ (Application) บนมือถือ ทั้งระบบไอโอเอส (iOS) และแอนดรอย (Android)
เป็ นโปรแกรมที่มีการใช้งานง่าย และมีราคาไม่แพง (3) โปรแกรมไฟนอลคัทโปร (Final Cut Pro) เป็ นโปรแกรม
ตัดต่อที่ใช้ได้บนเครื่ องแมคเท่านั้น เป็ นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีระบบการจัดการที่ครบครันเหมือนมีโปรแกรม
ตัดต่อวีดีโอในห้องตัดต่อ จึงถูกนามาใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์ มากมาย แต่โปรแกรมจะใช้งานยากสาหรับผูไ้ ม่
ชานาญการ และมีราคาสูง
หากสังเกตโปรแกรมต่างๆ ที่ ผูศ้ ึ กษากล่าวถึ ง โปรแกรมที่ ระบบการจัดการน้อย จะใช้งานง่าย และมี
ราคาถูก ส่วนโปรแกรมที่ระบบการจัดการมาก ก็จะใช้งานยาก และมีราคาแพง ซึ่งโปรแกรมแต่ละตัวนั้นจะมีขอ้ ดี
ข้อเสี ยที่แตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่มผูใ้ ช้งานที่ต่างกันเท่านั้นเอง ถ้าต้องการเพียงเครื่ องมือที่ตดั ต่อวีดีโอจากมือถือ บาง
ที ตวั ที่ มีระบบการจัดการน้อยอาจจะเหมาะสมกว่า แต่ถา้ ต้องการนาไปสร้างภาพยนตร์ มิ วสิ กวีดีโอ หรื อสื่ อ
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม โปรแกรมที่มีระบบการจัดการมากขึ้นก็จะมีความจาเป็ นกับผูใ้ ช้งานมากกว่า
ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว (Motion Graphic) นับเป็ นอีกสิ่ งที่สาคัญในการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีแบบมี
ส่วนร่ วม คืองานกราฟฟิ กที่เคลื่อนไหวได้โดยการนาเอาวัตถุต่างๆ มาจัดเรี ยงต่อกัน การทาให้ภาพวาด 2 มิติมีการ
เคลื่อนไหว แต่อย่างไรก็ตามผูท้ ี่จะออกแบบและสร้างสรรค์ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว จะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ในการ
ใช้โปรแกรมและพื้ น ฐานในด้านการออกแบบขั้น สู ง แต่ก็ มีบ างเว็บ ไซต์ที่ ให้บ ริ การภาพกราฟิ กเคลื่ อนไหว
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็ นภาพสาเร็ จรู ป สามารถเข้าใช้งานโดยไม่จาเป็ นต้องสร้างขึ้นเอง ซึ่งจะมีความสะดวกและรวดเร็ ว
กว่า แต่ขอ้ เสี ยคือมีค่าเสี ยค่าใช้จ่ายตามขนาดและลูกเล่นของชิ้นงาน และเนื่ องจากเป็ นรู ปแบบสาเร็ จและใครก็
สามารถที่จะนาไปใช้ได้ ดังนั้นคุณค่าของงานออกแบบอาจขาดความแปลกใหม่
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2) คุณภาพของอุปกรณ์ ฉายภาพต้ องอยู่ในระดับสู ง
ม่อน ภัสสร์กรณ์ (2559: ออนไลน์) ได้ให้นิยามความหมายของสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมไว้วา่ เป็ น
การสร้างสรรค์ผลงานผ่านการใช้เครื่ องฉายภาพความละเอียดสู งฉายภาพลงบนวัตถุ หรื ออาคารสถานที่ เสมือน
กับวัตถุกาลังขยับหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ดังนั้นการเลือกใช้เครื่ องฉายภาพ จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากในการผลิต
สื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม
ลักษณะงานของการเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วนร่ วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) เป็ นการ
แสดงขนาดเล็ก การเลือกใช้เครื่ องฉายภาพ จึงใช้เพียง 1 ตัว โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการสอบถามข้อมูลกับร้านค้า ปรับ
และเลื อกคุ ณภาพของเครื่ องฉายภาพให้เหมาะสมกับ งาน โดยคุ ณ สมบัติในการเลื อกโปรเจ็คเตอร์ ที่ สามารถ
นามาใช้ในการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมนั้นต้องมีคุณสมบัติของเครื่ องดังนี้ ความละเอียด (resolution) :
WXGA (1280x800) ความสว่าง (brightness) : 4,500-5,000 ค่าความต่าง (Contrast) 5,000:1 มีอายุการใช้งานของ
หลอดไฟที่นาน และสามารถฉายบนจอขนาดใหญ่ในที่มีแสงจ้ามาก จึงเลือกใช้โปรเจ็คเตอร์ ของเอฟสัน (Epson)
รุ่ น EB-1985WU ให้ ค วามสว่า งมากกว่า 4,000 lm และอัต ราส่ ว นความคมชัด 10,000:1 มี คุ ณ สมบั ติ ก าร
ประมวลผลของภาพสู ง ให้ภาพที่ สวยงาม แม้ในห้องประชุ มที่ มีแสงจ้า มี การแก้ไขภาพสี่ เหลี่ ยมคางหมูแบบ
อัตโนมัติ มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ภาพวีดีโอที่ ฉาย เพิ่มความคมชัด มี ความละเอียด หลอดภาพอายุการใช้งานถึ ง
4,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทาให้ความถี่ ในการเปลี่ ยนหลอดภาพน้อยลง และที่ สาคัญ ด้วยการ
ควบคุมของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลัก สามารถเชื่ อมต่อจอภาพ ได้ถึง 50 จอ ผ่านการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ ได้
พร้อมกันหลายเครื่ อง
3) สถานทีแ่ ละการควบคุมแสงสว่ างมีผลกับการสร้ างสรรค์
เพื่อให้ภาพที่ ฉายมีความคมชัด และไม่ถูกรบกวนจากสิ่ งแวดล้อม รวมถึงไม่ถูกกวนจากการออกแบบ
แสงไฟในการแสดง ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึงเลือกสถานที่ ในลักษณะในร่ ม โล่ง และสามารถที่ จะควบคุมแสงได้ โดย
เลือกอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน ในการจัดการแสดงครั้งนี้ โดยมีการติดผ้าและกระดาษสี
ดาเพื่อลดความสว่างของแสงที่ส่องเข้าอาคาร และมีการออกแบบแสงในการแสดงโดยไม่ให้รบกวนจอภาพที่ฉาย
จากเครื่ องฉายภาพ โดยการออกแบบฉาก จะเป็ นพื้นที่แนวกว้าง มีการวางจอ 2 ขนาดวางเป็ นระยะที่ไม่เท่ากัน มี
จอภาพขนาดใหญ่ กว้าง 4.8 เมตร และสูง 2.4 เมตร และมีจอภาพขนาดเล็ก 4 จอ ขนาดกว้าง 1.2 เมตร และสู ง 2.4
เมตร เช่นกัน โดยสามารถเข้าออกบริ เวณเวทีได้ท้ งั หมด 4 ทาง
4) การจาแนกลักษณะของชิ้นงาน
รู ป แบบของสื่ อ เทคโนโลยีแ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Projection Mapping) จะเป็ นบทบาทส าคัญ ในการเล่ า
เรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมด ผ่านการเต้นร่ วมกับภาพประกอบที่ เกิ ดขึ้ นในฉาก โดยแบ่ งเป็ น 2 ลักษณะ (1) ภาพ
ประกอบการแสดง ซึ่ งเป็ นภาพที่นามาตัดต่อใหม่ให้เข้ากับการแสดง เช่น สถานที่ หรื อลวดลายกราฟิ กต่างๆ เพื่อ
เป็ นการสร้างบรรยากาศให้การแสดง โดยสามารถที่จะใช้งานสาเร็ จในอินเตอร์ เนตมาตัดต่อใหม่ได้ (2) ภาพวัตถุ
ต่างๆ ที่มีส่วนร่ วมกับท่าทางของนักแสดง ซึ่ งเป็ นภาพที่ตอ้ งตัดต่อขึ้นมาใหม่ให้อยูใ่ นตาแหน่งและเข้ากับท่าทาง
ที่นกั แสดงทา เช่น รถประจาทาง ลิฟต์โดยสาร เครื่ องเอกซเรย์ เป็ นต้น
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5) ลาดับขั้นตอนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
พงษ์ภาสกร กุลถิรธรรม (2558: ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า การทาแมปปิ้ งต้องมีการทดลองตลอดเวลา การ
ทดลองช่วยให้ผลงานมีความชัดเจนมากขึ้น แม้จะเป็ นรู ปแบบที่ มีการเตรี ยมงานเป็ นอย่างดี แต่ก็ถือว่าเป็ นการ
แสดงสดรู ปแบบหนึ่ง คล้ายการดูการแสดงคอนเสิ ร์ต ที่มีการแสดงเพียงแค่ครั้งเดียว เมื่อทาพลาดจึงไม่มีสิทธิ์ แก้
ตัว งานรู ปแบบนี้ จึงเป็ นการแสดงที่มีความเสี่ ยงสู ง และต้องใช้เวลาในการทดลอง การได้ทามาก ทดลองมาก ทา
ให้มีประสบการณ์มาก การสร้างงาน สื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมชิ้นหนึ่งอาจใช้เวลามากถึง 2–6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่
กับรายละเอียดของงานที่ตอ้ งการ ไม่วา่ จะเป็ นความสมจริ งของภาพ หรื อความยาวที่ตอ้ งใช้งาน รวมถึงความแรง
ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้แปลงภาพก็เป็ นตัวแปรสาคัญ ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้มีการเรี ยนการสอนในการสร้างสรรค์ สื่ อ
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม (Projection Mapping) ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงกรณี ศึกษา การเต้นร่ วมสมัย
ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) ดังนี้
5.1) ศึกษาเรื่องราวและการออกแบบท่ าเต้ นของนักศึกษา หัวใจสาคัญในการออกแบบคือภาพต้อง
สามารถเล่าเรื่ องราวที่ นกั ศึกษาต้องการสื่ อสารได้ เนื่ องจากเป็ นการแสดงแบบการเต้นร่ วมสมัย จึงมีเพียงท่าทาง
และเสี ยงเพลงเท่านั้นที่ จะสื่ อสารกับผูช้ มได้ ดังนั้นกระบวนการคิดภาพแมปปิ้ งให้เป็ นเรื่ องราว (Story Board)
ต้องมีลกั ษณะที่ ชดั เจนและสามารถเล่าเรื่ องราวได้ โดยผูศ้ ึกษาให้นกั ศึกษาจับกลุ่ม และนาเสนอภาพความคิดใน
การสร้างสรรค์ในแต่ละส่ วนของการแสดง สิ่ งที่ผศู ้ ึกษาสังเกตได้น้ นั คือ นักศึ กษาบางกลุ่มมองเห็ นภาพของการ
แสดงได้มากขึ้น สามารถที่ จะตีความและสร้างสรรค์ภาพได้ เช่น ภาพนาฬิกาแสดงถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่
หมุนวนซ้ าซาก หรื อภาพของโรงพยาบาลที่ใช้ภาพการเอกซ์สเรย์ฉายไปยังวัตถุเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในกับการ
แสดง
5.2) ร่ างขอบเขตของงานในสถานที่จริง เมื่อสามารถเข้าใช้สถานที่ จริ ง จัดวางจอภาพและติดตั้ง
เครื่ องโปรเจ็กเตอร์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูศ้ ึกษาจึงให้นกั ศึกษาร่ างขอบเขตในการทางานสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่ วมเพื่ อ น าไปเป็ นต้น แบบในการออกแบบในโปรแกรมตัดต่อ ต่อ ไป ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ เรื่ อ งของแสงสว่าง
เนื่ องจากยังไม่ได้ปิดกันแสง ดังนั้นจึงเป็ นอุปสรรคในการร่ างขอบเขต จึงได้แนะนาให้นกั ศึกษาร่ างขอบเขตใน
ช่วงเวลาหลังเลิกซ้อม เพื่อการร่ างขอบเขตที่ชดั เจนและลดการคลาดเคลื่อนของภาพที่เกิดขึ้น
5.3) นาภาพการซ้ อมมาร่ างแบบเพื่อหาจังหวะและสร้ างภาพแมปปิ้ ง ผูศ้ ึกษาได้บนั ทึกการซ้อมของ
นักศึกษาในสถานที่จริ ง เพื่อมาใช้เป็ นภาพต้นแบบในการตัดต่อวีดีโอ โดยยึดเพลง จังหวะ ตาแหน่งของนักแสดง
รวมถึงการเข้าออก มาเป็ นต้นแบบในการตัดต่อชิ้นงาน เป็ นข้อดีของการทางานสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมที่
ต้องเปิ ดตลอดการแสดง ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องของจังหวะในการเปิ ดปิ ดภาพตลอดทั้งการแสดง
5.4) ค้ นหาและสร้ างภาพสื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม เมื่อได้แนวคิดและการออกแบบคร่ าวๆ แล้ว
จึงเริ่ มแบ่งให้นกั ศึกษาค้นหาภาพเคลื่อนไหวในอินเตอร์เนต ตามอารมณ์ของภาพ (Mood tone) ที่ตกลงกัน โดยให้
มีการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ร่ วมกันวิจารณ์ และแนวทางในการค้นหาหรื อปรับภาพที่เลือกมาให้เหมาะสมกับการ
แสดง โดยส่วนมากจะได้ภาพเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากหลายส่ วนต้องตัดต่อภาพขึ้นใหม่ เช่น ภาพรถประจา
ทาง ภาพสถานที่ต่างๆ ภาพเอ็กซ์สเรย์ ซึ่งในส่ วนนี้ ผศู ้ ึกษาและนักศึกษาที่มีความชานาญในเรื่ องของการตัดต่อได้
ด าเนิ น การต่ อ ข้อ สั ง เกตที่ ผู ้ศึ ก ษาได้ให้ ค าแนะน ากับ นัก ศึ ก ษาในการค้น หาและสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว คื อ
แหล่งที่มาและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล โดยให้แบ่งเป็ นอัลบั้ม (Folder) ในคอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นระบบ เป็ น
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สัดส่ วน เพื่อให้สะดวกกับการค้นหาและการใช้งานในการตัดต่อ เพื่อลดปั ญหาชิ้ นงานหาย หรื อโปรแกรมไม่
สามารถค้นหาชิ้นงาน (File missing) เหล่านั้นได้
5.5) นางานมาใช้ ในการซ้ อมกับการแสดง และการแก้ ไข นาภาพที่ สร้ างสรรค์มาฝึ กซ้อมกับการ
แสดง เพื่อให้นกั แสดงเห็นภาพที่ เกิดขึ้น และกาหนดการเคลื่อนไหวบนพื้นที่ที่กาหนด เช่น ตาแหน่ งการนัง่ บน
รถไฟฟ้ า การเตะบอลของนักกี ฬา หรื อชั้นวางหนังสื อของนักเรี ยน เป็ นต้น สิ่ งที่ ผศู ้ ึ กษาสังเกตในกระบวนการ
ทางานส่วนนี้คือ การทางานออกแบบท่าเต้นร่ วมกับสื่ อแบบมีส่วนร่ วมนี้ จาเป็ นต้องพึ่งพากันเป็ นอย่างมาก เพราะ
เมื่อนักแสดงกาหนดตาแหน่งของนักแสดงแล้ว ผูอ้ อกแบบภาพแมปปิ้ งก็จะนาไปตัดต่อภาพ หลังจากนั้นก็นามา
ฉายเพื่ อซ้อม เมื่ อมี จุด ที่ ค ลาดเคลื่ อนกัน นัก แสดงก็จะพยายามปรั บ ตาแหน่ งและท่ าทางเพื่ อให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่งของแมปปิ้ งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภาพออกมาเหมาะสมกัน แต่บางจุดที่ผอู ้ อกแบบแมปปิ้ งทาผิดตาแหน่งหรื อ
ผิดรู ปแบบมากเกินไป ก็ตอ้ งนากลับไปแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงให้มากยิง่ ขึ้น
5.6) นามาใช้ ในการแสดงจริ ง หลังจากผ่านกระบวนการซ้อมและการแก้ไขเป็ นที่ เรี ยบร้อย จึ ง
สามารถนามาใช้ในการแสดงจริ งได้ ข้อได้เปรี ยบในการแสดงการเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม
คือสามารถกาหนดเวลาในการแสดงได้แม่นยาตามเพลงที่ใช้ แต่ขอ้ เสี ยคล้ายการแสดงละครเวที คือเป็ นการแสดง
สด เมื่อมีขอ้ ผิดพลาดในการแสดงต้องปล่อยให้ผา่ นไปและดาเนินการแสดงต่อไปให้ดีที่สุด
6) ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างการแสดงและแนวทางในการแก้ ไขผลงาน
ระหว่างการแสดงและหลังการแสดงผูศ้ ึกษาได้สังเกตและพบปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่ อ
เทคโนโลยีแบบมี ส่วนร่ วมของนักศึ กษาสาขาศิ ลปะการแสดงกรณี ศึกษา การเต้นร่ วมสมัย ชุด ต่าง (อารมณ์ /
ความเห็น / สังคม) หลายข้อ ดังนี้
6.1) แสงสว่ างและการเลือกภาพในการแสดง ปั ญหาหลักที่เกิดขึ้นในการแสดงครั้งนี้ คือนักแสดง
ถูกกลืนไปกับภาพของสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมเนื่องจากแสงของโปรเจกเตอร์เป็ นปั จจัยหลังในการมองเห็น
การแสดงของผูช้ ม ดังนั้นเมื่ อภาพในการแสดงมีโทนสี ที่เข้ม หรื อมื ดจนเกิ นไป ก็จะทาให้ผูช้ มเห็ นนักแสดง
น้อยลงเช่นกัน ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึ งใช้การออกแบบแสงเข้ามาช่วยเพิ่มให้ผูช้ มเห็ นนักแสดงมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อแสง
สว่างจากโคมไฟเข้ามามี ส่วนกับการแสดง ภาพของแมปปิ้ ง (Mapping) ก็จะถูกลดเลือนลงด้วยเช่ นกัน ดังนั้น
รู ปแบบการแสดงนี้ จึงต้องควบคุมภาพและแสงให้มีความเหมาะสมกันเพื่อให้ผชู ้ มแลเห็นการแสดงได้
6.2) ปัญหาเรื่องเงา เนื่องจากการฉายแสงโปรเจกเตอร์มีลกั ษณะการฉายแสงด้านหน้านักแสดงส่อง
ไปที่ฉาก ดังนั้นปั ญหาเรื่ องเงาของนักแสดงกระทบไปที่ฉากจึงเกิดขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงเลือกใช้หลักการออกแบบแสงใน
ละครเวทีมาใช้ โดยจัดเลือกทิศทางในการติดตั้งโปรเจกเตอร์ให้อยูใ่ นตาแหน่ง 45 องศา เพื่อให้เงาถูกกดลงบนพื้น
และโดนตัวฉากให้นอ้ ยที่สุด แต่หลักการในการออกแบบแสงนั้น สามารถที่จะใช้โคมไฟดวงอื่นมาช่วยลดเงาได้
แต่กบั แสงโปรเจกเตอร์ น้ นั ไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากจะทาให้ความคมชัดของภาพลดลงไปด้วย ดังนั้นจึ งต้อง
ปรึ กษากับผูก้ ากับหรื อผูอ้ อกแบบว่า สามารถที่ จะใช้เงามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการแสดงได้มากน้อยแค่ไหน หรื อ
จาเป็ นเปลี่ยนตาแหน่งของนักแสดงให้ยนื ออกจากจอเพิ่มขึ้น เพื่อให้การเกิดเงาลดน้อยลง
6.3) นั ก แสดงเกิด ความผิด พลาด เป็ นเรื่ อ งธรรมดาของการแสดงสดที่ นัก แสดงจะเกิ ด ความ
ผิดพลาด เช่น วางวัตถุไม่ตรงตาแหน่ง หรื อเคลื่อนที่ไม่ทนั ตาแหน่งที่วางไว้ จึงทาให้ผชู ้ มเห็นความผิดพลาดของ
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การแสดงชัดขึ้น ดังนั้น นักแสดงจะมีสมาธิ และฝึ กซ้อมกับแมปปิ้ ง (Mapping) อย่างชานาญเพื่อลดข้อผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้น
6.4) ความบังเอิญและการฉีกกฏ ผูศ้ ึกษาสังเกตลักษณะของการออกแบบงานของนักศึกษาในเรื่ อง
ของการเลือกภาพประกอบในการแสดง บางครั้งผูอ้ อกแบบสามารถที่จะฉี กกฎเดิมๆ ในการออกแบบได้ เช่น การ
ตัดต่อภาพให้ห ลุดขอบเขตที่ เราร่ างแบบฉากไว้ ก็จะเกิ ดมิ ติของภาพที่ กระทบพื้ นที่ อื่นๆ ของเวที เป็ นภาพที่
น่าสนใจเช่นกัน หรื อบางครั้งนักศึกษามีความกังวลในการค้นหาภาพประกอบจนมากเกินไป ซึ่งในการแสดงครั้ง
นี้ พบว่าภาพสาเร็ จในอินเตอร์ เนตบางภาพ ก็สามารถเล่าเรื่ องและสื่ อสารกับการแสดงเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่ อ
เช่น ในส่ วนหลังของการแสดง เป็ นการใช้ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวร่ วมกับการแสดงทั้งหมด ในช่วงการแสดงจะ
เล่าเรื่ องราวของนักเรี ยนคนหนึ่ งถูกสังคมสร้างกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้ นักศึ กษาเลื อกภาพเคลื่ อนไหวที่ เป็ น
ลักษณะของโครงสร้างเครื อข่ายในรู ปแบบกราฟิ กเคลื่อนไหวไปมา เพียงควบคุมการออกแบบไม่ให้หลุดไปจาก
อารมณ์ของภาพ (Mood tone) ที่ วางไว้ ภาพดังกล่าวที่ นามาตัดต่อก็เข้ากับเรื่ องราวได้ในแบบที่คาดไม่ถึง ดังนั้น
บางครั้งการแสดงรู ปแบบนี้ ต้องนามาทดลองจึงจะทราบว่าภาพเหล่านั้น สามารถนามาใช้ได้จริ งหรื อไม่ เป็ นต้น

5. สรุ ป
จากการสร้างสรรค์กระบวนการผลิตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง
ในรายวิชา PER 316 เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอและการเผยแพร่ กรณี ศึกษา การเต้นร่ วมสมัยผสมสื่ อแบบมีส่วน
ร่ วม ชุด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็น / สังคม) ร่ วมกับนักศึ กษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้คน้ พบและแนวทางในการเรี ยน
การสอนเพื่อให้นกั ศึกษามีความชานาญการและสามารถที่จะนารู ปแบบการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่ วมไปใช้ร่วมกับศาสตร์ อื่นๆ ได้ เช่น การเต้น ละครเวที คอร์ นเสริ ต หรื อแฟชัน่ โชว์ ซึ่ งจะช่ วยให้นักศึ กษามี
ความรู ้ ความเข้าใจเทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการสื่ อสารและการเผยแพร่ ได้อย่างมีประโยชน์ ได้อย่างเป็ นระบบ
ผ่านหลักการ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ดงั นี้ (1) การฝึ กงานปฏิบตั ิในเรื่ องของการตัดต่อวีดีโอได้
อย่างชานาญการณ์เพื่อให้สามารถผลิตภาพตามที่ตอ้ งการได้มากยิ่งขึ้น (2) การเลือกคุณภาพของโปรเจกเตอร์ และ
การเลือกสถานที่ ในการแสดงเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน (3) เมื่อนักศึ กษามีความเข้าใจรู ปแบบ
กระบวนการสร้างสรรค์ และปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นของงาน เป็ นการสร้างประสบการณ์ ทางานให้กบั นักศึกษา โดยที่
นักศึกษาสามารถที่จะนาไปเป็ นแนวทางในการผลิตชิ้นงานอื่นๆ ได้อย่างเป็ นระบบต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ
บทความวิชาการกระบวนการผลิ ตสื่ อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมของนักศึ กษาสาขาศิ ลปะการแสดง
กรณี ศึก ษา การเต้น ร่ ว มสมัยผสมสื่ อ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ชุ ด ต่าง (อารมณ์ / ความเห็ น / สังคม) สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการคิดค้นรู ปแบบการแสดง และสามารถนาไปต่อยอดในการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาในรายวิชา
PER 316 เทคโนโลยีเพื่ อการน าเสนอและการเผยแพร่ หรื อ ใช้ร่วมกับ รายวิช าอื่ น ๆ ในสาขาศิ ลปะการแสดง
เพื่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ทันยุคสมัย และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของนักศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอ ช่องทางที่ เป็ นโอกาสในการหารายได้ของนักเขียนในยุคที่
เรี ยกว่าวิกฤติสื่อสิ่ งพิมพ์ เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปจนสื่ อสิ่ งพิมพ์มีบทบาทน้อยลงอย่างมาก สื่ อ
ออนไลน์กลายมาเป็ นช่ องทางสื่ อที่ มีผูอ้ ่านมากกว่าสื่ อดั้งเดิ มอย่างสื่ อสิ่ งพิมพ์ นักเขียนในปั จจุบัน จาเป็ นต้อง
ปรับตัว ด้วยการศึ กษารู ปแบบของการผลิตงานเขียนของตนเองเหมาะกับยุคออนไลน์ ศึ กษาช่องทางในการหา
รายได้ทางออนไลน์ รวมทั้งศึกษารู ปแบบของค่าตอบแทนงานเขียนที่เปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้ ช่องทางหรื อ
พื้นที่ในการนาเสนองานเขียนที่มีมากขึ้นทางออนไลน์ ส่ งผลดีต่อตัวนักเขียนที่สามารถเป็ นผูเ้ ลือกได้วา่ งานเขียน
ของตนเองนั้นจะนาเสนอที่ใด และสามารถเลือกและกาหนดค่าตอบแทนของตัวเองได้อีกด้วย ดังนั้นนักเขียนใน
ปั จจุบนั จึงควรมีความรู ้ว่าการเขียนเนื้ อหาแบบไหนที่สามารถขายได้ทางออนไลน์ และช่องทางในการนาเสนอ
เนื้ อหาควรเป็ นแหล่งใดบ้าง ซึ่ งหากนักเขียนมีความรู ้ ความสามารถดังกล่าวย่อมเพิ่มอานาจในตนเองโดยไม่ตอ้ ง
พึ่งสานักพิมพ์เหมือนในอดี ต และทาให้นักเขียนมีพลังในการต่อรอง เพราะกลายเป็ น “ผูเ้ ลือก” แทนที่ การเป็ น
“ผูถ้ ูกเลือก” จากสานักพิมพ์เหมือนที่ผา่ นมา ดังนั้นสื่ อออนไลน์จึงไม่ใช่วกิ ฤติ แต่เป็ นโอกาสสาหรับนักเขียน
คาสาคัญ: นักเขียน, เนื้อหาออนไลน์, การขายงานเขียนด้วยตนเอง

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

1. บทนา
ไทม์ อิงค์ (Time Inc.) เจ้าของนิตยสารชื่อดังมากกว่า 10 หัว รวมถึงไทม์(Time), ฟอร์บส์(Forbes), พีเพิล
(People), ฟอร์ จู น (Fortune) และสปอร์ ต อิ ล ลัส เตรทเทด(Sports illustrated) ประกาศปรั บ ลดพนั ก งาน 300
ตาแหน่ ง โดยครึ่ งหนึ่ งอยู่ในสหรัฐ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 4% ของพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั สื่ อชื่ อดังของ
สหรัฐแห่ งนี้ ซึ่ งจะมีท้ งั การปลดออกและการให้ออกจากงานโดยจ่ายค่าตอบแทน โดย ไทม์ อิงค์ กาลังประสบ
ความยากลาบากในการดาเนินธุรกิจ หลังจากผูอ้ ่านส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้สื่อดิจิตลั ผ่านสมาร์ ทโฟนมา
กขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้ยอดขายนิตยสารในส่วนที่เป็ นสิ่ งตีพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้จากค่าโฆษณาก็ลดลง
อย่างมาก จากข้อมูลของ นีลสัน(Nielsen) ประเทศไทย เผยภาพรวมการใช้งบโฆษณา ที่ใช้ไปในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ใช้ไป 26,036 ล้านบาท ติดลบไป 4.49% เมื่อเที ยบกับไตรมาสแรกของปี
2559 ใช้ไป 27,261 ล้านบาท จากรายงานพบว่าผูป้ ระกอบการแบรนด์สินค้ามีการใช้งบโฆษณากับหนังสื อพิมพ์
2,044 ล้านบาท ลดลง 17.26% นิ ตยสาร ใช้งบลดลงเหลือ 484 ล้านบาท ติดลบถึง 35.98% ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ว
เมื่ อ หั น มามองวงการธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ข องไทยก็ เผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ ไ ม่ ต่ า งจากสื่ อ
ต่ า งประเทศ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ปิ ดตัว อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และพฤติ ก รรมการอ่ า นที่
เปลี่ ยนแปลงไปจนส่ งผลกระทบอย่างเป็ นรู ปธรรม และสะท้อนให้เห็ นว่าความนิ ยมในการเสพสื่ อในไทยได้
เบี่ ยงเบนจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ไปสู่ สื่อออนไลน์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากผลการวิจยั ‘พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเข้า
ร้านหนังสื อ ’ ที่ จดั ทาโดยสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าหน่ ายหนังสื อแห่ งประเทศไทย (ปี 2559) ซึ่ งสารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปั จจัยที่ทาให้การอ่านหนังสื อเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของ
ช่วงชีวติ การเข้ามาของโซเชียลมีเดีย สื่ อออนไลน์ต่างๆ และสภาพเศรษฐกิจ
น่ าสนใจว่าจากงานวิจยั นี้ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่มนักอ่านตัวยงนั้น ไม่ได้มีอตั ราการอ่านหนังสื อที่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ผูบ้ ริ โภคหันไปอ่านข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มมาก
ขึ้น การเข้ามาของช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ที่ทาให้นกั อ่านมีช่องทางในการอ่านหนังสื อมากขึ้น ทาให้
ผูใ้ ห้บริ การสิ่ งพิมพ์ในไทยไม่ว่าจะหัวเล็กหรื อหัวใหญ่หลายฉบับได้ทยอยยุติการตีพิมพ์ และหันไปพึ่งพาการ
นาเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่ายออนไลน์แทน
บทความชิ้นนี้จึงต้องการนาเสนอช่วงเวลาที่หลายคนมองว่าเป็ น “วิกฤติ”ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่ผเู ้ ขียนกลับ
คิดต่างว่านี่คือ “โอกาส” ของนักเขียนมากกว่า หากนักเขียนสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการสร้างสรรค์เนื้ อหาลงบน
สื่ อออนไลน์ ซึ่งเป็ นช่องทางที่จะเผยแพร่ ได้กว้างไกลมากกว่าการเขียนผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์แบบเดิมที่จาต้องรอตีพิมพ์
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เส้นทางหารายได้สาหรับนักเขียนจึงมากขึ้นตามไปด้วย เพราะหากเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์แบบเดิม
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นั้น งานเขียนจะถูกกาหนดด้วยยอดตีพิมพ์ ซึ่งนักเขียนจะได้ค่าตอบแทนเป็ นรายฉบับ แต่ถา้ เป็ นรู ปแบบออนไลน์
กลับสามารถสร้างงานเผยแพร่ ไปได้อย่างไม่จากัด เพราะไม่ยึดติดกับจานวนฉบับที่ตีพิมพ์ แต่หากเป็ นงานเขียน
ในรู ปแบบออนไลน์น้ นั ถ้าใครสนใจก็สามารถ ค้นหามาอ่านได้ตลอดเวลา ดังนั้นจานวนรายได้ของนักเขียนจึ ง
แปรเปลี่ยนไปตามจานวนผูอ้ ่านจริ ง ที่สามารถวัดจานวนได้ทนั ที และเมื่อ “ช่องทาง” การเผยแพร่ ไม่ได้ถูกจากัด
ด้วย “สถานที่ ” แค่เพียงร้านหนังสื อ หรื อแผงหนังสื อที่ วางขายหนังสื อเหมือนสิ่ งพิมพ์ในอดี ต การสร้างรายได้
ของนักเขียนจึงมากขึ้นตามไปด้วย สื่ อออนไลน์จึงไม่ใช่ “วิกฤติ” แต่เป็ น “โอกาส” และหนทางใหม่ในการสร้าง
รายได้ให้แก่นกั เขียนในยุคปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนาเสนอโอกาสของนักเขียน ในวิกฤติสื่อสิ่ งพิมพ์
(2) เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม่ในการผลิตงานเขียนของนักเขียน ในยุควิกฤติสื่อสิ่ งพิมพ์

3. เราเขียนอะไรขายได้ บ้างในออนไลน์
งานเขียนที่เราสามารถขายในออนไลน์ได้น้ นั ก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก จากการเขียนลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์รูป
แบบเดิมเลยเพียงแต่แค่ผอู ้ ่านเปลี่ยนพฤติกรรมจากการอ่านสิ่ งพิมพ์มาเป็ นการอ่านในรู ปแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่ ง
ตัวอย่างของงานเขียนที่เราสามารถเขียนขายได้ในโลกออนไลน์มีลกั ษณะดังนี้
3.1 ประเภทบทความ
3.1.1 บทความข่าว สกู๊ปข่าว จับประเด็นเรื่ องตามหลัก 5 W 1 H ใคร ทาอะไร ที่ ไหน เมื่อไหร่
อย่างไร และสรุ ปเนื้ อหาข่าว หรื อจะเขียนเป็ นข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้ ซึ่ งในปั จจุบนั เว็บไซต์ข่าวหน้าใหม่ผุดขึ้น
เป็ นดอกเห็ ด เพราะไม่จาเป็ นต้องลงทุนสู งเรื่ องบุ คลากรในการจ้างผูส้ ื่ อข่าวประจา การจ้างนักเขียนข่าวอิสระ
(Freelance) ที่ ลงทุ นเฉพาะการจ่ายเป็ นรายบทความไป จึ งเป็ นทางเลือกใหม่สาหรับลักษณะงานเขี ยนประเภท
บทความ และสกู๊ปข่าว
3.1.2 บทความวิจารณ์ หรื อรี วิว (Review) เขียนขึ้นเพื่อใช้แนะนาสิ นค้า ให้กบั เจ้าของสิ นค้าหรื อ
บริ การต่าง ๆ ผูเ้ ขียนจะต้องเขียนถึงประโยชน์ เขียนถึงข้อดีขอ้ เสี ยของสิ นค้านั้น ๆ พร้อมระบุราคาของสิ นค้าหรื อ
บริ การ แจ้งให้ทราบว่าสามารถหาซื้ อที่ไหนได้บา้ ง อย่างมีช้ นั เชิงไม่เน้นการขายตรง แต่เขียนแนะนาเสมื่อนเป็ น
เพื่อนที่น่าเชื่อใจ ด้วยสานวนการเขียนที่เป็ นกันเอง ให้ผอู ้ ่านอยากมาซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่เขียนรี ววิ โดยจะได้รับ
ค่าจ้างตอบแทนผลงาน ตามจานวนชิ้นงานของบทความ เขียนเสร็ จแล้วจะส่ งงานเขียนนี้ ต่อให้กบั แบรนด์ไปใช้
หรื อนักเขียนนามาใส่ในบล็อกของตัวเองก็ได้
3.1.3 บทความท่องเที่ยว และ ไลฟ์ สไตล์ พากินพาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและร้านอาหารเด็ดๆ
เป็ นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้กบั โรงแรมร้านและอาหาร
3.1.4 บทความสาระความรู ้ ทั่วไป เช่ น บทความเพื่ อสุ ขภาพ บทความเรื่ องการแต่งกาย หรื อวิธี
ประสบความสาเร็ จแบบต่าง ๆ เป็ นบทความที่ให้ประโยชน์ อ่านแล้วได้รับความรู ้
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3.2 ประเภทหนังสือเล่ ม
3.2.1 หนังสื อเรี ยน สาหรับเด็กและเยาวชน เทคนิคการสอบ เคล็ดลับในรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการ
เตรี ยมสอบ
3.2.2 หนังสื ออ่านความรู ้ ทั่วไป เช่ นตาราอาหาร ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา โหราศาสตร์ การ
ท่ องเที่ ยวเกษตรกรรม สัตว์เลี้ยง ความรู ้ด้านคอมพิวเตอร์ งานอดิ เ รกและงานฝี มื อ สุ ขภาพและความงาม การ
ตกแต่งบ้าน จัดสวน อัตชีวประวัติ และเทคนิคการประสบความสาเร็ จในรู ปแบบต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่า How to
3.2.3 หนังสื อนิ ยาย ในกลุ่มนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น นิ ยายแฟนตาซี นิ ยายแอ็คชัน่ นิ ยายโรแมนติก
นิยายวัยรุ่ น นิยายสื บสวนสอบสวน วรรณกรรมเยาวชน หรื อรวมเล่มเรื่ องสั้น
3.3 ประเภทงานเขียนเพือ่ สื่อสังคมออนไลน์
เนื่องจากในปั จจุบนั พฤติกรรมของผูอ้ ่านเปลี่ยนไปมากทาให้รูปแบบการเขียนก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนไป
บ้างนักเขียนก็ตอ้ งมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผูอ้ ่านที่ นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยรู ปแบบของผูใ้ ช้
สื่ อสังคมออนไลน์น้ นั จะนิ ยมอ่านข้อความที่มีขนาดกะทัดรัดเข้าใจได้ง่ายไม่เยิ่นเย้อจึงทาให้นกั เขียนต้องมีการ
ปรับรู ปแบบการเขียนไปด้วย งานเขียนประเภทนี้ กาลังเป็ นที่ขาดแคลน มีความต้องการของตลาดสู ง เพราะมีการ
เกิดของ Page Facebook ของแบรนด์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทาให้งานเขียนประเภทนี้ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู ง
เป็ นโอกาสในการหารายได้ของนักเขียนที่เพิ่มมากขึ้น
3.3.1 เขียนแบบเล่าเรื่ อง ถ่ายทอด ความคิดประสบการณ์ ที่พบเจอในแต่ละวัน หรื อชวนคิดชวนคุย
กับผูอ้ ่านในสื่ อสังคมออนไลน์ เหมือนเพื่อนที่ มาเล่าเรื่ องราวประจาวันของตัวเองเช่น บันทึกของตุ๊ด ด้วยเนื้ อหา
สะท้อนสังคมสมัยใหม่ใกล้ตวั ผูอ้ ่าน ที่ คนเรามักมองข้ามไป นาเสนอในแง่มุมแปลกใหม่เป็ นเรื่ องเล่าขนาดสั้น
อ่านจบเร็ วแต่ได้อรรถรสด้วยภาษาที่ ตรงเเละเเรง ถูกอกถูกใจคนอ่านรุ่ นใหม่ไฟเเรง หรื อ เพจ ZcongklodPage
ของทรงกลด บางยีข่ นั ที่นาเสนอเป็ นเรื่ องเล่าเรื่ องราวการทางานของตนเอง ผสมกับเรื่ องที่เจ้าของเพจชื่นชอบ ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ อง สิ่ งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม งานเขียนแบบนี้ ผเู ้ ขียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่ อง
รอยเรี ยงให้อ่านสนุก อ่านง่าย ค่อย ๆ สร้าง แฟนนักอ่านแบบบอกต่อปาก
3.3.2 ข้อความประกอบภาพ เช่นเพจ นัดเป็ ด หรื อ หนังฝั งมุก ที่ นาเสนอมุกง่ายๆ ที่ คิดไม่ถึง การ
นาเสนอจะเป็ นรู ปแบบตัวละครคุยกัน ในสถานการณ์ ที่เราจะเจอทั่วไป โดยงานเขียนประเภทนี้ ผูค้ ิดข้อความ
ประกอบภาพไม่จาเป็ นต้องวาดภาพประกอบได้ แต่ตอ้ งมีทกั ษะในการเขียนบทสนทนาที่มีช้ นั เชิง และมีจงั หวะ
ตอนท้ายที่ทาให้ผอู ้ ่าน สะใจ ประหลาดใจได้ ตัวอย่างเช่น
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https://www.facebook.com/nangfangmook/

3.3.3 คาคม คากลอน เนื้อการให้กาลังใจ การมองโลกในมุมบวก เช่นเพจ Roundfinger ของนิ้วกลม
หรื อ เพจสมาคมมุขเสี่ ยวๆ เป็ นต้น โดยเนื้อของงานเขียนประเภทนี้จะสั้น อ่านแล้วจะได้ขอ้ คิด หรื ออยากจะส่งต่อ
ให้คนอื่น ๆ ให้เห็ นว่าตอนนี้ ผูอ้ ่านมีความรู ้สึกอย่างไร เช่น “เราซื้ อนาฬิกาได้แต่เราไม่สามารถซื้ อเวลาได้ งาน
เขียนนี้ มีขนาดสั้น ส่ วนที่ ยากคือการคิดสัมผัสคาของภาษาให้สละสลวย จนทาให้ผอู ้ ่านชื่นชอบและติดตามเป็ น
แฟน
3.3.4 เรื่ องเฉพาะทาง เช่น เรื่ องผีประสบการณ์สยองขวัญสัน่ ประสาท ตัวอย่างเช่นเพจ TheHOUSE
เพจเพื่ อความบัน เทิ งแนวสยองขวัญ เล่าเรื่ องผีด้วยส านวนการเขี ยนที่ ท้ ังน่ ากลัวและน่ าติ ดตาม โดยเรื่ องราว
ทั้งหมดเป็ นประสบการณ์ จริ งจากทางบ้าน ที่ ถูกคัดเลือก และนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ เพื่อเพิ่มอรรถรสความสยอง
สร้างประสบการณ์ ขนหัวลุกระดับ 10 กะโหลกให้กับ ผูอ้ ่าน หรื อเพจกระทู ้ผีพนั ทิ ป หลอน สะเทื อนขวัญ ที่
รวบรวมเรื่ องผีจาก เว็บไซต์พนั ทิป ทั้งจากอดีตและปั จจุบนั ให้ผอู ้ ่านได้เสพความหลอนกันได้เต็มที่
3.3.5 ข้อ ความแสดงความคิ ด เห็ น ของผูด้ ู แ ล(Moderator) ตาแหน่ ง Moderator(โมดู เลเตอร์ ) ท า
หน้าที่คอยสอดส่องดูแล ตอบความคิดเห็น(Comment) ทั้งที่ดีและไม่ดี ที่แสดงความคิดเห็นในเพจเฟสบุ๊ค หรื อสื่ อ
สังคมต่าง ๆ ที่ดูแลอยู่ เช่นModerator ของไก่ทอด KFC ที่ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการมีปฏิภาณไหวพริ บที่ดี มีสติ
ทัศนคติดา้ นบวก รู ้จกั เขียนตอบอย่างนุ่มนวล มีเสน่ห์ทางภาษาที่แฝงอารมณ์ขนั ดังนั้นการเป็ นผูด้ ูแลสื่ อสังคมที่มี
ทัก ษะด้านการเขี ยนที่ ดี จึงมี ความส าคัญ ที่ ทาให้เกิ ด แฟนนักอ่ านที่ ต ามอ่านความคิ ด เห็ น ของผูด้ ู แลสื่ อ สังคม
ออนไลน์เป็ นผลดีต่อแบรนด์(Brand)
3.3.6 การเขี ยนคาโฆษณา ผูเ้ ขี ยนต้องมี ความสามารถในการเขี ยนค าโฆษณา ใช้ภาษาง่าย ๆ ที่
สามารถสร้างการรับรู ้ได้ทนั ที ภาษากะทัดรัด สั้น จาง่าย หรื ออาจใช้ภาษาที่มีความคล้องจอง สร้างความอยากรู ้
อยากเห็น ให้เกิดขึ้นได้ในเสี้ ยววินาที เขียนให้มี Call to Action มีการกระตุน้ มีคาเชิญชวนให้ทาอะไรบ้างอย่าง ถ้า
มีในการวางแผนโฆษณาประกอบด้วยจะทาให้นกั เขียนเป็ นที่ตอ้ งการของ เอเจนซี่โฆษณาด้วยอัตราค่าตอบแทนที่
สูงขึ้นด้วยตามความสามารถ
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4. เนือ้ หาออนไลน์ ขายทีไ่ หนได้ บ้าง
เมื่อเรารู ้แล้วว่าเราเขียนเนื้ อหา (Content) อะไรขายในโลกออนไลน์ได้บา้ ง ขั้นต่อไปก็คือสารวจว่าเรา
จะเอางานเขียนของเราไปหารายได้จากที่ ไหน หรื อช่องทาง (Channel) ใดบ้าง ซึ่ งการหารายได้ออนไลน์น้ นั ก็มี
ด้วยกันหลายรู ปแบบแบ่งตามประเภทงานเขียนที่เราเขียนขึ้นมา
4.1 ประเภทบทความ และงานเขียนเพือ่ สื่อสังคมออนไลน์
4.1.1 รับงานโดยตรงด้วยตัวเอง เช่นการหาโพสต์ที่ประกาศหานักเขียนบทความออนไลน์โดยการ
ค้นหาจาก Google หรื อกลุ่ม Facebook ว่ามี ใครโพสต์ขอ้ ความต้องการรับซื้ อบทความหรื อไม่ หรื ออาจเปิ ด
Facebook Fanpage ของตัวเองในการรับเขียนบทความโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อได้โดยตรง
4.1.2 รั บ งานโดยผ่านเว็บ ไซต์อิ สระ ที่ มี ห มวด การเขี ยน Content ให้ สมาชิ ก สามาถเข้าไปลง
ตัวอย่างงานเขียนเป็ นตัวอย่างให้ผทู ้ ี่สนใจติดต่อจ้างให้เขียนบทความได้ เช่นเว็บ fastwork.co เป็ นต้น
4.1.3 สมั ค รเป็ นที มงานเขี ย นบ ทความให้ กั บ เว็ บ ไซต์ ที่ รั บ เขี ย นเนื้ อหา โดยตรง เช่ น
1000content.com และเขียนบทความ.com เป็ นต้น
4.1.4 นาบทความข่าวไปลงเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อทาการหารายได้ออนไลน์ดว้ ยการใช้บริ การ
Google AdSense ในการลงโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์ของเรา หากบทความที่เรามีผอู ้ ่านเป็ นจานวนมาก
4.2 ประเภทหนังสือเล่ ม และนิยาย
4.2.1 ขายด้วยตนเองผ่านระบบเว็บไซต์ที่ทาขึ้นเอง หรื อสร้างแฟนเพจ Facebook ให้คนที่ สนใจ
ติดต่อขอซื้อเป็ นรายบุคคล โดยช่องทางนี้ผเู ้ ขียนจะได้รายได้ 100% โดยไม่ตอ้ งแบ่งกับใครเพราะเป็ นเว็บไซต์และ
เพจของตนเองแต่อาจจะมีปัญหาเรื่ องการประชาสัมพันธ์และทาโฆษณาให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยตนเอง
4.2.2 การฝ ากข ายผ่ า น ร้ าน ข ายห นั งสื อ อ อ น ไล น์ เช่ น fictionlog.co, mebmarket.com,
writer.ookbee.com และ amazon.com เป็ นต้น ซึ่ งระบบฝากขายแบบนี้ นักเขียนก็จะต้องแบ่งเปอร์ เซ็นต์ให้กับ
ร้านขายหนังสื อออนไลน์เป็ นค่าดาเนิ นการ แต่เราไม่ตอ้ งสร้างระบบเองให้วุ่นวาย เพราะสามารถใช้ระบบที่ มี
เตรี ยมไว้ให้แล้วได้ทนั ที ซึ่งทาให้ง่ายและสะดวกในการขายและยังไม่ตอ้ งเหนื่อยกับการหาลูกค้าด้วยตนเอง

5. รายได้ จากงานเขียนออนไลน์
รายได้จากงานเขียนออนไลน์น้ นั หากเราเป็ นผูผ้ ลิตเองทั้งหมด สามารถทาได้ทุกตาแหน่ งเองไม่ว่าจะ
เป็ น เขียนหนังสื อ อัพโหลดเนื้อหา ตรวจคาผิดพิสูจน์อกั ษร ขัดเกลาเนื้อหาและเรี ยบเรี ยงเนื้อหาแบบบรรณาธิการ
และทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดว้ ยด้วยตนเอง ทั้งหมดในทุกขั้นตอนไม่วา่ จะเป็ นบทความหนังสื อเล่มหรื อ
นิยายก็ตาม ผูเ้ ขียนจะได้รายได้ 100% ตามราคาที่ ได้ต้ งั ไว้ของเนื้ อหาที่ผลิตขึ้นมา แต่ถา้ นาไปฝากกับร้านหนังสื อ
ออนไลน์หรื อ เว็บขายเนื้ อหาหรื อบทความออนไลน์ รายได้ก็จะขึ้นอยู่กบั ข้อตกลงของแต่ละที่ วา่ มีขอ้ ตกลงกัน
อย่างไร เช่นมีการจัดเก็บค่าฝากวางผลงานในระบบออนไลน์ หรื อระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ทางเว็บ
เตรี ยมใว้บริ การ
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5.1 ประเภทบทความ
การขายบทความออนไลน์ความยาวไม่เกิน 500 คา สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็
จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ่ม ซึ่ งราคานี้ ไม่รวมภาพประกอบ โดยราคาตกอยูท่ ี่ 350 บาทต่อ 1 บทความ และมี
ระยะเวลาในการเขี ยนบทความสั้น ๆ เพียง 2 วัน ซึ่ งประเภทของบทความก็ส่ งผลต่อ ราคาเช่ น กัน หากเป็ น
บทความข่าวอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าบทความรี ววิ แต่ท้ งั นี้ราคาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามแต่ขอ้ ตกลงที่ได้ตกลงกันไว้
ดังนั้นการกาหนดราคาบทความ จึ งขึ้นอยู่กับจานวนของคา หรื อความยาวของเนื้ อหา โดยหากเป็ น
บทความที่ มีจานวนของเนื้ อหาเป็ นจานวนมากนักเขี ยนก็สามารถตั้งราคาได้มากขึ้ นเช่นกัน รวมทั้งยังขึ้นกับ
ระยะเวลาในการทางาน เงื่อนไขในการแก้ไขบทความ และประเภทของบทความ ว่ามีความยากง่ายในการเขียน
มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
5.2 ประเภทหนังสือเล่ ม
ขอยกตัวอย่างการแบ่งผลประโยชน์ของร้านขายหนังสื อออนไลน์ mebmarket.com เพราะเป็ นเว็บฝาก
ขายหนังสื อสมัครได้ง่ายเหมาะกับนักเขียนหน้าใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่ วงการหนังสื อออนไลน์ โดยการคานวณส่ วน
แบ่งรายได้ของนักเขียน (เรี ยกกันว่า Publisher หรื อ Writer) จะขึ้นกับรู ปแบบของช่องทางการชาระเงิน
ตัวอย่าง การคานวณรายได้กรณี ที่ชาระเงินผ่านระบบการชาระภายในของระบบปฏิบตั ิการ iOS ของ Apple
ราคาขาย e-book = 100 บาท
ส่วนแบ่งการชาระเงินผ่านระบบของ Apple = 30 บาท (30% ของราคาขาย)
ส่วนแบ่งของ publisher/writer = (100-30)×80/100 = 56 บาท (56% ของราคาขาย)
ส่วนแบ่งของ meb = (100-30)×20/1000 = 14 บาท (14% ของราคาขาย)
ตัวอย่าง การคานวณรายได้กรณี ที่ชาระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
ราคาขาย e-book = 100 บาท
ส่วนแบ่งการชาระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต = 4 บาท (4% ของราคาขาย)
ส่วนแบ่งของ publisher/writer = (100-4)×70/100 = 67.2 บาท (67.2% ของราคาขาย)
ส่วนแบ่งของ meb = (100-4)×20/100 = 19.2 บาท (19.2% ของราคาขาย)
ส่วนแบ่งของ Seller = (100-4)×10/100 = 9.6 บาท (9.6% ของราคาขาย)
5.3 ประเภทหนังสือนิยาย
ในส่ วนของรายได้จากการเขี ยนนิ ยายนั้นขอยกตัวอย่างจากเว็บ ไซต์ fictionlog.co เพราะเนื่ อ งจากมี
ระบบ ในการแบ่งสัดส่วนที่เข้าใจได้ง่าย ต่อนักเขียนรุ่ นใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การเขียนนิยายออนไลน์
ส่ วนแบ่งรายได้ของนักเขียน ผูเ้ ขียนจะได้ส่วนแบ่ง 50% จากยอดขาย ค่าบริ การในการเติมเหรี ยญทุก
ช่องทาง ซึ่ งเจ้าของเว็บไซต์อย่าง Fictionlog จะเป็ นผูด้ ูแลให้ท้ งั หมด เช่นถ้าเดือนนี้ มีผอู ้ ่านเข้ามาอ่านนิ ยายของ
นักเขียนจานวน 1,000 คน โดยอ่านกันคนละ 5 บท บทละ 6 บาท ยอดขายในเดือนนี้ เพียงเดือนเดียวจะเท่ากับ
1,000 x 5 x 6 = 30,000 บาท โดยนักเขียนจะได้ 50% ของยอดขาย ซึ่งเท่ากับ 15,000 บาทในเดือนนั้น
หรื อถ้าหากสมมติวา่ "หนังสื อ" เล่มหนึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 15 บท และนักเขียนตั้งราคาในบทที่ 5 เป็ นต้น
ไปเป็ นจานวน 600 เหรี ยญทองต่อบท นั่นแปลว่า "นักอ่าน 1 คน" จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 60 บาท (600 x 10 =
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6,000 เหรี ยญทอง) เพื่อให้อ่านหนังสื อได้จนจบเล่ม ซึ่งเงินที่ได้รับจากการขายนี้ "นักเขียน" และเจ้าของเว็บไซต์
จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายคนละ 30 บาท (ตามสัดส่วน 50 : 50)
ดังนั้นหากนักเขียนคนหนึ่ งมีหนังสื อวางขายสัก 10 เล่ม เล่มละ 15 บท และมีคนอ่านจบ 1 เล่มต่อคน
ทุกๆ วัน นักเขียนก็จะมีรายได้จากการขายลิ ขสิ ทธิ์ วันละ 450 บาท (30 บาท x 15 เล่ม) หรื อคิดเป็ นเงิ นจานวน
13,500 บาทต่อเดือน เป็ นต้น

6. งานเขียนออนไลน์ ขายได้ จริงหรือภาพลวงตา
การขายงานเขียนออนไลน์เป็ นโอกาสจริ ง ๆ หรื อว่าเป็ นกับดัก ที่ ล่อตาล่อใจเท่านั้น เพื่อเป็ นการเสริ ม
ความมัน่ ใจให้กบั นักเขียนหน้าใหม่ จึงขอยกตัวอย่างของนักเขียนที่สามารถสร้างรายได้จากการตีพิมพ์หนังสื อ
ด้วยตนเอง หรื อ Self-publishing ที่ประสบความสาเร็ จมาเป็ นกรณี คึกษาและเสริ มสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่
ถนนนักเขียนออนไลน์
จากงานอดิเรกสู่ ผลงานระดับโลก
ในสหรั ฐ อเมริ ก าการตี พิ ม พ์ห นั งสื อ ด้วยตนเอง หรื อ Self-publishing เป็ นที่ นิ ย ม และมี ช่ อ งทางที่
หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นการขายด้วยตนเองหรื อฝากขายกับร้านหนังสื อออนไลน์อย่างเช่น amazon.com ซึ่งแอนดี
เวียร์ (Andy Weir) ก็เป็ นอีกหนึ่ งคนที่มีงานอดิเรกเป็ นงานเขียนและขายผ่านทางออนไลน์ โดยใช้เวลาว่างจากการ
ทางานประจา แล้วทาไมเราต้องพูดถึงเขาเพราะเขาคือผูท้ ี่สร้างผลงานนิยายวิทยาศาสตร์ไซไฟเรื่ อง Martian ที่โด่ง
ดังโดยตอนแรกนั้นเขาเริ่ มต้นเขียนเรื่ อง Martian เป็ นตอนตอนเผยแพร่ ให้ผคู ้ นได้อ่านในเว็บบล็อกส่วนตัวของเขา
ก่อนที่ จะตัดสิ นใจรวบรวมทั้งหมดไปออกวางขายเป็ น e-book ในเว็บ amazon.com ด้วยราคาที่ ถูกมากเพียงแค่
0.99 เหรี ยญ ด้วยความสนุ กสนานตื่นเต้นและมีราคาถูก ทาให้เรื่ องนี้ ได้รับความนิ ยมแบบเหนื อความคาดหมาย
ติดอันดับหนังสื อขายดี ของอเมซอนในหมวดวิทยาศาสตร์ เปิ ดตัวเป็ นลาดับที่สองของนิ วยอร์ กไทม์ ด้วยความ
นิยมเป็ นจานวนมากนี้ทาให้หนังสื อของเขาเป็ นที่ถูกใจของ Ridley Scott ติดต่อขอซื้อลิขสิ ทธิ์งานเขียนออนไลน์น้ ี
ไปสร้างเป็ นภาพยนตร์ ด้วยยอดของค่าลิขสิ ทธิ์งานเขียนตีเป็ นเงินไทยได้ ประมาณ16 ล้านบาท สิ่ งที่เป็ นเคล็ดลับ
ของแอนดี เวียร์ คื อการตั้งราคาของนิ ยายที่ ถูกมากท าให้นักอ่าน กล้าที่ จะซื้ อนิ ยายของนักเขี ยนหน้าใหม่ ไป
ทดลองอ่านอย่างไม่ลงั เลและไม่เสี ยดายหากว่ามันเขียนไม่ได้เรื่ อง งานของแอนดี ทั้งถูกและอ่านสนุกด้วย จึงทา
ให้มีผอู ้ ่านบอกต่อและเขียนรี วิวให้เป็ นจานวนมากทาให้ผลงานของนักเขียนหน้าใหม่คนนี้ ได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ ว และสานักพิมพ์แบบดั้งเดิมก็ติดต่อขอซื้อผลงานไปตีพิมพ์เป็ นรู ปเล่มอีกด้วย
แดนมังกรสวรรค์ เงินล้ านของนักเขียนออนไลน์
ในประเทศจีนนั้นงานเขียนออนไลน์เป็ นที่นิยมอย่างมาก I Reader เว็บไซต์ช้ นั นาในการให้บริ การการ
อ่านแบบออนไลน์รายงานว่ามีผใู ้ ช้งานอ่านเนื้ อหาออนไลน์ถึง 600 ล้านคนโดย 20 ล้านคนเข้าใช้งานทุกวัน ด้วย
จานวนของตัวเลขผูอ้ ่านที่มากขนาดนี้ จานวนของรายได้ก็มากตามไปด้วย ทาให้รายได้ของนักเขียนออนไลน์ของ
ประเทศจี น นั้นมหาศาลเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่ น ถังเจี ยซานเส่ า หรื อ จางเว่ย นักเขี ยนออนไลน์ จีน ที่ ได้รับ
ตาแหน่งนักเขียนออนไลน์ทาเงินสูงสุ ด ด้วยรายได้กว่า 2 ล้านหยวน หรื อคิดเป็ นเงินไทยประมาณหกพันล้านบาท
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ซึ่ งครองตาแหน่ งนี้ เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกันแล้ว จากการจัดอันดับของไชน่าเดลี จางเว่ย เริ่ มเขียนนิ ยายออนไลน์เรื่ อง
แรก มีชื่อว่าบุ ตรแห่ งแสง เขาเคยได้รับการบันทึ กจากกิ นเนสบุ๊คส์ เรคคอร์ ดว่า เป็ นคนที่ เขี ยนหนังสื อทุ กวัน
ติดต่อกันเป็ นเวลา 86 เดือน ปั จจุบนั เขามีหนังสื อที่เขียนรวมเล่มแล้วทั้งหมด 16 เรื่ องโดยเน้นไปที่แนวแฟนตาซี
เป็ นหลัก โดยรายได้จานวนมหาศาลนี้ ได้จากค่าลิขสิ ทธิ์ ในงานเขียนออนไลน์ที่ถูกซื้ อนาไปสร้างเป็ นภาพยนตร์
ละครซี รีส์ท างโทรทัศ น์ เกม และอนิ เมชั่น โดยจางเว่ย ต้องท างานอย่างหนักตลอดเวลาถึ งวัน ละ 10 ชั่วโมง
เพื่อที่จะสร้างเรื่ องราวที่น่าสนใจ ให้เป็ นที่ถูกใจของนักอ่านที่รออ่านผลงานชิ้นต่อ ๆ ไป ที่ได้เปลี่ยนจากนักอ่าน
กลายเป็ นแฟนงานเขียนของเขาไปแล้ว
การจะเป็ นนักเขี ยนออนไลน์น้ ัน เป็ นได้ไม่ยากขอเพียงแค่มีความรู ้ในการที่ จะใช้เทคโนโลยีให้เป็ น
ประโยชน์ก็สามารถเป็ นนักเขี ยนออนไลน์ได้แล้ว แต่การเป็ นนักเขี ยนออนไลน์ที่ประสบความสาเร็ จมี ผูอ้ ่าน
ติดตามอย่างสม่าเสมอ นั้นคือการผลิตเนื้ อหาที่โดนใจผูอ้ ่าน เป็ นสิ่ งยากกว่า เป็ นการยืนยันว่าสิ่ งที่ทาให้นกั เขียน
ได้รายได้อย่างมหาศาลและยัง่ ยืนก็คือเนื้ อหาที่มีคุณภาพนัน่ เอง ดังนั้นรักเรามัน่ ใจในฝี มือการเขียนของเรา พร้อม
ด้วยความมุ่งมัน่ ในการที่จะเขียนงานผ่านสื่ อออนไลน์ก็ขอแนะนาว่านี่แหละคือโอกาสอย่างแน่นอน

7. สรุ ป
แม้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตจะถูกมองเป็ นผูร้ ้ายทาลายวงการสิ่ งพิมพ์ แต่สาหรับนักเขียน แท้จริ งแล้ว
กลับเป็ นเพียงแค่การเปลี่ยนเวทีในการแสดงฝี มือเท่านั้น บทบาทของคนวงการสิ่ งพิมพ์ยงั คงคล้ายเดิ ม แถมยัง
เป็ นโอกาสที่มากขึ้นด้วยซ้ า เพราะแหล่งปล่อยของ หรื อช่องทางการนาเสนองานเขียนนั้นมีมากขึ้น จนเกิ ดงาน
เขียนที่ผเู ้ ขียนไม่ตอ้ งง้อสานักพิมพ์ แต่เป็ นในรู ปแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ให้คนที่อยากเขียนมานาเสนอผลงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ในคนได้อ่านกันแบบฟรี ๆ หรื อสามารถขายผลงานเองก็ยงั ได้ เพราะการซื้ อขายในโลก
ออนไลน์ที่สามารถทาได้อย่างง่ายดาย ผ่านการจับจ่ายทางระบบธุรกรรมออนไลน์ ทาให้นกั เขียนย่อมได้ส่วนแบ่ง
รายได้มากขึ้นตามไปด้วย
หากมองในมุมของนักอ่าน รู ปแบบการอ่านทางออนไลน์ยงั ให้ความสะดวกสบายแก่ คนรุ่ นใหม่ที่มี
พฤติ ก รรมเสพเนื้ อหาผ่านสมาร์ ท โฟนกัน แบบทุ ก ที่ ทุ ก เวลา เพราะนัก อ่ านสามารถเข้ามาซื้ อเพื่ อ สนับ สนุ น
นักเขียนได้โดยตรง ทาให้นกั เขียนสามารถเขียนเนื้ อหาได้อย่างรวดเร็ วทันใจผูอ้ ่านมากขึ้น ผูอ้ ่านก็สามารถเก็บ
หรื อแชร์เรื่ องที่ชอบต่อไปยังสื่ อสังคมออนไลน์ได้ทนั ที ที่เป็ นแบบนี้ ได้ เพราะไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการตรวจสอบ
จากบรรณาธิ การ หรื อพิสูจน์อกั ษรตามระบบสิ่ งพิมพ์แบบเก่า ทึ่ตอ้ งรอคิวการประเมินจากจากบรรณาธิ การหรื อ
จากกองจากบรรณาธิ การที่ ตอ้ งอ่านงานเขี ยนของนักเขี ยนจานวนมาก พร้ อมต้องส่ งให้ฝ่ายพิ สูจน์อกั ษรอ่าน
ตรวจสอบอีกหลายรอบ ทาให้มีช่วงเวลาที่ตอ้ งรอก่อนนาเนื้ อหาเผยแพร่ สู่ผูอ้ ่าน แต่ในระบบออนไลน์นักเขียน
สามารถเป็ นได้ท้ งั บรรณาธิ การและพิสูจน์อกั ษรได้ในคนเดียวกัน หรื อหามีขอ้ ผิดพลาดก็แก้ไขได้เลยเพราะเป็ น
ระบบออนไลน์ที่ง่ายต่อการแก้ไข เพียงแค่ กดแก้ไข(Edit) แล้ว กดบันทึกซ้ า(Save As) งานเขียนก็กลับมาถูกต้อง
เหมือนไม่เคยผิดมาก่อนในทันที แต่ถา้ หากเป็ นระบบการพิมพ์แบบดัง่ เดิม ต้องรอการจัดพิมพ์ใหม่ท้ งั ระบบ
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าไม่ว่าเวที หรื อช่องทางของงานเขียนจะเปลี่ยนไปอย่างไร ลักษณะเนื้ อหาของงาน
เขียนก็ยงั คงเดิม นักเขียนยังคงต้องมีความรู ้ มีความสามารถ ในการถ่ายทอดเรื่ องราวเฉกเช่นเดิม แต่สิ่งที่คนกลุ่ม
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นี้ควรเพิ่มเติมเข้ามาคือการศึกษาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีและสื่ อสังคมออนไลน์ โดยหากรู ้จกั ใช้งานให้เป็ น จะเป็ น
การติดปี กให้สามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ ว และกว้างไกลมากกว่าเดิม
ดังนั้นสิ่ งที่นักเขียนควรกังวลจึงไม่ใช่วิกฤติจากเทคโนโลยี แต่ควรหันมาให้ความสาคัญกับเนื้ อหาใน
งานเขี ยนของตนมากกว่า เพราะไม่ว่าช่ องทางสื่ อจะเปลี่ ยนไปแค่ไหน อย่างไร แต่ส่วนที่ สาคัญที่ สุด ที่ ผูอ้ ่าน
ต้องการ ไม่ได้อยูท่ ี่ตวั สื่ อ หรื อช่องทาง แต่อยูท่ ี่ “เนื้อหา” นัน่ เอง

8. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบเทคนิคการเขียนที่เป็ นที่นิยมในออนไลน์ ที่จะสามารถพัฒนามาเป็ น
แนวทางในผลิตผลงานให้ตรงความต้องการของตลาดสื่ อสิ่ งพิมพ์ออนไลน์
7.2 การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ งานเขี ยนออนไลน์ ยัง มี ป ระเด็ น ที่ แ ยกย่อ ยควรแก่ ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ในเรื่ อ ง
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อนักเขียนในการที่จะเข้าถึงแต่ละกลุ่มโดยตรง

9. เอกสารอ้างอิง
"คู่มือนักเขียน ส่วนแบ่งรายได้นกั เขียน Revenue sharing" 2560 สื บค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560, จาก
https://fictionlog.co/p/writer-guidelines/revenue-sharing
“งบโฆษณาไตรมาสแรก ปี 60 ติดลบ 5% แบรนด์สาดงบลดลงเหลือ 2.6 หมื่นล้าน” 2560 สื บค้นเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560, จาก https://positioningmag.com/1122042
“นิยายออนไลน์บูมในจีน” 2560 สื บค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560, จาก http://www.aec10news.com/ข่าว/
ต่างประเทศ/item/5386-นิยายออนไลน์บูมในจีน
“เปิ ดบ้าน Ookbee อะไรคือเคล็ดลับความสาเร็ จของสตาร์ตอัพอีบกุ๊ ไทย” 2558. สื บค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560,
จาก https://www.blognone.com/node/65496
"เรื่ องราวอันน่าทึ่งของ Andy Weir กับผลงาน Self-Publishing สุดโด่งดัง The Martian" 2560 สื บค้นเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2560, จากhttp://startitup.in.th/the-surprising-story-of-andy-weir-and-his-famous-selfpublished-book-the-martian/
“เส้นทางร้อยล้านฯ นักเขียนออนไลน์จีน 2560 ”สื บค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560, จาก
https://mgronline.com/china/detail/9600000039496
สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าหน่ายหนังสื อ แห่งประเทศไทย. 2559. “พฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้ าร้ านหนังสือ”
กรุ งเทพฯ
สานักงานสถิติแห่งชาติ “ข้ อมูลผลสารวจสถิตกิ ารอ่ านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558”. 2558. กรุ งเทพฯ
“eBook ตลาดใหม่ที่รอวันเติบโต” 2557 สื บค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560, จาก
http://www.sarakadee.com/2014/04/24/ebook
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การออกแบบและการนาเสนอเนือ้ หาเพือ่ กลุ่มเจเนอเรชันวาย (Y)
CONTENT AND PRESENTATION DESIGN FOR GENERATION Y
มานินทร์ เจริญลาภ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Manin.ch@spu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความเรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอ ลักษณะพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันวาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกรับเนื้อหาสาร โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผผู ้ ลิตสื่ อเกิดความเข้าใจ เห็นความสาคัญในการศึกษาคนกลุ่มดังกล่าว
และมองเห็ นแนวทางการออกแบบเนื้ อหา และวิธีการนาเสนอเนื้ อหา เพื่อให้เข้าถึงคนกลุ่มเจเนอเรชันวาย ซึ่ ง
พบว่าลักษณะเนื้ อหาที่ คนเจเนอเรชันวายชื่ นชอบคือ เนื้ อหาที่ มีความคิ ดสร้างสรรค์ ตลก ให้ประโยชน์บาง
ประการแก่ ผูร้ ับสารมากกว่าแค่ความบันเทิ ง มี เนื้ อหาที่ เจาะจงเฉพาะกลุ่มที่ สอดคล้องกับความสนใจ และมี
เนื้ อหาที่ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย เพราะช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดการปรับแต่ง ผลิตซ้ า และบอกต่อได้ง่าย ในขณะที่
กลวิธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หา ผูผ้ ลิ ต สื่ อ ควรสร้ างเนื้ อ หาในสื่ อ หลายประเภท หลายช่ อ งทางพร้ อ มๆ กัน เพื่ อ
ตอบสนองพฤติกรรมการรับสื่ อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกันของกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูร้ ับ
สารสาคัญที่มีอิทธิพลชี้วดั ความอยูร่ อดของผูผ้ ลิตสื่ อในปั จจุบนั
คาสาคัญ: การออกแบบเนื้อหาและการนาเสนอ เจเนอเรชันวาย (Y)

ABSTRACT
This article aims to present the behaviors of Generation Y in regard to media content selection. The
objective of this study was to enable media producers to understand and recognize the importance of studying
this generational group. In addition, it provided content design guidelines and suggested content presentation
strategies to reach out to Generation Y. It was found that Generation Y favor content that is creative and funny.
However, the content should offer some benefit to the recipients rather than entertainment. For niche content,
Generation Y preferred simple and comprehensible content because it helped to stimulate reproduction,
repetition and word of mouth occurrences. For content presentation strategies, media producers should create
content in multiple media types and broadcast it in multiple channels simultaneously in order to correspond to
the multi-channel content receiving behaviors of Generation Y. This generational group was an important and
influential receiver for the survival of today’s media producers.
KEYWORDS: Content and Presentation Design, Generation Y
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1. บทนา
นับตั้งแต่ บิล เกตส์ (Bill Gates) เจ้าพ่อแห่ งวงการไอทีเคยกล่าวไว้ในเว็บไซต์ไมโครซอฟท์เมื่อปี 1996
ว่า “Content is King” (Bailey, 2010) ประโยคนี้ กลายเป็ นเหมือนกฎเหล็กที่ ผูผ้ ลิ ตสื่ อต้องยึดไว้ให้มนั่ ก่ อนจะ
ถ่ายทอดเนื้ อหา (Content) ออกไป เพราะในอุตสาหกรรมสื่ อ “เนื้ อหา” เป็ นทั้ง King และ Key หรื อเป็ นหัวใจ
ในการดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เปิ ดใจรับแบรนด์ของผูผ้ ลิต ที่สามารถส่งผลให้ธุรกิจสื่ อก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยัง่ ยืน
แต่คาถามก็คือแล้วเนื้ อหาที่น่าสนใจ น่าดึงดูดนั้น วัดกันอย่างไร? เพราะเนื้ อหาที่น่าสนใจสาหรับบาง
คน อาจเป็ นเรื่ องน่ าเบื่อสาหรับบางคนเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่ผผู ้ ลิตจะลงมือสร้างเนื้ อหาที่ กลายเป็ น King ได้คง
ต้องย้อนทวนกลับทฤษฎี การสื่ อสารแต่ด้ งั เดิมของเดวิด เค เบอร์ โล (อ้างถึงใน ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2557: 4647) ที่ เริ่ ม ต้น จากตัว ผู ้ส่ ง สาร ( S M C R หรื อ Sender ผู ้ส่ ง สาร Message ตัว สาร Channel ช่ อ งทาง และ
ปลายทางคือ Receiver ผูร้ ับสาร) โดยหันมาทาความเข้าใจกับปลายทางเสี ยก่อนว่าจะส่ งเนื้ อหาไปยังใครที่เป็ น
ผูร้ ับสาร?
แต่กลุ่มผูร้ ับสารสาคัญที่ ผูผ้ ลิตสื่ อควรให้ความสาคัญ อย่างมากในยุคนี้ คงปฏิ เสธไม่ได้ว่าเป็ นกลุ่มเจ
เนอเรชันวาย (Generation Y) ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524-2543 เพราะนี่ คือกลุ่มคนที่มีจานวนมากที่สุดของโลก
คือ 2 พันล้านคน หรื อราวร้อยละ 30 ของประชากรโลก โดยประชากรเจเนอเรชันวายในประเทศไทยมีจานวน
ถึ งร้ อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ (ศู น ย์วิจัยเศรษฐกิ จและธุ รกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ชย์, 2557: 4 ) เป็ น
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ที่สุดสาหรับนักการตลาด และเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญที่ผผู ้ ลิตสื่ อต้องเจาะเข้าไปให้ถึงแก่น
แท้ของทั้งความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม
บทความเรื่ องนี้ จึงต้องการนาเสนอ ลักษณะพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันวาย ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
รับเนื้อหาสาร และรู ปแบบของสื่ อ เพื่อให้ผผู ้ ลิตสื่ อได้เกิดความเข้าใจ เห็นความสาคัญในการศึกษาคนกลุ่มนี้อย่าง
จริ งจัง และย้อนกลับมาปรับแต่ง ออกแบบกระบวนการคิด การผลิตและวิธีนาเสนอเนื้ อหาให้เข้าถึงคนกลุ่มเจ
เนอเรชันวาย ซึ่งกลายเป็ นคนกลุ่มหลักที่ผผู ้ ลิตสื่ อจาเป็ นต้องศึกษาอย่างถ่องแท้

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนาเสนอพฤติกรรม และการเลือกรับเนื้อหาสาร ของคนกลุ่มเจเนอเรชันวาย
(2) เพื่อนาเสนอลักษณะเนื้อหา และวิธีการนาเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับคนกลุ่มเจเนอเรชันวาย

3. คนเจเนอเรชันวายกับพฤติกรรมการเลือกรับเนือ้ หา
เมื่อคนกลุ่มเจเนอเรชันวายเกิดและเติบโตในช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี ที่ มีท้ งั สื่ อแบบอะนาล็อก
และดิ จิทัล เกิ ดเครื อ ข่ ายสังคมออนไลน์ ที่ แ ทรกเข้ามาอยู่ในการด ารงชี วิต ประจาวัน คนกลุ่ม นี้ จึ งคุ ้น ชิ น กับ
เทคโนโลยีที่กลายเป็ นปั จจัยพื้นฐานของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ส่งผลให้พฤติกรรมและการเลือกรับเนื้อหาของคน
เจเนอเรชันวายอาจสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้ (ฐากร ปิ ยะพันธ์, 2559: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ , 2557)
1. ชอบคิดนอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการลองสิ่ งใหม่ๆ ก่อนคนอื่น และชื่นชอบการได้เป็ น
คนแรกที่บอกต่อ (Share) ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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2. ช่ างเลือก มีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ต่า เพราะมีความรู ้มาก ทั้งจากการอ่านบท
วิเคราะห์วจิ ารณ์ (Review) และจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย จึงพร้อมจะเปลี่ยนใจไปหาสิ่ งใหม่ที่ดีกว่า
และคุม้ ค่ากว่าได้เสมอ
3. ชอบมีสังคม มักเป็ นสมาชิ กในชุมชนหลายแห่ งในโลกออนไลน์ เพราะต้องการอิสระ ต้องการ
พื้นที่ อยากแสดงออกถึงตัวตน (Identity)
4. ใจร้ อน อยากได้ ต้องได้ ทันที การไม่อดทนกับการรอคอย เพราะคนเจเนอเรชันวายมีตวั ช่วยจาก
เทคโนโลยีหลากหลายรู ปแบบ คอยตอบสนองความต้องการแบบทุกที่ (Anywhere) ทุกเวลา (Anytime)
5. ไขว่ คว้ าความสาเร็จตั้งแต่ อายุยังน้ อย และมองว่ า “ค่ าตอบแทน” ไม่ ใช่ สิ่งสาคัญที่สุด เพราะคนรุ่ นนี้
เกิดมาในยุคที่คนรุ่ นพ่อแม่เริ่ มก่อร่ างสร้างตัวได้แล้ว และมักพบเห็นความสาเร็ จของคนรอบตัวจากการสร้างมายา
คติ (Myth) จากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ร อบตัว เช่ น เฟซบุ๊ ก (Facebook) ว่ า เป็ นเรื่ อ งง่ า ย ดัง นั้ นความเชื่ อ เรื่ อ ง
ความสาเร็ จของชีวติ แบบคนรุ่ นก่อนที่มกั เกิดจากการทุ่มเททางานหนักเพื่อค่าตอบแทนเรื่ องเงิน จึงเปลี่ยนไปเป็ น
ความเชื่อว่าความสาเร็ จ ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว แต่ตอ้ งถูกเติมเต็มจากการได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเองและเป็ น
สิ่ งที่ตอบสนองต่อความฝัน ความปรารถนาลึกๆ ในใจด้วย
จากลักษณะของคนเจเนอเรชันวายข้างต้น ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบเนื้อหาสื่ อดังนี้

4. การออกแบบเนือ้ หาสื่ อเพือ่ เจเนอเรชันวาย
เรื่องสดใหม่ : รุนแรง: เร้ าอารมณ์
เมื่ อ ชอบคิ ดนอกกรอบ ส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ตสื่ อ ที่ กล้าน าเสนอเนื้ อหาฉี กไปจากกฎเกณฑ์เดิ มๆ และกล้า
สะท้อนความจริ งที่สื่อกระแสหลักในหลายทศวรรษที่ ผ่านมามักหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึง (เช่น การขายบริ การทาง
เพศในวัยเรี ยน หรื อ ภาพการแสดงความรั กร้ อ นแรงของชาวเกย์อย่างโจ่ งแจ้ง ) มักได้รับ การยอมรั บ ได้ง่าย
ดังนั้นเนื้ อหาที่เกี่ยวกับความรุ นแรง หรื อพูดถึงความคิด ความรู ้สึกผ่านตัวละครที่เป็ นเพศที่ 3 เหมือนเช่นซี รีส์
I Hate You, I Love You ทางแอปพลิเคชัน (Application) Line TV ที่ สะท้อนเรื่ องราวความรักของวัยรุ่ นในด้าน
มืด จึ งสร้างปรากฏการณ์ ยอดรับชมทางออนไลน์ สูงถึง 10 ล้านวิวภายในเวลาเพียง 24 ชัว่ โมงแทบทุ กตอนที่
ออกอากาศสด
เนือ้ หาทีค่ วรค่ าแก่ การ “Share”
ความชอบบอกต่อ (Share) พร้อมส่ งต่อเรื่ องราวที่ ดี หรื อเห็นว่าดีของคนเจเนอเรชันวาย ไม่วา่ จะเพราะ
ต้องการสร้ างภาพลักษณ์ ด้านบวกในโลกออนไลน์ หรื อเพื่อสะท้อนตัวตนที่ แท้จริ ง ของตัวเองก็ตาม ดังนั้น
เนื้ อหาที่สร้างความรู ้สึกว่า “เท่” เมื่อบอกต่อ หรื อทาให้กลุ่มเป้ าหมายภาพลักษณ์ดีข้ ึนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผผู ้ ลิตสื่ อ
ต้องคานึงถึง
และแม้คนเจนวายจะมีความแตกต่างกันทั้งทางความคิด และพฤติกรรมค่อนข้างมาก แต่จากผลสารวจ
ของเอเยนซี่ Fractal (“สารวจพฤติกรรมการแชร์ คอนเทนต์บน Facebook ของคนแต่ละเจนเนอเรชัน่ .”, 2559)
พบว่าจุดร่ วมกันของเนื้ อหาที่ คนชอบแชร์ ผ่าน เฟซบุ๊ก มากที่ สุดในทุกเพศทุกวัยก็คือ วิดีโอที่มีเนื้ อหาแนวตลก
(Comedy) ซึ่ งเป็ นแนวเนื้ อหาที่ ตรงกับ รสนิ ยม และบริ บทของคนไทยซึ่ งกาญจนา แก้วเทพ (2557: 19) ได้
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กล่าวถึงระบบอารมณ์ความรู ้สึก (Structure of Feeling) ของบริ บทสังคมไทยว่าคนไทยได้ชื่อว่าเป็ นคนที่มีอารมณ์
รักความสนุกสนาน ดังนั้นในปริ มณฑลต่างๆ ของชีวติ คนไทยจึงเติมอารมณ์ความสนุกสนาน หรื อเรื่ องบันเทิงลง
ไปตลอดเวลา จนกลายเป็ นโครงสร้างทางอารมณ์พ้นื ฐานของไทยไปแล้ว
จากโครงสร้างอารมณ์พ้ืนฐานของคนไทยที่ชอบเรื่ องสนุ กสนาน ดังนั้นเนื้ อหาที่เหมาะกับคนกลุ่มเจน
วายจึงเป็ นเนื้อหาที่เน้นความบันเทิง โดยเฉพาะเนื้อหาแนวตลกนัน่ เอง
ต้ องให้ “อะไร” มากกว่ าแค่ “เอนเตอร์ เทน” (Entertain)
แม้เนื้ อหาแนวตลกจะเป็ นเนื้ อหายอดนิ ยม แต่ด้วยความที่ คนเจเนอเรชัน วายเป็ นคนช่ างเลื อ ก ช่ าง
เปรี ยบเที ยบ เพราะมีความรู ้ มาก และพร้อมจะเปลี่ยนใจไปหาสิ่ งใหม่ที่ดีกว่าเสมอ จึ งส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ตสื่ อต้อง
จริ งใจต่อการนาเสนอเนื้ อหาของตนเอง ไม่มุ่งเน้นแต่ขายโฆษณา หรื อขายแต่ความบันเทิงเพียงด้านเดียว โดย
ไม่ให้ “อะไร” แต่ตอ้ งคิดเสมอว่าจะให้ “ประโยชน์” อะไรแก่ผรู ้ ับสารที่มากกว่าแค่การให้ความรู ้สึกสนุก หรื อ
แค่ความบันเทิงที่หาได้อย่างง่ายดายจากคลิปวิดีโอจานวนมหาศาลในโลกออนไลน์ปัจจุบนั
เหมือนเช่น แนวทางการผลิตรายการของช่องโทรทัศน์อย่างเวิร์คพอยท์ ที วี รายการหน้ากากนักร้อง
หรื อ The Mask Singer แม้จะมี เนื้ อหาหลักคื อการประกวดประชันร้ องเพลงที่ เน้นความบันเทิ งเป็ นหลัก แต่
รายการก็ย้ าคุณค่า แก่นความคิด (Theme) ของรายการที่มากกว่าการสร้างเสี ยงหัวเราะว่านี่ คือรายการที่เพิ่มคุณค่า
ให้คนดูผ่านความคิดว่า ”การใส่ หน้ากาก ก็คือการถอดหน้ากาก” หรื อการได้เปิ ดโอกาสให้แขกที่ มาร่ วมรายการ
ได้แสดงความสามารถ แสดง “ตัวตน” อีกด้าน เปิ ดเผยให้คนอื่นได้รับรู ้
เช่นเดียวกับรายการที่ มีเนื้ อหา
แบบเดี ยวกันอย่าง ไมค์หมดหนี้ ที่ แม้จะเป็ นรายการร้องเพลงที่ ผชู ้ มอาจรู ้สึกว่าซ้ าซาก ไม่แปลกใหม่ แต่แก่น
ของรายการก็ไม่ได้มีแค่เพียงผลแพ้ชนะจากการแข่งร้องเพลงเท่านั้น แต่ยงั สร้างความซาบซึ้ ง ความประทับใจ
ผ่านเรื่ องราวที่ทาให้ผชู ้ มได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนชีวติ และเข้าใจความเป็ นมนุษย์ที่มีขอ้ บกพร่ อง มีความโลภ และล้วน
เคยผิดพลาดไม่ต่างกัน ดังนั้นการสร้างเนื้ อหาที่มีท้ งั เรื่ องตลก (บันเทิ ง) แต่แฝงไว้ดว้ ยแก่นความคิด (สาระ)
คู่ขนานกันไปย่อมสร้างคุณค่าให้แก่เนื้อหานั้นได้มากกว่าเรื่ องที่เน้นแต่มุ่งสร้างอารมณ์ดา้ นเดียว
เนือ้ หา Exclusive “ส่ งตรงเฉพาะกลุ่มคนแบบคุณ”
ความชื่ นชอบการเข้าสังคม เพราะต้องการพื้นที่ แสดงออกถึงตัวตน (Identity) ทาให้การนาเสนอ
เรื่ องที่เป็ นเนื้อหากระแสหลัก (Mass) สาหรับคนทัว่ ไป อาจไม่เจาะเข้าไปลึกถึงความประทับใจของคนเจนวายได้
แต่หากนาเสนอเรื่ องราวเฉพาะกลุ่ม (Niche) สร้างความรู ้สึก “เฉพาะกลุ่มของคุณเท่านั้น” กลับน่าดึงดูดมากกว่า
จะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของ Line TV นับตั้งแต่ปี 2557 ที่มุ่งเน้นการออกแบบเนื้ อหา “Exclusive” เฉพาะกลุ่ม
เช่นการจับเนื้ อหาเฉพาะด้านความงาม โดยนาบล็อกเกอร์ ที่เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิด (Influencer) ที่ ประสบ
ความสาเร็ จกับสังคมในออนไลน์มาเป็ นพิธีกรรายการ
หรื อเนื้ อหาประเภทซีรีส์ที่เจาะกลุ่ม “วาย” หรื อ Yaoi
(มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึงเรื่ องรักโรแมนติคระหว่างผูช้ ายกับชาย) และเนื้อหาว่าด้วยความรักของกลุ่ม ”เกย์” ที่
สร้างกระแสได้อย่างต่อเนื่ องทั้ง SOTUS the Series ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ ส์ หรื อ Gay of Bangkok ซึ่ งกลุ่มคนที่ชอบ
เรื่ องเฉพาะกลุ่ม “วาย” เช่นนี้มกั เกาะกลุ่มกันทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมสนับสนุนศิลปิ นที่ชื่นชอบอย่าง
เหนียวแน่น และมี Loyalty สูงมาก เหมือนเช่นสังคมของกลุ่ม “ติ่ง” หรื อกลุ่มที่คลัง่ ไคล้ศิลปิ น นักร้อง และพร้อม
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จะทุ่มทุกสิ่ งเพื่อคนที่ เป็ นไอดอลของพวกเขา จนนักการตลาดระดับโลกอย่าง Seth Godin เคยกล่าวไว้วา่ (“เผย
พฤติกรรม “สาววาย” สายเปย์ตวั จริ ง นักการตลาดต้องรู ้!.”, 2560) แบรนด์แทบไม่ตอ้ งลงทุนหว่านเงินมหาศาล
เลยหากสามารถหากลุ่ม Geek หรื อคนที่หลงใหลคลัง่ ไคล้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง แล้วสื่ อสารกับพวกเขาได้ เพราะ
เนื้อหานั้นจะถูกบอกต่อไปเองอย่างกระตือรื อร้น
เนือ้ หาไม่ ซับซ้ อน ง่ ายต่ อการผลิตซ้า
กระแสการนาคลิปวิดีโอดังมาตัดต่อใหม่ ที่เรี ยกว่ายาคลิป (Remake) เลียนแบบคนดัง การหยิบเพลงดัง
มาร้ อ งใหม่ (Cover) ใหม่ ผ่านช่ อ งทางออนไลน์ จนโด่ งดังยิ่งกว่าต้น ฉบับ คื อ กระบวนการผลิ ต ซ้ าในมุ ม
วัฒนธรรมศึ กษา หรื อ Reproduction เนื้ อหาในปั จจุบนั ซึ่ งกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาในยุคที่ ผูร้ ับสารเจนวายเป็ น
กลุ่มคนช่างคิด ช่างสร้างสรรค์ และบอกต่อ ทาให้สถานะเดิมของผูร้ ับสาร หรื อผูเ้ สพสื่ อ เปลี่ยนสถานะมาเป็ น
ผูส้ ร้ างสื่ อ หรื อ ผลิ ตเนื้ อหาด้วยตนเอง ผ่านการตี ความใหม่จากประสบการณ์ ของผูเ้ สพที่ กลายมาเป็ นผูส้ ร้ าง
เนื้ อหาที่ต่อยอดแตกต่างกันออกไป เกิดนักสร้างเนื้ อหา (Creator Content) ทางโลกออนไลน์ที่เรี ยกว่าเป็ นผูร้ ับ
สาร หรื อ ผู ้เสพสื่ อ แบบ UGC (User generated content หรื อ User generated experience) ซึ่ งหมายถึ ง การที่
ผูใ้ ช้งานสื่ อเป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหาด้วยวิธีการเล่าเรื่ องตามแบบของตนเองในแบบที่ เขาจะสามารถมีประสบการณ์กบั
เรื่ องราวนั้นได้ในลักษณะของกิ จวัตรและวิถีชีวิตประจาวัน ที่ สอดคล้องกับพื้นที่ ของเขา ตัวตนของเขา (ธาม
เชื้อสถาปนศิริ, 2558: 86)
ดังนั้นเนื้อหาที่ไม่ยาก หรื อ ซับซ้อนเกินไป จึงเป็ นตัวเลือกที่ดีที่ทาให้ผรู ้ ับสารนามาตัดต่อ ปรับแต่งและ
บอกต่อ จนท าให้ เนื้ อ หาต้น ฉบับ เป็ นที่ ก ล่าวถึ งได้ เหมื อ นเช่ น กรณี ข องวิดี โอเพลง Pen Pineapple Apple Pen
(PPAP) พร้อมท่าเต้นสุดแหวกแนวจากศิลปิ นชาวญี่ปุ่น ปิ โก ทาโร่ (Pikotaro) ที่มียอดผูเ้ ข้าชมคลิปวิดีโอต้นฉบับ
ในเว็บไซต์ยทู ูปทาสถิติสูงกว่า 67 ล้านวิว และมีคลิปวิดีโออื่นๆ ที่ถูกเลียนแบบอีกอย่างน้อย 36,000 คลิป โดย
ใช้งบประมาณในการผลิตวิดีโอดังกล่าวเพียง 2 หมื่นเยน หรื อไม่ถึง 7,000 บาท แต่สามารถนาคลิปวิดีโอไปต่อ
ยอดในรู ปแบบอื่นๆ เช่น ผลิตเป็ นสิ นค้า และบริ การได้อีกเป็ นจานวนมาก (MGR Online, 2559)

ภาพที่ 1 คลิปวิดีโอเลียนแบบเพลง PPAP (Wild Clay, 2016)
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=P9JAnxzpzAA

1447

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เนือ้ หาทีเ่ ติมเต็ม “ความฝัน” (follow your passion)
ความต้องการไขว่คว้าความสาเร็ จตั้งแต่อายุยงั น้อย และมองว่า ความฝั น ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ลึกๆ ในใจ (Passion) สาคัญพอๆ กับ “ค่าตอบแทน” ทาให้คนเจเนอเรชันวายต้องการไปให้ถึงความฝันของตัวเอง
(Their Own Personal Dream) กัน แบบสุ ด โต่ ง โดยวลี อ ย่าง “Follow your passion” กลายเป็ น วลี ยอดฮิ ต ที่ ถู ก
ตีพิมพ์ในหนังสื อตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการค้นหาด้วย Google Book Ngram Viewer (“ทาไมคน Gen Y
ถึงไม่มีความสุข?.”, 2558)
ทัศนคติการทาตาม Passion ของตนเอง จึงกลายเป็ นเหมือนแก่นแกนในการดาเนิ นชีวิตของคนเจนวาย
ทุกคนไม่วา่ จะบริ บทหรื อวัฒนธรรมใด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทาไมเนื้ อหารายการประเภทประกวดแข่งขัน
ความสามารถ เช่น Got Talented X Factor หรื อ The Voice ซึ่ งมักเต็มไปด้วยผูเ้ ข้าแข่งขันที่ เปี่ ยมความฝัน จึ ง
ประสบความสาเร็ จไปทัว่ โลก นัน่ อาจเพราะเมื่อเราได้รับชมเรื่ องราวความพยายามของใครบางคน การแข่งขัน
ที่ไม่ได้ขบั เน้นแค่การแข่งขัน แต่เรื่ องราวก่อนแข่ง ทั้งที่ มาของผูแ้ ข่ง ความมุ่งมัน่ อุปสรรคในชี วิตของพวกเขา
เหล่านั้นช่ วยเติมเต็มความฝั นของผูช้ ม ซึ่ งเนื้ อหาที่ ว่าด้วยประสบการณ์ ชีวิต ของคนธรรมดาๆ ที่ เป็ นเสมื อน
ตัวแทนของผูช้ มที่ ส่ ว นใหญ่ ก็ คื อ คนธรรมดาๆ นี่ เองที่ น่ าสนใจไม่ แพ้เรื่ อ งราวการแข่ งขัน บนเวที เพราะ
“ประสบการณ์ ชีวิต ” (Life experience) ของมนุ ษย์กลายมาเป็ นข้อมูลสารสนเทศที่ มี พลังมหาศาลที่ สุดในวันนี้
(ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558: 62)
อาจเพราะประสบการณ์ชีวิต ก็คือเรื่ องเล่าของมนุษย์ที่มีท้ งั ตัวละคร มีความ
ขัดแย้ง หรื ออุปสรรคขวากหนาม มีจุดวิกฤติ และหนทางแห่ งการคลี่คลายปั ญหา ที่นาไปสู่ ขอ้ คิดบางอย่างที่ช่วย
ให้ผเู ้ สพสื่ อเข้าใจตัวเองมากขึ้น หรื ออาจช่วยชี้ทางออกของปั ญหาชีวิต ซึ่งเป็ นเรื่ องราวสากลที่มนุษย์ทุกคนต้อง
พบเจอ
จากลักษณะของคนเจเนอเรชันวาย ที่ส่งผลต่อแนวทางการออกแบบเนื้อหาสารข้างต้น คงทาให้เห็นแนว
เนื้ อหา และประเด็นที่ ผูผ้ ลิ ตสื่ อควรหยิบ ยกมานาเสนอให้เข้าถึ งกลุ่มคนเจเนอเรชัน วาย แต่จะมี วิธีน าเสนอ
อย่างไร เพื่อให้ Content กลายเป็ น King ที่ ถูกใจประชาชนได้น้ นั ปั จจัยเรื่ อง รู ปแบบ และวิธีการนาเสนอย่อม
สาคัญไม่แพ้กนั

5. กลวิธีนาเสนอเนือ้ หาเพือ่ เข้ าถึงเจเนอเรชันวาย
ช่ องทางนาเสนอเนือ้ หา (Channel): พฤติกรรมเสพสื่อหลายจอ (Multi-Screen)
ปั จจุ บัน มี สื่อ หลากหลายช่ อ งทางมากขึ้ น มี ห น้าจอทางเลื อก (Alternative Media on Screen) ให้ไ ด้
เลือกใช้งานตามความพอใจของแต่ละคน เจเนอเรชันวายที่เปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลาจึงเลือกใช้สื่อ
ทางเลือกเช่น สมาร์ ทโฟน หรื อ สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรื อ Twitter มากกว่าสื่ อดั้งเดิม (Traditional
Media) เช่นหนังสื อพิมพ์ วิทยุ หรื อโทรทัศน์ เพราะสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของผูช้ มมากกว่าที่ท้ งั สะดวก
รวดเร็ ว สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเข้ามามีส่วนร่ วม (Interactive) กับเรื่ องราวได้ทนั ที ดังนั้น
คนเจเนอเรชันวายจึงมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเพื่อเสพเนื้อหาไปพร้อมกันในหลายหน้าจอซึ่งผลงานวิจยั WAVE
7 ของมี เดี ยเอเยนซี UM (อ้างถึงในศุภศิ ลป์ กุลจิ ตต์เจื อวงศ์, 2557: 109) พบข้อมูลที่ น่าสนใจว่า ในช่วงที่ รับชม
โทรทัศน์น้ ัน ผูช้ มร้อยละ 44 มักจะแบ่ งปั น (Share) หรื อพูดถึ งสิ่ งที่ ตวั เองเห็ นจากโทรทัศน์ กบั ผูช้ มคนอื่น ๆ
ต่อไปเป็ นประจา โดยร้อยละ 49 เป็ นการแบ่งปั นหรื อบอกต่อผ่านทางโซเชี ยลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ต่าง ๆ
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ร้อยละ 26 ส่งผ่านทางการสนทนา (Chat) กับเพื่อน ๆ และร้อยละ 12 บอกเล่าเรื่ องราวที่ตนเองเห็นหรื อรู ้สึกผ่าน
ทาง Twitter ซึ่ งจากพฤติกรรมการเสพเนื้ อหาหลายหน้าจอทาให้ “ทุกจอ” คือ การเข้าถึงผูช้ ม ดังนั้นผูผ้ ลิตไม่
สามารถมองข้ามหน้าจอใด หรื อจอใดหนึ่ งไปได้ และต้องสามารถเข้าถึงผูช้ มให้ได้ใน “ทุกจอ” โดยอาจใช้วิธี
เชื่อมโยงแต่ละสื่ อผ่านเนื้ อหารายการเดียวกัน เช่น การใช้สื่อโทรทัศน์ออกอากาศตามผังรายการปกติ เพื่อสร้าง
การรับรู ้ และความสนใจในเนื้อหารายการแก่ผชู ้ ม ขณะเดียวกันก็ใช้เว็บไซต์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก
น าเสนอตัว อย่า งรายการในตอนถัด ไป เพื่ อ กระตุ ้น ให้ เกิ ด การติ ด ตาม และใช้เป็ นช่ อ งทางในการรั บ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อรายการ นอกจากนี้ ยงั อาจเพิ่มความสะดวกในการรับชมด้วยการใช้
แอปพลิเคชันของรายการบนโทรศัพท์มือถือเพื่อสามารถรับชมย้อนหลังได้ และอาจเพิ่มเนื้ อหาเจาะลึกผ่านการ
สัมภาษณ์ ตวั ละครเด่ น เพื่อสร้างความรั กและผูกพันตัวละครมากยิ่งขึ้ น และขณะเดี ยวกัน ก็ไม่ลืม ที่ จะสร้าง
กิจกรรมที่ทาให้ผชู ้ มได้แบ่งปั น (Share) บอกต่อ (Post) เสนอแนะ (Comment) และแสดงความชื่นชอบ (Like) ได้
ระหว่างคัน่ โฆษณารายการ หรื อคัน่ ตอน (Episode) เป็ นต้น
รู ปแบบการนาเสนอเนือ้ หา : เล่ าเรื่องข้ ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
ไม่ เพี ย งแต่ ผู ้ผ ลิ ต ในยุค นี้ จะต้อ งใส่ ใ จกับ การสร้ างเนื้ อ หาที่ เหมาะสมกับ สื่ อ หลากหลายจอแล้ว
รู ปแบบ (Form) ของการนาเสนอเนื้ อหาก็สาคัญไม่แพ้กนั ซึ่ งปั จจุบนั รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาที่ ได้รับความ
สนใจเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ขณะก็ คื อ เนื้ อหาในรู ป ของวิ ดี โ อ (Video Content) โดยส านั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ETDA ได้สารวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559 พบว่า สื่ อที่คนไทยนิ ยมสู ง
ที่สุดคือ Youtube และเจเนอเรชันวายก็เป็ นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 53.2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยใช้ผา่ น
รู ป แบบของสมาร์ ตโฟนมากที่ สุดถึงร้อยละ 85.5 (ETDA, 2559: 13-36) ดังนั้นเนื้ อหาที่ ส่งต่อในรู ปแบบของ
วิดีโอจึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จในกลุ่มเจนวายตามไปด้วย
แต่การสร้างเนื้อหาด้วยวิดีโอเพียงรู ปแบบเดียวก็อาจไม่ใช่คาตอบของการส่ งต่อเนื้อหาไปยังผูร้ ับสารให้
มีประสิ ทธิ ภาพที่ สุด เพราะการแตกประเด็นของเนื้ อหาเพื่อเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ ซึ่ งช่วยให้เนื้ อหาปรากฏอยูใ่ นหลาก
รู ปแบบและหลายแพลตฟอร์ ม (Platform) ก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ผูผ้ ลิตสื่ อไม่ควรมองข้าม โดยแนวคิดการเล่า
เรื่ องข้ามสื่ อนั้น มีหัวใจสาคัญคือการมีเนื้อหาที่แข็งแรง 1 แนวคิด (Concept) ที่สามารถ ข้ามสื่ อ ข้ามสายพันธุ์ ไป
ยังสื่ อต่างๆ โดยไม่ใช่การผลิตซ้ า แต่เป็ นการตัดต่อ เติมแต่งเนื้ อหาจากทั้งตัวผูผ้ ลิตหรื อผูเ้ สพสื่ อที่ แตกต่าง แต่
สอดคล้องในแก่ นความคิ ด (Theme) เดี ยวกัน เหมือนเช่น “คลับฟรายเดย์” รายการโทรทัศน์ที่ มีจุดเริ่ มจาก
เรื่ องราวประสบการณ์ความรักจริ งที่แตกต่างหลากหลายของผูฟ้ ังรายการวิทยุทางคลื่นกรี นเวฟ โดยนักวิชาการ
สื่ อ อย่างธาม เชื้ อ สถาปนศิ ริ (2557) มองว่าคลับ ฟรายเดย์ ซึ่ งออกอากาศในช่ องทางหลัก คื อ GMM25 เป็ น
กรณี ศึกษาที่น่าสนใจของการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อได้อย่างทรงพลัง เพราะคลับฟรายเดย์ มีจุดเริ่ มต้นจากประสบการณ์
ความรักในชีวติ จริ งของผูค้ นสู่เรื่ องเล่าแบ่งปั นกับผูฟ้ ังในรายการวิทยุ กระจายตัวไปยังบทสนทนาแลกเปลี่ยนใน
เว็บบอร์ด ก่อนผลิตเป็ นละครโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงให้แง่คิด ขณะเดียวกันก็ยงั สื่ อสารผ่านคาพูดกินใจจาก
แง่คิดของละครผ่านเฟซบุ๊กให้คนได้บอกต่อ และจบท้ายที่คอนเสิ ร์ตเพลงประกอบละครเพื่อสร้างความผูกพันกับ
ผูช้ มให้เหนียวแน่นขึ้นไปอีก
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วิธีการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันวายตามที่กล่าวข้างต้นนี่เองที่จะช่วย
ให้เนื้ อหาของผูผ้ ลิตเพิ่มปริ มาณเป็ นชุดของเนื้ อหาผ่านหลากหลายช่องทาง และถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่ อง เพราะ
เกิดการส่ งต่อ พร้อมทั้งตีความใหม่จากผูร้ ับสารแบบเจเนอเรชันวายที่พร้อมจะนาเนื้ อหามาแตกหน่อต่อยอดเป็ น
ผูผ้ ลิตเนื้อหาใหม่ได้ดว้ ยตนเอง (UGC)

6. สรุ ป
จากพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและลักษณะเนื้ อหาที่เหมาะสมกับคนเจเนอเรชันวายตามที่กล่าวมาทั้งหมด
คงทาให้เห็นลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะกับคนเจเนอเรชันวายที่นอกจากจะชื่นชอบความแปลก แตกต่าง ให้ความ
บั น เทิ ง เปิ ดประสบการณ์ ใ หม่ และให้ ป ระโยชน์ บ างประการซึ่ งจะช่ ว ยกระตุ ้น ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Engagement) เช่น การกดชื่ นชอบ แสดงความเห็ น หรื อบอกต่อแล้ว ผูผ้ ลิตยังต้องรู ้จกั ปรับแต่งเนื้ อหาเพื่อเล่า
เรื่ องข้ามสื่ อให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการรับชมทุกที่ทุกเวลาของคนเจเนอเรชันวายอีกด้วย
ยิง่ ไปกว่านั้นนักนิ เทศศาสตร์ ในปั จจุบันควรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในการผลิตเนื้ อหาที่ ตอ้ ง
ปรับเปลี่ ยนให้ทันกับพฤติ กรรมผูร้ ั บสารเจเนอเรชันวาย ที่ รู้เท่ าทันเทคโนโลยีมากขึ้ นจนมีความสามารถมาก
พอที่จะเปลี่ยนสถานะของตัวเองในฐานะผูร้ ับสารมาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาได้ดว้ ยตัวเอง ทาให้เกิดผูผ้ ลิตรายย่อยที่ลง
มือผลิตสื่ อเพียงลาพังคนเดียวด้วยต้นทุนต่า แต่มีเนื้ อหาสดใหม่ และเป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งกลับกลายมาเป็ นคู่แข่งคน
สาคัญของผูผ้ ลิตสื่ อกระแสหลักที่ลงทุนไปกับต้นทุนการผลิตที่สูง ใช้เวลานาน แต่เนื้อหากลับเข้าไม่ถึงผูร้ ับสาร
ถึงเวลาแล้วที่ นักนิ เทศศาสตร์ ตอ้ งตระหนักอย่างจริ งจังในการย้อนทวนโมเดลการสื่ อสารโดยทุ่ มเท
ศึกษาผูร้ ับสาร ซึ่ งอาจจะไม่หยุดเฉพาะแค่เพียงกลุ่มเจเนอเรชันวาย เพราะยังมีผรู ้ ับสารที่มีวฒั นธรรมย่อยเฉพาะ
กลุ่ม มีอตั ลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ที่อาจฉี กไปจากกรอบของคนเจนเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาสารของ
ตัวเองที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดตัวตนที่โดดเด่น ไม่ซ้ าใคร และสามารถสร้างเนื้ อหาที่สามารถเข้าไป
นัง่ อยูใ่ นใจผูร้ ับสาร ซึ่งจะทาให้คากล่าวที่วา่ Content is King เป็ นจริ ง

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ในมุมของการศึกษาเนื้อหา น่าสนใจว่าเนื้อหาที่สามารถสร้าง “อารมณ์ร่วม” จากผูช้ มกลุ่มใหญ่
(Mass) ในบริ บทสังคมไทยได้ดีน้ ันคือเรื่ องแนวตลก (Comedy) และ ดราม่า (หรื อ Dramatic ที่ คนไทยเรี ยกว่า
เรื่ องน้ าเน่า) ในขณะที่เนื้ อหาในรู ปแบบดนตรี ที่เป็ นสากลอย่างมิวสิ ควิดีโอนั้นสามารถสร้างกระแสโด่งดังใน
ระดับสากลได้ (เหมือนเช่นเพลง PPAP) เพราะเพลงเป็ นเนื้อหาที่สร้างอารมณ์ร่วมได้ดี และที่สาคัญภาษาดนตรี มี
ความเป็ นสากล ที่ คนทุ กภาษา ทุ กเชื้ อชาติ เข้าถึ งได้ง่าย การวิจัยเนื้ อหาที่ สร้ างอารมณ์ ร่วมจึ ง เป็ นประเด็น ที่
น่าสนใจศึกษาอย่างจริ งจัง
2. ในมุมของการศึกษารู ปแบบเพื่อนาเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งรู ปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง
หรื อข้อความต่างๆ ก็เป็ นประเด็น ที่ ผูผ้ ลิ ตควรศึ กษาเพื่อสามารถผลิ ตเนื้ อหาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของ
รู ปแบบสื่ อที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว
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3. ในแง่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อส่ งต่อเนื้ อหาสารก็เป็ นสิ่ งที่ผูผ้ ลิต
สื่ อยุคใหม่ควรให้ความสนใจ โดยควรศึกษาทั้งความถี่ ปริ มาณ รู ปแบบ ช่องทาง และช่วงเวลาในการใช้สื่อของ
กลุ่มผูเ้ สพสื่ อเพื่อให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด
4. ท้ายที่สุดแล้ว ในยุคที่สื่ออยูใ่ นโลกทุนนิยม ท่ามกลางวังวนของธุรกิจ มุมมองที่ตอ้ งผลิตสื่ อเพื่อ
ความอยูร่ อด และการมองผูร้ ับสารว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคอาจทาให้เกิดการผลิตเนื้อหาสาร ที่มุ่งแต่ตอบโจทย์ให้ผรู ้ ับสาร
ชื่นชอบ ในฐานะนักนิเทศศาสตร์เองคงต้องหันมาศึกษา หาหนทางทลายเส้นแบ่งของเนื้อหาที่ผชู ้ ม “ควรดู” แต่
อาจไม่สร้างกาไร กับเนื้อหาที่ผชู ้ ม “อยากดู” แต่สร้างกาไร เพื่อช่วยกันประคับประคองให้ธุรกิจสื่ ออยูร่ อดควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระดับ การยอมรั บ กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้สื่อออนไลน์ และศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึ กษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิชาการเงิน
ธุรกิจ ในภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
จานวน 94 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ independent
และF-test ผลวิ จัย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การศึ ก ษาจากกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พิจารณาแต่ละด้าน ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการ
ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.2, S.D.=55) ด้านการ
1453

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

รับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (Mean =3.80, S.D.=55) และมีการรับรู ้ทุกรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ด้านความตั้งใจในการใช้กระบวนการ
การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean =3.86, S.D.=73) ส่ วน
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึ กษาภาควิชาธุ ร กิ จการเงิ น สาขาวิชาการจัด การ คณะวิทยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ได้แก่ ประสบการณ์การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สอน
ซึ่ง ได้แก่ การเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ การทดลองใช้การการเรี ยน
การสอนแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว น เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา พื้ น ฐานเบื้ อ งต้น ในการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ต และ การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี
ผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์ ของนักศึกษา ในรายวิชา
ธุ ร กิ จ การเงิ น ภาควิ ช าบริ หารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจัด การ คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
คาสาคัญ: การยอมรับ, อิเล็กทรอนิกส์, การเรี ยนการสอน

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงในทุกมิติท้ งั ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลก มีผลทาให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลก
ที่ เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลงดิ นแดนแต่ละประเทศที่ อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ ยววินาที
ประดุจเป็ นหมู่บา้ น (Global Village) ภูเขาและทะเลซึ่ งเป็ นพรมแดนธรรมชาติที่เคยเป็ นอุปสรรคในการติดต่อไป
มาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็ นโลกไร้พรมแดน นับจากนี้ต่อไปโลกกาลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยน
ยุค เปลี่ ย นสมัย ซึ่ ง เป็ นการเปลี่ ย นผ่า นที่ ยิ่ง ใหญ่ที่ สุ ดของประวัติ ศาสตร์ โ ลกในยุคโลกาภิ วตั น์ ซึ่ ง ปั จจุ บัน
เทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการ
ดารงชีวิตประจาวันของคนเรามากยิ่งขึ้น อินเตอร์เน็ตทาให้เราได้รู้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
หรื อการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้โดยไม่ถูกจากัดในเรื่ องของระยะทางและเวลา ทาให้การพัฒนาของโลกได้มุ่ง
ไปสู่ ทิศทางของสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งทาให้วิธีการหาความรู ้ของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทนั ยุคทันสมัย
และเข้ากันได้กบั สิ่ งแวดล้อม และปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเรี ยนการสอน มีความสาคัญต่อ
ระบบการเรี ยนการสอนที่สาคัญมาก เพื่อให้ทนั กับความเจริ ญก้าวหน้าในอนาคต และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
พัฒนาการเรี ยนการสอนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจารย์ผสู ้ อนสามารถจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ สื่ อการเรี ยน อานวย
ความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และใช้วิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมๆกัน จากสื่ อแลแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
การจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดี ยวไม่เพียงพอเพราะปั จจุบนั มีแหล่งความรู ้
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา การเรี ยนการสอนในยุคนี้จึงใช้เวลาน้อย แต่เรี ยนรู ้ได้
เร็ วและสามารถพัฒนาและสร้ างกาลังคนที่ มีคุ ณ ภาพมี ค วามรู ้ ร อบด้านได้มากขึ้ น ผูเ้ รี ยนจะต้องมี ความรู ้ ไ ด้
กว้างขวาง เรี ยนได้เร็ วยิง่ ขึ้น และสามารถเรี ยนได้ทุกทีทุกเวลา
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับนวัตกรรมใหม่ที่มหาวิทยาลัย
นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งผลวิจยั นี้ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จะเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการการเรี ยนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราชต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับต่อกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์
ในทัศนะของนักศึกษา รายวิชาการเงินธุ รกิ จ ภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
2) เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ ช้สื่ อ
ออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการยอมรับกระบวนการการ
เรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ตามลาดับ ต่อไปนี้
1. การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. แนวคิดการยอมรับทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็ นแบบจาลอง TAM
3. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
-อายุ
-วุฒิการศึกษา
-พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
-ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

การยอมรับ กระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี
(Perceived ease of use)
- การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
(Perceived usefulness)
- ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)(Intention to e-Learning using)

การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ สื่อออนไลน์ ของ
นักศึกษา ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประเภทการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นักศึ กษาภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จานวน 458 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ เลื อกแบบเจาะจงเพราะใช้ในรายวิชานักศึ กษาที่ เรี ยน
รายวิชาการเงิ นธุ รกิ จ ภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช จานวน 94 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(2.1) ตัวแปรอิสระที่ เกี่ ยวข้องกับการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์
ด้านสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
(2.1.1) เพศ
(2.1.2) อายุ
(2.1.3) วุฒิการศึกษา
(2.1.4) พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(2.1.5) ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
(2.1.6) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.2) ตัวแปรตามที่เกี่ยวข้องการยอมรับ กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.2.1) การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived ease of use)
(2.2.2) การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี (Perceived usefulness)
(2.2.3) ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-learning)(Intention to e-Learning using)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั กาหนดที่จะใช้เครื่ องมือคือแบบ สอบถามแบบผสม(Questionnaire) โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็ น 6 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบเลื อกรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ ยวกับด้านสถานะภาพและข้อมูลทั่ว ไป
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์
-พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
-ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
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มีคาถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale)
ตอนที่ 3 การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นแบบ
ประเมินค่า มีคาถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale)
ตอนที่ 4 การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นแบบ
ประเมินค่า มีคาถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 5 ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นแบบประเมินค่า มี
คาถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ
อายุ , วุฒิการศึกษา , พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ , ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์สถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของนักศึ กษา
วิเคราะห์สถิติโดยใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ independent และF-test
โดยมีรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.ศึ กษาลักษณะ รู ป แบบ และวิธีการเขี ย นแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา ตามทฤษฎี TAM ของ Davis (1989) คือ การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้
เทคโนโลยีในการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Perceived ease of use) การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีใน
การเรี ยนการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Perceived usefulness) และ ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการ
เรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)(Intention to e-Learning using)
2.นาแบบสอบถาม เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุ งแก้ไข
3.นาแบบสอบถามที่สร้างและผ่านผูท้ รงคุณวุฒิ การพิจารณาแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรง ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4.นาแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
ซึ่งมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.99
5.นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบนาไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช เป็ นจานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถามและการใช้สานวนภาษา
6.นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กบั นักศึกษา จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า โดยใช้สูตรของครอนบาค จากการ
ทดสอบได้พบว่า ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีสมั ประสิ ทธิ์แอลฟ่ า แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .938 จาแนก
ตามรายด้านได้ดงั นี้
-ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้เ ทคโนโลยีใ นการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า ของครอนบาค เท่ากับ .874
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-ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ใ นการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า ของครอนบาค เท่ากับ .885
-ด้านความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ า ของครอนบาค เท่ากับ .894
7.นาแบบสอบถามไปใช้เป็ นแบบสอบถามในวิจยั

5. สรุ ปผลการวิจัย
1.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 72.00 มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากที่ สุด จาก
การศึ กษาข้อมูลสถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 79.00 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์ เน็ต ส่ วนใหญ่มากกว่า 3 ปี
เป็ นต้นไป คิดเป็ นร้อยละ 100 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ในด้านการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้อยละ 100 เคยเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่ วนใหญ่เคยทดลองใช้เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 69
2.ระดับการยอมรับเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึ กษา รายวิชาการเงิ นธุ รกิจ
ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
2.1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x=3.61, S.D.=50)
2.2 สามารถพิจารณาเป็ นรายด้านได้ ดังนี้
2.2.1 การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ รายวิชา
การเงิ นธุ รกิ จ นักศึ กษาภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช มีการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X=3.82, S.D.=55) โดยมีการรับรู ้วา่ การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทาให้เกิดความง่ายในการ
นาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการสอนอยูใ่ นระดับมาก (X=3.89,S.D.=65)
2.2.2 การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของ
นักศึกษาภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มีการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X=3.80, S.D.=55) และมีการรับรู ้ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักศึ กษาภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการ
จัด การ คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช มี ก ารรั บ รู ้ ว่า การเรี ย นการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้มีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการสอนต่างๆ (X=3.91, S.D.=59)
2.2.3 ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึ กษา
ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช มีความ
ตั้ง ใจในการใช้ก ระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก (X=3.86,
S.D.=73)โดยมีความต้องการที่จะเข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ นระดับ
มาก (X=3.95, S.D.=.84)
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3. ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึกษา ภาควิชา
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ได้แก่
3.1 เพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 อายุ พบว่า นักศึ กษาที่ มีอายุต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรั บกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.3 วุฒิการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการ
เรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.4 พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นกับการใช้
คอมพิวเตอร์ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.5 ประสบการณ์ เกี่ ยวกับการใช้อินเทอร์ เน็ ต พบว่า นักศึ กษาที่ มีประสบการณ์ เกี่ ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ต ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.6 ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจาแนกเป็ นรายด้าน
ด้านการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า นักศึกษาที่มีการรับรู ้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาที่เคยมี
การเข้ารั บการอบรม สัมมนา เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ มีผลต่อการยอมรั บกระบวนการ
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อได้ทดสอบเป็ นรายด้าน
จะพบว่าด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการ
เรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความตั้งใจในการใช้กระบวนการการ
เรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการทดลองใช้การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า นักศึกษาที่เคยทดลองใช้การเรี ยนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ด้านการเรี ยนบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า นักศึ กษาที่ เคยเรี ยนบทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ มีผลต่อการ
ยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อได้ทดสอบ
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความตั้ง ใจในการใช้กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ
กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องการศึกษาการศึ กษาการยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเ ล็กทรอนิ กส์โดยใช้
สื่ อออนไลน์ ของนักศึกษา ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช สามารถนามาอภิปรายผล ในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ได้ ดังนี้
ระดับการยอมรั บกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Learning) ของนักศึ กษา ใน
รายวิชาการเงิ นธุ รกิ จ ภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากนโยบายการปฏิ รูปการศึ กษา ที่ นาการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง ท าให้ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจัด การ คณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จาเป็ นต้องพัฒนาบทบาทภาระหน้าที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน และ
การจัด การเรี ย นการสอนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น จะเห็ น ได้จ ากคู่ มื อ ประกัน คุ ณ ภาพภายใน ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 2.2.1
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง ที่กล่าวถึง
การจัดการเรี ยนการสอน โดยให้คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผูเ้ รี ยน และมีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet)ซึ่ งจากตัวบ่งชี้น้ ี ได้กล่าวถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
เรี ยนการสอน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาภรณ์ ฉัตรมณี รุ่งเจริ ญ เรื่ องการศึกษาการยอมรับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบอีเลิร์นนิงของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกาแพงแสน พบว่า ผูส้ อนยอมรับที่จะใช้
อีเลิร์นนิ งในรู ปแบบของสื่ อเสริ ม ร่ วมกับการใช้การสอนหน้าชั้นเป็ นหลัก เพื่อช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เพิ่มแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมของผูเ้ รี ยน และเป็ นการพัฒนาการสอนของผูส้ อนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
และเกิดประโยชน์ ซึ่ งผลจากการที่ผสู ้ อนได้นาอีเลิร์นนิ งมาสอนในรู ปแบบของสื่ อเสริ มนั้น ทาให้นิสิตมีระดับ
การยอมรับการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บ กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ใช้สื่ อออนไลน์ ข อง
นัก ศึ ก ษา ในรายวิ ช าการเงิ น ธุ ร กิ จ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจัด การ คณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ได้แก่ ประสบการณ์การเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ของอาจารย์สอน
ซึ่ งได้แก่ การเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใช้การการเรี ยน
การสอนแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว น เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา พื้ น ฐานเบื้ อ งต้น ในการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์ เน็ต และ การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี
ผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์โดยใช้สื่อออนไลน์ ของนักศึกษา ในรายวิชา
การเงิ น ธุ ร กิ จ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจัด การ คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จิ ต ติ ม า จิ ต บรรเทา (2547 :95) พบว่า ประสบการณ์ ก ารใช้งาน
คอมพิวเตอร์มีผลต่อการยอมรับการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ (e-Learning) ทาให้นิสิตมีการรับรู ้วา่ อีเลิร์นนิงใช้งานง่าย
และมีประโยชน์ทาให้นิสิตเกิดความตั้งใจที่จะใช้อีเลิร์นนิ ง และเข้าใจกระบวนการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง
มากกว่า ซึ่ ง มอสที ย ์แ ละคณะ (Mostey and others 1996: 58) กล่ า วไว้ว่า การยอมรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ ของบุ ค คลกับ
ความรู ้ สึ ก ความเข้า ใจ หรื อ ความเป็ นไปได้ใ นสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดัง ทฤษฎี ต ัวแบบการยอมรั บ เทคโนโลยี
(The technology acceptance Model หรื อ TAM) ของ (Davis.1989 and Philips.1994) การที่ บุ ค คลจะยอมรั บ
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เทคโนโลยีเกิดมาจากการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง (Perceived ease
of use) และการรับรู ้ถึงประโยชน์ (Perceived use fullness) จึงเป็ นการกล่าวเกี่ยวกับด้านทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
เทคโนโลยี (Technology Attitude Model)

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไปจากผลการวิจยั
7.1.1 มหาวิท ยาลัย ควรจัด หน่ ว ยงานฝึ กอบรมหรื อ หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบ ให้แ ก่ อ าจารย์แ ละ
บุคลากร โดยนาผลการวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
7.1.2 ระบบเครื อข่ายในมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรองรับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กซ์ทรอนิ กส์
ได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรพทรัพยากรให้พอกับจานวนนักศึกษา
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาแรงจูงใจในการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กซ์ทรอนิกส์ของอาจารย์
7.2.2 ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กซ์ทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในวิทยาเขตๆ อื่น เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนการสอนแบบแบบอิเล็กซ์ทรอนิกส์
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและผลการเรียนรู้
ในรายวิชา POL7096 การค้ นคว้ าอิสระทางรัฐศาสตร์
INFORMATION SEEKING BEHAVIOR AND THE LEARNING OUTCOME
IN POL7096 INDEPENDENT STUDY IN POLITICAL SCIENCE
อุไร ทองหัวไผ่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
E-mail: thnghph@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในรายวิชา POL7096
การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ และ (2) เพื่อประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระทาง
รัฐศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นักศึ กษาหลักสู ตรรั ฐศาสตรมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จ านวน 14 คน ที่ ล งทะเบี ย นรายวิ ช า POL7096 ในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2559 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในรายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิ สระทางรัฐศาสตร์
ส่ วนใหญ่ใช้คาสาคัญไปสื บค้นข้อมูลจากโปรแกรมเครื่ องมือค้นหา (2) ผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 การ
ค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ, ผลการเรี ยนรู ้, การค้นคว้าอิสระ

ABSTRACT
The main objectives of this research were: (1) to study information seeking behavior in the course
POL7096 independent study in Political Science, and (2) to evaluate the learning outcome in the course
POL7096 independent study in Political Science. The sample of the study consisted of 14 Master of Political
Science in Ramkhamhaeng University students enrolling the subject “POL7096” in the second semester of the
academic year 2016 . Data was gathered by questionnaires. The descriptive statistics were used in this research
consist of frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The research finding were as follows
(1) information seeking behavior in POL7096 showed that most students used keywords to search data from
search engine programs, and (2) the overall learning outcomes in the course POL7096 independent study in
Political Science were at a high level.
KEYWORDS: information seeking behavior, the learning outcome, independent study
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นสถาบันการศึกษาและวิจยั แบบตลาดวิชา มีวตั ถุประสงค์ในการให้การศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง ทาการวิจยั ส่ งเสริ มวิชาการชั้นสู ง และทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม(พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541) คณะรัฐศาสตร์ เป็ นคณะหนึ่ งที่สาคัญและมีชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ปั จจุบนั เปิ ดหลักสู ตรทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก มีวิสัยทัศน์เพื่อ
สร้ างความเสมอภาคทางการศึ ก ษาด้า นรั ฐ ศาสตร์ แ ละส่ งเสริ ม การเรี ย นการสอนและบริ ก ารวิช าการให้ ไ ด้
มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้คู่คุณธรรม หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555 เป็ น
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้เปิ ดให้นกั ศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศสามารถเข้าศึกษาได้อย่างเท่า
เทียมกัน ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงปัญหาระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง พรรคการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การบริ หารธุรกิจ และเรื่ องทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและอารยประเทศ เป็ นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้พฒั นาตนเองตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่กาหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้โดยเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวไทย
อย่างทัว่ ถึง
รายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระ เป็ นรายวิชาในหมวดวิชาการค้นคว้าอิสระที่ นักศึกษาปริ ญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกคนต้องศึกษา นักศึกษาต้องเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าและเสนอ
ผลของการศึ กษาภายใต้หัวข้อ โครงงานการค้นคว้าอิสระที่ นักศึกษากาหนดในสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยต้องได้
รับคายินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ปั ญหาที่พบในมุมมองของอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้แก่ จุดอ่อนด้านความรู ้เกี่ยวกับ
การวิจยั และขาดทักษะประสบการณ์ในการทาการวิจยั (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา POL7096 ภาคที่ 1
ปี การศึ กษา 2555) ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าข้อมูลที่ ได้รับ ยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุ งวิธีการและกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ เนื่องจากการประเมินผลโครงงานกระทาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาเพียงฝ่ ายเดียวโดย
ประเมินจากการนาเสนอความก้าวหน้าในชั้นเรี ยน รายงานโครงการการศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ และการสอบ
ปลายภาค
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชา
POL7096 การค้น คว้าอิ ส ระทางรั ฐ ศาสตร์ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นอย่างมากส าหรั บ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา โดยเน้ น
ความสาคัญที่นกั ศึกษาซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโครงงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเองหลังจากโครงงานสิ้นสุดแล้ว ผลของการ
วิจยั สามารถช่วยตรวจสอบและชี้ บ่งถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ นโครงการ ซึ่ งสามารถช่วยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาได้รับข้อมูลสารสนเทศป้ อนกลับที่ เป็ นประโยชน์เพื่อการ
ตัด สิ น ใจในการปรั บ ปรุ ง วิธีการและกระบวนการการจัด การเรี ยนการสอน รวมทั้งการกากับ ดู แลทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถได้รับประโยชน์ท้ งั ทางวิชาการและการปฏิบตั ิงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาในรายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระ
ทางรัฐศาสตร์
(2) เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ โดยการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
นักศึกษา ใช้ตวั แบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส (Ellis, 1989) ได้แก่ การเริ่ มต้น การเชื่อมโยง
ร้อยเรี ยง การสารวจเลือกดู การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ซึ่ง
เป็ นตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับรายวิชาการค้นคว้าอิสระ สาหรับการศึกษาผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 การ
ค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ใช้รูปแบบการประเมินซิป ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของการตัดสิ นใจและการประเมิน
เพื่อการบริ หารและวางแผน จาแนกเป็ น 4 ประเภทได้แก่ คือ การประเมินบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม การ
ประเมินปัจจัยป้ อนหรื อทรัพยากร การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต (Fitzpatrick, Sanders and
Worthen, 2004 : 89)

ตัวแบบพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศ
ของเอลลิส
รู ปแบบการประเมินซิป

พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและ
ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติภาคพรรณนา(Descriptive Statistics) ใช้ระยะเวลาในการวิจยั รวม 12 เดือน
4.2 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ นั กศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
ปราจี นบุรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา POL7096 การค้นคว้าอิ สระ ในภาคเรี ยนที่ 2/2559
จานวน 70 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 14 คน
เนื่ องจากข้อกาหนดของอาจารย์ที่ปรึ กษาในระดับปริ ญญาโท ซึ่ งกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คนสามารถดูแล
นักศึกษาได้ไม่เกิน 15 คน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ตวั แปรอิสระ มี 13 ตัวแปร คือ การเริ่ มต้น การเชื่อมโยงร้อยเรี ยง การสารวจ
เลือกดู การค้นหา การแยกแยะ การตรวจตรา การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ การจบ บริ บท ปั จจัยป้ อน
กระบวนการ ผลผลิ ต และปั ญหาในการจัดท าโครงงาน ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรคื อ พฤติ กรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึ กษาในรายวิชา POL7096 การค้น คว้าอิ สระทางรั ฐ ศาสตร์ และผลการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา
POL7096 การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือโดยเน้นที่ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่า IOC โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.51 ขึ้นไปมาใช้
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความคิดเห็นของผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 ในด้านบริ บท ด้าน
ปั จจัยป้ อน ด้านกระบวนการ ด้านผลิตผล และปั ญหาในการจัดทาโครงงาน จานวน 26 ข้อ เป็ นแบบสอบถาม
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเกอร์ท(Likert) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นในการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา POL7096 ในด้านต่างๆ
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้ าหนักคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล อาจารย์ที่ปรึ กษาแจกแบบสอบถามที่เข้าสอบวิชา POL7096 การค้นคว้า
อิสระ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 จานวน 14 คนและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ส่งเล่มสมบูรณ์ทาง
ไปรษณี ยซ์ ่ ึงได้รับกลับมาเพียง 14 คน ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่ได้คืนมา นามาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อ
ดาเนินการลงรหัส (Coding Form) ตามที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใช้วธิ ีการหาค่าความถี่ และสรุ ปเป็ นค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความคิดเห็ นในการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 ในด้านบริ บท ด้านปั จจัย
ป้ อน ด้านกระบวนการ ด้านผลิตผล และปั ญหาในการจัดทาโครงงาน ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผลใช้คะแนนเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 14 คน ได้ผลสรุ ปดังนี้
5.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา
ข้อที่
1

2

3

4

ข้อคาถาม
การเริ่ มต้นโครงงานการค้นคว้าอิสระ
ก. เริ่ มต้นด้วยการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข. เริ่ มต้นแสวงหาสารสนเทศจากการอ่านค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆจนเกิดแนวคิด
ค. เริ่ มต้นแสวงหาสารสนเทศจากความสนใจตนเอง
รวม
การเชื่อมโยงร้อยเรี ยง
ก. นักศึกษาใช้ความรู ้เดิมที่เคยเรี ยนมาเชื่อมโยงเพื่อจัดทา
โครงงาน
ข. นักศึกษาใช้คาสาคัญที่สนใจไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อจัดทา
โครงงาน
ค. นักศึกษาเชื่อมโยงเนื้อหาหรื อเรื่ องราวที่สนใจไปยัง
แหล่งข้อมูลต้นฉบับ
ง. นักศึกษาเชื่อมโยงการค้นคว้าข้อมูลจากการบรรณานุกรม การ
อ้างอิงจากเอกสารต่างๆ
รวม
การสารวจเลือกดูสารสนเทศส่ วนใหญ่จากที่ใด
ก. ทรัพยากรสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ วารสาร วิทยานิพนธ์
ข. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book E-journal
รวม
วิธีการค้นหาสารสนเทศ
ก. ใช้คาสาคัญในการค้นหา จากระบบสื บค้นข้อมูลในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
ข. ค้นหาจากโปรแกรมเครื่ องมือค้นหา เช่น Google Yahoo ฯลฯ
ค. ค้นหาจากระบบสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศที่
มหาวิทยาลัยเป็ นสมาชิก
รวม
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จานวน

ร้อยละ

6
5

42.86
35.71

3
14

21.43
100.00

4

28.57

5

35.71

3

21.43

2

14.29

14

100.00

1
13
14

7.14
92.86
100.00

3
8
3

21.43
57.14
21.43

14

100.00
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ข้อที่
5

6

7

8

9

ข้อคาถาม
การแยกแยะ กลัน่ กรองสารสนเทศที่หามาได้พิจารณาจาก
ก. ความน่าเชื่อถือของผูจ้ ดั ทาสารสนเทศ
ข. เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ตามความต้องการที่กาหนดไว้
รวม
การตรวจตรา หรื อติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ก. นาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข. นาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องปรึ กษากับเพื่อนๆในชั้นเรี ยน
ค. ติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสื อ วารสาร อินเทอร์เน็ต
ง. ติดตามความเคลื่อนไหวของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากการเข้า
ร่ วมการอบรม สัมมนา
รวม
การดึงสารสนเทศที่ได้ออกมาใช้ประโยชน์
ก. นาสารสนเทศที่หาได้นามาถ่ายสาเนา และบันทึกแหล่งที่มา
ของสารสนเทศ
ข. อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
รวม
การตรวจสอบสารสนเทศที่แสวงหามาได้
ก. เปรี ยบเทียบสารสนเทศที่แสวงหามาได้กบั แหล่งสารสนเทศ
อื่นๆอีกหลายๆแหล่ง
ข. เปรี ยบเทียบจากการทดลอง หรื อจากการปฏิบตั ิจริ ง
รวม
การสิ้นสุด
ก. สารสนเทศที่แสวงหามาได้มากเพียงพอตามวัตถุประสงค์
ข. สารสนเทศที่แสวงหามาไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์
รวม
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จานวน

ร้อยละ

4
10
14

28.57
71.43
100.00

9
3
1

64.29
21.43
7.14

1

7.14

14

100.00

2
12
14

14.29
85.71
100.00

13
1
14

92.86
7.14
100.00

10
4
14

71.43
28.57
100.00

ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เริ่ มต้นโครงงานด้วยการพูดคุย
กับอาจารย์ที่ปรึ กษา มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 เชื่อมโยงร้อยเรี ยงโดยใช้คาสาคัญที่สนใจไปค้นคว้าหา
ข้อมูลต่อไป มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 ส่ วนมากสารวจเลือกดูจากทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิ กส์
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.86 โดยค้นหาจากโปรแกรม Search Engine จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14
แยกแยะกลัน่ กรองสารสนเทศที่ ห ามาได้โดยพิ จารณาจากเนื้ อหาที่ ตรงกับ วัตถุป ระสงค์ตามความต้องการ มี
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.43 ตรวจตราหรื อติดตามความเคลื่อนไหวสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยนาไปปรึ กษา
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กับอาจารย์ที่ปรึ กษา มีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.29 การดึ งสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อา้ งอิงมา
จากอิ นเทอร์ เน็ ต มี จานวน 12 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 85.71 การตรวจสอบสารสนเทศที่ แสวงหามาได้ส่ วนใหญ่
เปรี ยบเทียบกับแหล่งอื่นๆอีกหลายแหล่ง มีจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.86 สารสนเทศที่แสวงหามาได้มีมาก
เพียงพอตามวัตถุประสงค์ มีจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.43
5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงงานการศึกษาอิสระที่จดั ทาในด้าน
บริ บท ด้านปัจจัยป้ อน ด้านกระบวนการ ด้านผลิตผล และปั ญหาในการจัดทาโครงงาน ได้ผลวิเคราะห์ ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา
POL7096 การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ในด้านต่างๆ
ด้าน
1

2

3

ข้อคาถาม
ด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม
1.1 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่ดี
1.2 มีกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสม
1.3 การรวบรวมข้อมูลเหมาะสม ตรงความต้องการ
1.4 วิธีดาเนินการวิจยั มีความถูกต้อง
1.5 การสรุ ปผลโครงงานมีความชัดเจน
รวม
ด้านกระบวนการ
2.1 มีการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ
2.2 มีการดาเนินงานตามแผน ติดตามความก้าวหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานให้
สามารถเสร็ จตามแผนที่กาหนดได้ทนั เวลา
รวม
ด้านผลผลิต
3.1 รายงานที่นาส่ งจัดทาตามข้อกาหนดได้ถูกต้อง
3.2 รายงานมีการบรรยายที่สามารถสื่ อความหมาย
ได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3.3 รายงานที่นาส่ งมีขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านต่างๆ
3.4 ข้อสรุ ปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
รวม
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𝜇

𝜎

แปลผล

3.86
4.07
4.07
4.00
4.07
4.01

0.66
0.47
0.62
0.55
0.73
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.07

0.62
0.73

มาก
มาก

4.14

0.77

มาก

4.10

0.58

มาก

4.07
4.00

0.62
0.55

มาก
มาก

3.86

0.66

มาก

4.36
4.07

0.50
0.48

มาก
มาก
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ด้าน
4

5

ข้อคาถาม
ด้านปั จจัยป้ อนหรื อทรัพยากร
4.1 อาจารย์ที่ปรึ กษามีส่วนสาคัญในการสนับสนุน ให้
คาแนะนา กาหนดทิศทางในการทางาน
4.2 เพื่อนมีส่วนสาคัญที่ช่วยแนะนา หรื อร่ วมช่วย
แก้ปัญหาการทางาน
4.3 ผูป้ ระเมินได้รับทักษะ ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา
รวม
ปั ญหาในการจัดทาโครงงาน
5.1 ปั ญหาเรื่ องความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
5.2 ปั ญหาความพร้อมของฮาร์ตแวร์ และซอฟต์แวร์
5.3 ปั ญหาเนื่องจากงบประมาณ
5.4 ปั ญหาจากระยะเวลา
5.5 ปั ญหาแหล่งความรู ้
5.6 ปั ญหาจากการวางแผนงานและการควบคุม
5.7 ปั ญหาจากขอบเขตของโครงงาน
5.8 ปั ญหาจากความปลอดภัย ในด้านการดารงชีวติ
5.9 ปั ญหาการสรุ ปผลและการอภิปรายผล
5.10 ปั ญหาการจัดทาเล่มรายงานผิดพลาดไม่เป็ นไป
มาตรฐานตามที่กาหนด
5.11 ปั ญหาการนาเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ไม่
ตรงเวลาหรื อไม่ถูกต้อง
รวม

𝜇
4.93
3.93
4.43

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

𝜎
0.27
0.83
0.51

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก

4.43

0.42

มาก

4.14
4.14
3.79
3.50
4.21
4.00
4.21
4.36
4.36
4.14

0.53
0.77
1.12
1.09
0.58
0.78
0.80
0.84
0.50
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.29

0.61

มาก

4.10

0.64

มาก

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากตารางที่ 3 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปั จจัยป้ อนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝜇=4.43, 𝜎=0.42) รองลงมาได้แก่
ด้านกระบวนการ (𝜇=4.10, 𝜎=0.58) และด้านผลผลิต (𝜇=4.07, 𝜎=0.48) ตามลาดับ ปั ญหาในการจัดทา
โครงงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝜇=4.10, 𝜎=0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปั ญหาจากความปลอดภัย
(𝜇=4.36, 𝜎=0.84)และปั ญหาการสรุ ปและอภิปรายผล มากที่สุด(𝜇=4.36, 𝜎=0.50) รองลงมาเป็ นปั ญหาการ
นาเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ไม่ตรงเวลาหรื อไม่ถูกต้อง (𝜇=4.29, 𝜎=0.61) และปั ญหาที่นอ้ ยที่สุดคือ
ปั ญหาจากระยะเวลา(𝜇=3.50, 𝜎=1.09)
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6. อภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
6.1 จากผลการวิจยั พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึ กษาในรายวิชา POL7096 การค้นคว้า
อิสระทางรัฐศาสตร์ พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่เริ่ มต้นโครงงานด้วยการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึ กษา เชื่ อมโยงร้อย
เรี ยงโดยใช้คาสาคัญที่สนใจไปค้นคว้าหาข้อมูลโดยค้นหาจากโปรแกรม Search Engine โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลกับ
แหล่งอื่นๆอีกหลายแหล่ง การอ้างอิงสารสนเทศส่ วนมากจากอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีมากเพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่
ต้อ งการ อาจสื บ เนื่ อ งมาจาก เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ทั น สมัย อี ก ทั้ งมี เอกสารงานวิ จัย ในรู ป แบบข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่นกั ศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ ว อีกทั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้จดั เตรี ยม
เจ้าหน้าที่ สาหรับช่ วยนักศึ กษาสื บค้นข้อมูล รวมทั้งอานวยความสะดวก WIFI ความเร็ วสู งทาให้การแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษากระทาได้สะดวกและรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภนิ จ ศรี รักษ์ (2555) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า
นักศึกษามีวธิ ีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine)
โดยใช้คาค้น(Keywords)สาหรับสื บค้นสารสนเทศที่ตอ้ งการมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของฝนทิพย์ กาลังยิ่ง
(2556) พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุผา่ นอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
6.2 จากการประเมินผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา POL7096 การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ในด้านต่างๆ
พบว่า นักศึ กษามีความคิดเห็ นในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปั จจัยป้ อนมี
ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต ตามลาดับ อาจสื บเนื่ องมาจาก อาจารย์ที่
ปรึ กษามีส่วนสาคัญในการสนับสนุน ให้คาแนะนา กากับดูแลและกาหนดทิศทางในการดาเนินงานอย่างเข้มงวด
ทาให้โครงงานของนักศึกษาประสบความสาเร็ จ สาหรับความปลอดภัย การสรุ ปและอภิปรายผล เป็ นปั ญหาใน
การค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ มากที่สุด รองลงมาเป็ นปั ญหาการนาเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ไม่ตรงเวลา
หรื อไม่ถูกต้อง อาจสื บเนื่องมาจาก งานวิจยั ทางด้านรัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมือง
พรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่ องทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นความแตกต่างทางด้านความคิด
ของกลุ่มตัวอย่างอาจมีผลกระทบต่อการสรุ ปผล การอภิปรายผลและการดารงชีวติ ของนักศึกษาหากผลที่ได้ส่งผล
ทางลบแก่บุคคลหรื อองค์กรที่นกั ศึกษาทางานอยูป่ ั จจุบนั

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาส่วนใหญ่คน้ หาผ่านโปรแกรม Search Engine โดยค้นหา
ผ่านระบบสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ หรื อข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ น้อยมากดังนั้น
อาจารย์ที่ปรึ กษาควรแนะนาให้แก่นกั ศึกษาถึงประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับให้มากขึ้น
(2) ความปลอดภัยในการค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ รวมทั้งการสรุ ปและอภิปรายผล อาจารย์ที่
ปรึ กษาต้องให้คาแนะนา กากับ ดูแล ให้มากขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาพฤติ กรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึ กษาเปรี ย บเที ยบกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน
(2) ควรศึกษาผลของการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป
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การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ENG111
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารประจาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี การศึกษา
2559 ทีส่ อนโดยวิธีการสอนตามสไตล์การเรียนรู้ ของผู้เรียนและการสอนแบบปกติ
A COMPARATIVE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN BASIC
ENGLISH COURSE ENG 111 (EVERYDAY ENGLISH) OF SRIPATUM
UNIVERSITY STUDENTS TAUGHT BY LEARNING STYLE-BASED
METHOD AND BY REGULAR METHOD
เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: phraophilard.bu@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง มี วตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาวิธีการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ ของ
นักศึ กษามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG111 หรื อไม่ และ 2) ศึ กษาเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ การรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG111 ของนักศึกษาระหว่างการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้กบั การ
สอนตามปกติ มีผลแตกต่างกันหรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
รายวิชา ENG 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารประจาวัน ปี การศึกษา 1/2559 จานวน 200 คน แบ่งเป็ น 4 กลุ่มๆ
ละ 50 คน โดยนักศึ กษาถูกจัดเป็ นกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟั ง กลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น และ
กลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่ อนไหวร่ างกาย โดยใช้ผลการตอบแบบสอบถาม Perceptual Learning Style
Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 1987) ตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้ง 3 กลุ่มนี้ สอนสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 4 เป็ นกลุ่มที่รวมทุกสไตล์การเรี ยนรู ้ สอนตามวิธีปกติ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษ ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลวัด
ระดับความรู ้ก่อนและภายหลังการเรี ยนตามเงื่อนไขการทดลองทั้ง 4 กลุ่ม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติใช้สถิติ
ทดสอบค่า t (paired sample t-test) และ ค่า F (F-test) ผลการวิจยั พบว่า (1) คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิช าภาษาอัง กฤษ วัด หลัง การเรี ยนของกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง 3 กลุ่ ม สไตล์ก ารเรี ย นรู ้ มี ค่ า สู ง กว่า คะแนนค่า เฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01) (2) คะแนนค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้และ
กลุ่มการสอนตามปกติ พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างทุกเงื่ อนไขไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (F
(3,196) = 1.90, p>.05)
คาสาคัญ: สไตล์การเรี ยนรู ้ สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น สไตล์การเรี ยนรู ้โดย
การเคลื่อนไหวร่ างกาย การสอนตามวิธีปกติ
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ABSTRACT
This experimental study was aimed at 1) determining whether learning style-based teaching method had
an effect on the students’ learning achievement in English, and 2) comparing the learning achievement of students
taught by learning style-based method and those by regular method. The samples consisted of 200 Sripatum
Universsity students who were enrolled in a course ENG 111 (Everyday English) in the first semester of the
academic year 2017 were divided into 4 groups of 50 students. Based on the results of the Perceptual Learning
Style Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 1987), the students were assigned to an auditory learning style
group, a visual learning style group, and a kinesthetic learning style group, respectively. These three groups were
taught with the method of which the focus matched the learning styles of the students in each group. The fourth
group was composed of students with different learning styles mixed together and was taught by regular method.
. The instruments used were English achievement tests in multiple-choice type consisting of 40 questions. Data
were statistically analyzed by mean score, standard deviation, paired sample t-test and F-test. The results showed
that (1) The average scores of the post achievement test of all 3 learner groups' learning styles were statisticallysignificant higher than the pretest achievement test (p<.01). (2) The average scores of the post achievement test
of each 3 learner groups' learning styles and the students in regular method group were not significantly different
(F (3,196) = 1.90, p>.05).
KEYWORDS: Learning Style, Visual Style, Auditory Style, Kinesthetic Style, Regular Method

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั ญ หาการเรี ย นภาษาอังกฤษของนักศึ กษาไทยในปั จจุ บัน ยัง มิ ไ ด้ห มดไป แต่ ย งั คงมี ใ ห้เห็ นอย่าง
ต่อเนื่ อง ถึ งแม้ว่านักศึ กษาจะมี ทศั นคติ ที่ดีข้ ึนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในแง่ของความสาคัญของ
ภาษาอังกฤษในการเรี ยน การทางานในอนาคต และการติ ดต่อสื่ อสาร แต่นักศึ กษาจานวนมากยังแสดงความ
คิดเห็ นว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษและไม่สนุ กในการเรี ยนภาษาอังกฤษ (กิ จจา เทพศิ ริ และ ปั ญจพร พจนปั ญญา,
2555) ทั้ง นี้ เป็ นผลมาจากนัก ศึ ก ษาการขาดความมั่น ใจในตนเอง มี ค วามกัง วลและความกลัว เมื่ อ ต้อ งพู ด
ภาษาอังกฤษ สื บเนื่ องมาจากมีความรู ้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสาหรับการสื่ อสาร รู ้คาศัพท์นอ้ ย
ไม่ชอบเรี ยนรายวิชาที่ เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ขาดทักษะการใช้ภาษาในการสื่ อสารในสภาพจริ ง และ
นักศึกษาต้องนึ กเป็ นภาษาไทยก่อนเสมอเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ (นงสมร พงษ์พานิ ช, 2554, ณัฏฐ์นรี ฤทธิ รัตน์
และธัญภา ชิระมณี , 2557) รวมถึงนักศึกษามีความวิตกกังวลหากสอบไม่ผา่ นรายวิชาการพูดภาษาอังกฤษ (เจนจิรา ชัยปาน, ทรายขวัญ พรมแก้ว และ สิ ทธิ ศรี นาค, 2556)
ในการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารประจาวัน ของคณะศิ ลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมนั้น ก็พบปั ญหาของนักศึกษาในลักษณะเช่นเดี ยวกันกับที่กล่าวข้างต้น การศึ กษา
สไตล์การเรี ยนภาษาอังกฤษ จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจเพราะทาให้ผสู ้ อนได้รู้และเข้าใจสไตล์การเรี ยนภาษาอังกฤษของ
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ผูเ้ รี ย นสามารถน าผลการศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นากิ จ กรรมในชั้น เรี ย น และปรั บ เปลี่ ย นวิธีการสอนให้
สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนของผูเ้ รี ยนซึ่งสามารถช่วยส่งเสริ มประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ กษาว่า นัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัย ศรี ปทุ ม มี ผ ลสัม ฤทธิ์ การเรี ย นรู ้ รายวิช าภาษาอัง กฤษพื้นฐาน
ENG111 เป็ นอย่างไรเมื่อได้รับการสอนที่สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนรู ้ของตน
2) เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนที่สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนรู ้ของตนกับนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG111แตกต่างกันหรื อไม่

3. สมมติฐานการวิจัย
1) นักศึกษาที่ได้เรี ยนตามการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในการ
ทดสอบก่อนและหลังแตกต่างกัน
2) นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชา ENG111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารประจาวัน ตามการสอนตามสไตล์การ
เรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน และกลุ่มที่เรี ยนตามการสอนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในการทดสอบหลังแตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สไตล์การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาต่ า งประเทศ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ท าให้ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิ ภาพ และมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน ถ้าผูส้ อนสามารถรู ้สไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
ผูส้ อนก็สามารถออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการ
เรี ยนภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึ้น (Reid, 1987; Oxford & Ehrman, 1988; Ehrman & Oxford, 1990; Reid 1995; Oxford,
2003) ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจทฤษฎีสไตล์การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของ Reid (1995) Reid ได้เสนอ
สมมติฐานที่สาคัญเกี่ยวกับสไตล์การเรี ยนรู ้ไว้ 2 ประการคือ 1) ผูเ้ รี ยนทั้งหมดมีสไตล์การเรี ยนรู ้ของตนเอง และมี
จุ ดเด่ นและจุ ดด้อยในการเรี ยนรู ้ 2) การจับคู่ผิดระหว่างสไตล์การสอนและสไตล์การเรี ยนรู ้ นามาซึ่ งความ
ล้มเหลว ความคับข้องใจและ การขาดแรงจูงใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
Reid (1987) ได้เสนอแนวคิดสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ หรื อภาษาที่
สอง ว่าสามารถแบ่งได้ดงั นี้
(1) สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น ผูเ้ รี ยนสไตล์น้ ีมกั ชอบการอ่านข้อความในหนังสื อ บนกระดานดา
และรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อต่างๆ ผ่านการมองเห็น ผูเ้ รี ยนเหล่านี้ชอบเรี ยนรู ้ผา่ นรู ปภาพ จินตนาการ และการ
รับรู ้วตั ถุในสภาพแวดล้อมต่างๆ
(2) สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการได้ยนิ ผูเ้ รี ยนสไตล์น้ ีมกั ชอบการฟังคาพูดสนทนา และการอธิบายปากเปล่า
ผูเ้ รี ยนเหล่านี้สามารถเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งอาศัยข้อมูลทางสายตา โดยเรี ยนจากการฟังคาสนทนา การพูดคุยโดยตรง
และฟังคาบรรยายโดยไม่ตอ้ งมีภาพประกอบ
(3) สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่อนไหวร่ างกาย ผูเ้ รี ยนสไตล์น้ ีมกั ชอบการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์โดย
การลงมือปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนเหล่านี้ชอบเรี ยนรู ้โดยการกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิโดยตรง
1476

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

(4) สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนเป็ นกลุ่ม ผูเ้ รี ยนสไตล์น้ ีมกั ชอบการเรี ยนรู ้แบบรวมกลุ่ม ผูเ้ รี ยนเหล่านี้
ชอบเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนคนอื่น
(5) สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนโดยลาพัง ผูเ้ รี ยนสไตล์น้ ีมกั เรี ยนได้ดี เมื่อเรี ยนคนเดียว ผูเ้ รี ยนเหล่านี้
ชอบ คิด ทางาน และจดจาข้อมูลต่างๆ ได้ดี เมื่อเรี ยนเพียงลาพัง
งานวิจยั ในต่างประเทศเกี่ ยวกับสไตล์การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของ Reid นั้น Barman, Aziz, and Yusoff
(2014) ได้วิจยั พบว่า เมื่อนักศึกษาได้ตระหนักถึงจุดแข็งในการเรี ยนของพวกเขา เช่น รู ปแบบในการเรี ยนรู ้ และ
รู ้จกั ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนเอง พวกเขาก็สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ และทาให้ผลการเรี ยนดี
ขึ้น ขณะที่ Moayyeri (2015) พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญระหว่างสาขาวิชาที่เรี ยนกับสไตล์การเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน
ส่ วนงานวิจยั ในประเทศไทย พบว่า สไตล์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มี
รู ปแบบที่แตกต่างกันตามความถนัดของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมแล้วนักเรี ยนนักศึกษาชอบสไตล์การเรี ยนรู ้
เป็ นกลุ่มมากกว่าการเรี ยนตามลาพังคนเดียว ชอบเรี ยนแบบใช้ตาดู หูฟัง และเคลื่อนไหว มากกว่าการอ่านและการ
เขียน(ดารงค์ นิมมานพิสุทธิ์, 2536; พัชรี พรรณ ม. รัตนพล, 2541: ปั ญชลี วาสนสมสิ ทธิ์, 2542; ณัฎฐนุช มัน่ สาคร,
2553; อัญชลี ตันวินิจ, 2553; อรุ ณี อรุ ณเรื อง วีนา สงวนพงษ์ และทรงสิ ริ วิชิรานนท์, 2556)
จากการรวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องนามาสร้ างกรอบแนวความคิดสาหรับ การศึ กษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ และการโดยการสอนตามวิธีปกติ
ส่ วนตัวแปรตาม คื อ ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ ภาษาอัง กฤษ โดยได้กาหนดความสัมพันธ์ข องตัวแปรที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
มองเห็น
การสอนสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย
การสอนตามวิธีปกติ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ออกแบบโดยใช้การวัดผลก่อนและการวัดผลภายหลังการเรี ยน
(Pretest-Posttest Design) มีวตั ถุประสงค์ในการจัด การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 3 รู ปแบบ เพื่อ
ศึกษาผลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั ใช้การวัดผลก่อนและการวัดผลภายหลังการเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขการทดลอง
การวัดผลก่อน ดาเนินการทดลอง
1. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
O1
X1
2. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น
O1
X2
3. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่อนไหว
O1
X3
ร่ างกาย
4. กลุ่มการสอนตามวิธีปกติ
O1
X4

การวัดผลหลัง
O2
O2
O2
O2

5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนในรายวิชา ENG 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารประจาวัน ปี
การศึกษา ที่ 1/2559 และได้ทาแบบสอบถาม Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) ของ
Reid (1987) จานวน 1,246 คน โดยแบ่งนักศึกษาตามเกณฑ์ของแบบสอบถาม เป็ นกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
ฟั ง จานวน 408 คน กลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็ น จานวน 357 คน และกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
เคลื่อนไหวร่ างกายจานวน 481 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ENG 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารประจาวัน ปี
การศึกษา 1/2559 จานวน 200 คน แบ่งตามสไตล์การเรี ยนรู ้เป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน โดยการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยกลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 กลุ่มสุ่ มตามเพศ และคณะที่นกั ศึกษาเรี ยน
จากกลุ่มประชากร ส่ วนกลุ่มที่ 4 จานวน 50 คนเป็ นกลุ่มที่รวมทุกสไตล์การเรี ยนรู ้ สอนตามวิธีปกติ สุ่ มตามกลุ่ม
สไตล์การเรี ยนรู ้ เพศ และคณะที่นกั ศึกษาเรี ยน จากกลุ่มประชากร
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG111 ตามสไตล์การเรี ยนรู ้ โดยแบ่งเป็ น
การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ และการสอนตามวิธีปกติ ตัวแปรตาม คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG111 วัดจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) แบบสอบถาม PLSPQ ของ Reid (1987) เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสไตล์การเรี ยนรู ้ ที่ ผูต้ อบ
ชอบใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ จานวน 30 ข้อ โดยให้ผตู ้ อบประเมินว่าเห็นด้วยหรื อไม่กบั ข้อความทั้ง 30 ข้อ แล้ว
นาคะแนนของผูต้ อบมาคิดคะแนนตามเกณฑ์ เพื่อจัดนักศึกษาตามกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 กลุ่ม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ในการวัดระดับความรู ้ก่อนและ
ภายหลังการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผูว้ จิ ยั ตาม
รายละเอียดเนื้อหาหลักสู ตรวิชา ENG111 Everyday English ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบนี้ ให้นกั ศึกษาจานวน 114 คน
(ซึ่งทาแบบสอบถาม PLSPQ และเป็ นนักศึกษาที่มีสไตล์การเรี ยนรู ้แตกต่างกันครบทั้ง 3 กลุ่ม) ทาการทดสอบ เพื่อ
หาประสิ ทธิ ภาพของแบบทดสอบที่ สร้างขึ้น ข้อสอบที่ ใช้วดั ก่อนและภายหลังการเรี ยน มีค่าความยากง่าย (P)
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ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิความเชื่อมัน่ ภายใน หรื อค่าอัลฟาของครอ
นบาค ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.56, 0.55 และ0.87 ตามลาดับ
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. การจัดทาแผนการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มที่สอนตามปกติ
2. ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบ Pre-test
3. จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ในแต่ละกลุ่มเรี ยน ใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาทาการทดลอง (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2559) ตามเงื่อนไขกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 4 กลุ่ม โดยสอน
จานวน 8 ครั้งๆ ละ 90 นาที
4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรี ยนการสอน ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบ Post-test เพื่อนาคะแนนไป
วิเคราะห์ตอ่ ไป
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติทดสอบค่า t (Paired sample t-test)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและ
ภายหลังการเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) โดยการใช้สถิติทดสอบค่า F (F-test)

6. สรุ ปผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ผลทางสถิตในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบตารางประกอบคา
บรรยาย ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและภายหลัง
การเรี ยน จาแนกตามเงื่อนไขการทดลอง
จานวน
คะแนน
คะแนน
เงื่อนไขการทดลอง
นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์วดั
ผลสัมฤทธิ์วดั
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
t
df P-value
S.D.
S.D.
X
X
1. กลุ่มการสอนตาม
สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
ฟัง
2. กลุ่มการสอนตาม
สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
มองเห็น
3.กลุ่มการสอนตามสไตล์
การเรี ยนรู ้โดยการ
เคลื่อนไหว ร่ างกาย

50

18.22

5.86

31.92

5.54

50

50

19.20

5.83

32.18

5.20

18.14

5.31

31.42

5.22

52.24

49

.000**

60.98

49

.000**

83.42

49

.000**

**ค่า p<.01
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มที่เรี ยนตามการ
สอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของตนเองพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและ
ภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทุ กเงื่ อนไข มี ความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมี นัยสาคัญ (p<.01) แสดงว่า
การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้แต่ละเงื่อนไข มีผลทาให้คะแนนวัดภายหลังสูงขึ้นอย่างชัดเจน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัด
ภายหลังการเรี ยน จาแนกตามเงื่อนไขการทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธิ์วดั หลัง
เรี ยน
เงื่อนไขการทดลอง
S.D.
X
1. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
31.92
5.54
2. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น
32.18
5.20
3. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่อนไหวร่ างกาย
31.42
5.22
4. กลุ่มการสอนตามวิธีปกติ
29.78
6.10
1480

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ วัดภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มตามเงื่อนไขการทดลอง
P-value
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม

3

44.98

58.12

ภายในกลุ่ม

196

5989.82

30.56

รวมทั้งหมด

199

6163.80

1.90

0.13

จากตารางที่ 3 และ 4 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยวของคะแนนค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดภายหลังการเรี ยนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มตามเงื่อนไขการทดลองพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทุกเงื่อนไข ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิ ติ (F (3,196) = 1.90, p>.05) แสดงว่ากลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาทั้ง 3 กลุ่มนั้น
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ทางภาษาอังกฤษไม่แตกต่างจากกลุ่มการสอนตามวิธีการปกติ

7. อภิปรายผล
1. จากสมมติฐานที่ 1 “นักศึ กษาที่ ได้เรี ยนตามการสอนตามสไตล์ก ารเรี ยนรู ้ของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในการทดสอบก่อนและหลังแตกต่างกัน” ผลการวิจยั ครั้งนี้ สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภายหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Yasmin, Akbar,and Hussain (2016) ที่ พบว่า สไตล์การเรี ยนรู ้ มีสหสัมพันธ์เชิ งบวกกับสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนรู ้
และตรงกับที่ เสน่ห์ เดชะวงศ์ และสมพร โกมารทัต (2559) พบว่า การใช้สไตล์การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. จากสมมติฐานที่ 2 “นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชา ENG111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารประจาวัน ตามการ
สอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกัน และกลุ่มที่ เรี ยนตามการสอนปกติ มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการ
ทดสอบหลังแตกต่างกัน” ผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษภายภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม พบว่าคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จึงไม่สามารถสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษวัดภายภายหลัง
การเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแตกต่างกัน ดังนั้นต้องถือว่าการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา ได้ผล
การเรี ย นรู ้ ไม่ แตกต่ า งกับการสอนตามปกติ ซึ่ ง สนับ สนุ นงานวิจัยของ Yilmaz-Soylu and Akkoyunlu (2009);
Veena, and Shastri (2013); Biçer (2014); Chaudhary, et al. (2015); Arbabisarjou, et al. (2016); Khan and Iqbal
(2016) ที่ สรุ ป ว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญระหว่างรู ปแบบการเรี ยนที่ แตกต่างกันและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา
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8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การสอนภาษาอังกฤษตามสไตล์การเรี ยนรู ้ทาให้นกั ศึกษาทาให้นกั ศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น ทาให้อาจารย์ผสู ้ อนสามารถเพิ่มช่องทางในการสอนภาษาอังกฤษตามสไตล์การ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้เพิ่มขึ้น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั การจัดการเรี ยนการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดอื่นๆ ที่น่าสนใจ (Gregorc,
1985; Kolb , 1984; Felder and Silverman,1988; Dunn and Dunn, 1989; Fleming, 2001) เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนให้เพิ่มมากขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับความมี
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 250 คน ในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 4 และทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อหาค่าเฉลี่ ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ตวั แปรตาม
โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ด้วยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
โดยภาพรวมและรายด้ายอยูใ่ นระดับ “มาก” และความมีประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก”
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและความมีประสิ ทธิผล
ของโรงเรี ยน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่าภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีความสัมพันธ์กบั ความมี ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ ากับ .975 (R = .975) ซึ่ งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ทานายหรื ออานาจพยากรณ์ ร้อยละ 95.1 (R2 = .951) บ่งชี้วา่ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของสถานศึกษาขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
4 ได้แก่ ด้านการทางานเป็ นทีม
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์, ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน, โรงเรี ยนขยายโอกาส
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ABSTRACT
The purpose of the study was to investigate the correlation between creative leadership of school
principals and the effectiveness of the schools. The participants were 250 teachers and school principals of the
extended schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The data were analyzed with
mean, percentage, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple
Regression. The result revealed that the extended schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area
Office 4 maintain high level of creative leadership. Similarly, the effectiveness of the schools are on the high
level as well. Furthermore, Pearson Product Moment Correlation Coefficient indicated that all aspects the
creative leadership and the effectiveness of the school were significantly positive correlated at the .01 level.
This means the creative leadership of the principals was related to the effectiveness of the school. Finally, the
coefficient of correlation was .975 (R = .975), with statistical significance at .05 and predictive power
coefficient or predictive power was 95.1 (R2 = .951). This shows that the creative leadership of the principals
influences the effectiveness of the extended schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office
4. Namely teamwork
KEYWORDS: Creative leadership, Effectiveness of the schools, The extended schools

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บัน สั ง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว จากการเติ บ โตของวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมต่างๆ ที่ ทาให้สังคมกลายเป็ นโลกแห่ งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปไม่วา่ จะเป็ นด้าน
บุคคล วัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเชื่อ แนวทางการดาเนิ นชีวิต รวมถึงระดับการศึกษา ความต้องการของบุคคล
ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผลักดันให้ผูบ้ ริ หารองค์กรในปั จจุบนั ต้องเตรี ยมตัวรับมือหรื อเตรี ยมความพร้อมให้
สามารถบริ ห ารจัดการและด ารงอยู่ในสังคมปั จจุ บัน และอนาคตได้ (มัท นา วังถนอมศัก ดิ์ , 2550) ในขณะที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่ วน เพื่อร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเตรี ยมความพร้อมคนสังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิ จด้วยฐานความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิ ดสร้างสรรค์ เพื่ อให้สามารถบริ ห าร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึ กษาให้เกิ ดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนมากที่ สุด และเพื่อให้การปฏิ รูปการศึ กษาบรรลุ
เป้ าหมายภารกิจดังกล่าวจึงขึ้นอยูก่ บั “ภาวะผูน้ า” ของผูบ้ ริ หารเป็ นสาคัญ ซึ่ งในปั จจุบนั การบริ หารองค์กร ไม่วา่
จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน ต่างเล็งเห็ นความสาคัญและความจาเป็ นที่ จะต้องทาการพัฒนา หรื อปรับปรุ งวิธีการ
ด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประหยัด สู ง สุ ด เพื่ อ จะได้เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
บริ หารงานแก่องค์กรให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็ นผลดี ต่อองค์กรนั้นโดยตรงแล้ว ยังทาให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวรองรับตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมปั จจุบนั
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โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษาเกิ ดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 สังกัดสานักงานการประถมศึ กษา
แห่งชาติ โดยเปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ซึ่งรัฐบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชน
ที่เรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ได้มีโอกาสเรี ยนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นการเปิ ดโอกาสหรื อขยายโอกาสให้เยาวชนที่อยูใ่ น
เขตพื้นที่ ห่างไกลได้มีพ้ืนฐานการศึ กษาที่ สูงขึ้น ในการดาเนิ นการดังกล่าวใช้อาคารสถานที่ และบุคลากรของ
โรงเรี ยนประถมศึ กษา จากการดาเนิ นของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2533 จนถึงปี
การศึกษา 2544 มีโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาทัว่ ประเทศเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 6,663 โรง และในปี การศึกษา
2554 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทัว่ ประเทศ มีจานวนถึง
7,083 โรงเรี ยน
จากสภาพปั ญหาและความสาคัญดังกล่าว ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริ หารจัดการ และ
พัฒนาตนเองให้มีภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ ให้ทนั ต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ส่ งผลต่อการพัฒนา
สถานศึ กษาให้เป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ ส มบู รณ์ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผูเ้ รี ย นมี ความรู ้ ค วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการ
ดาเนิ นงาน ส่งเสริ มประสิ ทธิ ผลของ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มีมากขึ้น อันจะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหา การพัฒนา
ในหน่วยงานและองค์กรทางการศึ กษาได้อย่างเป็ นระบบ ให้สถานศึกษามีศกั ยภาพที่จะผลิตทรัพยากรมนุ ษย์ให้
สามารถอยูร่ ่ วมกันและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาระดับ ภาวะผูน้ าเชิ ง สร้ างสรรค์ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ กษาและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างภาวะผู ้น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ ความมี
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
3. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่ อความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีวสิ ยั ทัศน์
2. การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
3. การมีความยืดหยุน่ และปรับตัว
4. การมีความคิดสร้างสรรค์
5. การทางานเป็ นทีม

ความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร
4. ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาโรงเรี ยน
5. การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จานวน 45 โรงเรี ยน จานวน 667 คน ซึ่งประกอบ
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จานวน 45 คน
- ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จานวน 622 คน
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จานวน 250 คน ซึ่งประกอบด้วย
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จานวน 45 คน
- ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จานวน 205 คน
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4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้ น คือ กลุ่มตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 5 ตัวแปร คือ
1. การมีวสิ ยั ทัศน์
2. การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
3. การมีความยืดหยุน่ และปรับตัว
4. การมีความคิดสร้างสรรค์
5. การทางานเป็ นทีม
ตัวแปรตาม มี 1 กลุ่มตัวแปร คือ ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน คือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร
4. ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาโรงเรี ยน
5. การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดย
ศึกษาจากตารา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และขอคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ นามาสร้าง
แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่ องมือเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ตามการรับรู ้ของตนเอง ลักษณะเครื่ องมือเป็ นมาตรวัด
แบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จาแนกเนื้ อหาตามตัว
แปรย่อย 5 ตัว คือ การมีวิสัยทัศน์ การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุ คคล การมี ความยืดหยุ่นและปรับตัว การมี
ความคิดสร้างสรรค์ และการทางานเป็ นทีม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความมีประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ลักษณะเครื่ องมือเป็ นมาตรวัดแบบประเมินค่า
(rating scale) 5 ระดับ คื อ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา
โรงเรี ยน และการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทาหนังสื อขอความร่ วมมือ ในการเก็บข้อมูล
จาก มหาวิทยาลัยศรี ป ทุ ม ขอนแก่ น เพื่อขออนุ ญ าต และขอความอนุ เคราะห์ เก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างของ
โรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จานวน 45 โรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจัย ส่ ง หนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม พร้ อ มส่ งแบบสอบถามถึ ง
โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการดาเนินการ 3 วิธี ดังนี้
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2.1 โดยตัวแทนเก็บรวบรวมให้
2.2 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมเอง
2.3 จัดส่งทางไปรษณี ย ์
ทางไปรษณี ย ์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยทางไปรษณี ย ์ ในกรณี ที่
ไม่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาตามกาหนด ผูว้ จิ ยั จะติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยงั ไม่ได้รับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้งในรายที่
แบบสอบถามสู ญหายหรื อไม่ได้รับคืน โดยขยายเวลาอีก 5 วัน จากแบบสอบถามที่ ส่งไปทั้งหมดจานวน 250
ฉบับ ได้รับกลับคืนมา คิดเป็ นร้อยละ 100
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ
2. ข้อมู ล ระดับ ภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ ความมี
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Coefficient)
4. ข้อ มูล ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่งผลต่อความมี ป ระสิ ท ธิ ผลของ
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณแบบมีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1) ภาวะผู ้น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาขอนแก่น เขต โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็ นรายด้าน อยูใ่ น
ระดับ “มาก” ทุ กด้าน โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ตามลาดับ ได้แก่ ด้านการทางานเป็ นที ม ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการมีความยืดหยุน่ และปรับตัว ด้านการมีวิสยั ทัศน์ และด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับสุดท้าย
2) ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับ “มาก”
ทุ กด้าน โดยเรี ยงจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ตามลาดับ ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านความสามารถในการ
ปรับตัวและพัฒนาโรงเรี ยน ด้านความพึงพอใจในงานของบุคลากร และด้านการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มี
ค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับสุดท้าย
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับความมีประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
พบว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะผู ้น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกด้าน
มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก โดยภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ดา้ นวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ผลด้าน
ความพึงพอใจ (r = .944) ด้านการเป็ นองค์กร (r = .948) และด้านการปรับตัว (r = .946) มากที่ สุด ภาวะผูน้ าเชิ ง
สร้างสรรค์ดา้ นปั จเจคบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ (r = .927) มากที่สุด และ ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ดา้ นการยืดหยุน่ และด้านการทางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
(r = .793) มากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิ ผล ของโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 4 พบว่า ค่าสัมประสิ ท ธิ์ สหสัมพัน ธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษาขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก โดยภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ดา้ นวิสยั ทัศน์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลด้านความพึงพอใจ (r = .944) ด้านการเป็ นองค์กร (r =
.948) และด้านการปรั บตัว (r = .946) มากที่ สุด ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ด้านปั จเจคบุ ค คลมี ความสัมพันธ์กับ
ประสิ ทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ (r = .927) มากที่สุด และ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ดา้ นการยืดหยุน่ และด้านการทางาน
เป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน (r = .793) มากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

6. อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถอภิปรายผลที่ได้
จากการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4 มี ภ าวะผู ้น าเชิ ง สร้ างสรรค์โ ดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใ นระดับ “มาก” ทั้ง นี้
อาจเนื่ องมาจากการที่ สังกัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4 ได้จัด อบรม ประชุ ม
สัมมนา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เน้นการปฏิ บตั ิงานเชิงบูรณาการ มีการกระจาย
อานาจและบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา ภาวะผูน้ าในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงจากภาวะ
ผูน้ าในอดีต ผูน้ าไม่ใช่บุคคลที่ เก่งเพียงคนเดี ยว แต่คณะที มต้องก้าวไปพร้อมกัน และต้องเป็ นบุคคลที่ สามารถ
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สร้างบรรยากาศแห่ งความร่ วมมือ บรรยากาศการทางานที่ เปิ ดโอกาสให้บุคคลในองค์กรได้แสดงความคิดเห็ น
อย่างอิสระ
สาหรับความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4
จากผลการวิจยั พบว่า ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็ นรายด้าน อยูใ่ น
ระดับ “มาก” ทุ ก ด้า น โดยเรี ยงจากค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ตามล าดั บ ได้ แ ก่ ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ด้ า น
ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาโรงเรี ยน ด้านความพึงพอใจในงานของบุ คลากร ด้านคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน และด้านการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มี ค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการบริ หาร
โรงเรี ยนในปั จจุ บัน เป็ นการบริ ห ารงานแบบมุ่ งเน้น ผลงาน โดยใช้ป ระสิ ทธิ ผลของการบริ ห ารโรงเรี ยนเป็ น
เป้ าหมายสูงสุดและเป็ นตัวชี้วดั ความมีประสิ ทธิภาพของโรงเรี ยน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับความมีประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จากผลการวิจัย พบว่า ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างภาวะผู ้น าเชิ ง สร้ างสรรค์ข องผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากับ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขยายโอกาส สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 4 ทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก โดยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ดา้ นวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิ ผลด้านความพึงพอใจ (r = .944) ด้านการเป็ นองค์กร (r = .948) และด้านการปรับตัว (r = .946) มาก
ที่สุด ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ดา้ นปั จเจคบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ (r = .927) มากที่สุด
และ ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ดา้ นการยืดหยุ่นและด้านการทางานเป็ นที มมี ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลด้าน
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน (r = .793) มากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิ ผล ของโรงเรี ยนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 แสดงให้เห็ น ว่าตัวแปรต้น ทั้ง 5 ตัว ดี แ ละเหมาะสมที่ จ ะท า ให้ ส ถานศึ ก ษาขยายโอกาส สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีประสิ ทธิ ผล ตัวแปรทั้ง 5 ตัว ซึ่ งประกอบด้วยผูน้ า
เชิ งสร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านวิสัยทัศน์ (X1) ด้านปั จเจคบุ คคล (X2) ด้านการยืดหยุ่น (X3) ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (X4) และด้านการทางานเป็ นทีม (X5)

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรได้รับการพัฒนาในด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล เพื่อจะได้
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลและทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกมี
คุณค่าและมีความสาคัญ ผูน้ าจะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor)ของผูต้ ามแต่ละคน เพื่อการพัฒนา
ผูต้ ามผูน้ าจะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ ผลและเติบโตของแต่ละ
คน ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น
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(2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญและเอาใจใส่ ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในด้าน
การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ให้มากขึ้ น เพื่อเป็ นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้
สภาวะของการเป็ น ผู ้ น าในองค์ ก าร (Leadership) และการเรี ยนรู ้ ร่ วมกั น ของคนในองค์ ก าร (Team
Learning) เพื่อให้เกิ ดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะร่ วมกัน และพัฒนาองค์การ
อย่างต่อเนื่ องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมีองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ ี จะทาให้องค์การและ
บุคลากร มีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพและมีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผล
(3) สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 4 ควรจัดทายุทธศาสตร์ การอบรม
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของตัวแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท้ งั 5 ด้าน ที่ส่งผลนาไปสู่
ความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุ งตนเองทั้งใน
ด้านการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านการมีวิสัยทัศน์ การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว และการมีความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มกาลังความรู ้
ความสามารถ และร่ วมกันทางานให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย เห็ นผลเป็ นรู ปธรรมชัดเจน และมีการ
พัฒนามากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งถึ งพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ประสบความสาเร็ จ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากชุมชน สามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิผลอย่างแท้จริ งโดยศึกษาในรู ปของกรณี ศึกษา
(2) ควรศึกษาตัวแปรภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้นามา
พิ จารณา เช่ น การมุ่ งท างานให้ส าเร็ จ การเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง การมี จิ น ตนาการเป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ อ ให้
การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายมากขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ตฉบับ นี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์ อย่างดี ยิ่ง จาก
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คาแนะนา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่ องในการทางานนามาซึ่งคุณภาพของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งจุดประกายแนวคิด
ทางการบริ หารให้แก่ผวู ้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ชารี มณี ศรี ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ บิ น ยุระรั ช กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ที่ กรุ ณาให้คาแนะน าและข้อเสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ จนกระทัง่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ผูส้ อนประจ าสาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษาทุ กท่ านประกอบด้ว ย
ดร.สุ ภทั ร พันธ์พฒ
ั นกุล ดร.ศิ ริ ถีอาสนา ดร.จักรพันธุ์ จันทร์ เจริ ญ ดร.นวรัตน์ แซ่ โค้ว ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อานาจ วังจี น ที่ ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารการศึ กษา สนับสนุ นให้กาลังใจ
และเป็ นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด
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ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.สมชาย จันใหญ่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนหนองกุง
วิทยา นายพงษ์ศกั ดิ ทายิดา นางวรรณรัตน์ ทายิดา ครู ชานาญการพิเศษโรงเรี ยนชุมชนหนองกุงวิทยา ที่ กรุ ณา
เสี ยสละเวลาอันมีค่ายิง่ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั จนได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพสาหรับการ
ทาวิจยั ในครั้งนี้ รวมทั้งคณะครู และผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ขอนแก่น เขต 4 ที่ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ที่ สละเวลาให้ความร่ วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารและ
เพื่อนร่ วมงานในโรงเรี ยนชุมชนหนองกุงวิทยา ตลอดจนเพื่อนๆ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา ที่คอยให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา
ขอขอบคุณ ร.ต.อ.จักรพล สมสุ ข และน้องสาว ที่ คอยช่วยเหลือ สนับสนุ น และให้กาลังใจที่ ดียิ่ง ขอ
กราบขอบพระคุณคุณแม่ราตรี เที่ยงประเทศ มารดา ที่คอยเป็ นพลังและกาลังใจจนทาให้ลูกประสบความสาเร็ จ
ทางการศึกษา คุณค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั ราลึกและบูชา
พระคุณแก่บุพการี ของผูว้ จิ ยั และบูรพาจารย์ทุกท่านตลอดจนผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ จในการศึกษาครั้งนี้
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การศึกษาเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
เตรียมพร้ อมสู่ งานอาชีพ ของนักศึกษามหามิทยาลัยศรีปทุมทีไ่ ด้ รับการสอนตาม
สไตล์การเรียนรู้ ของผู้เรียนและโดยการสอนแบบปกติ
A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH ACHIEVEMENT IN ENG 339
ENGLISH FOR CAREER PREPARATION OF SRIPATUM OF UNIVERSITY
STUDENTS TAUGHT BY LEARNING STYLE-BASED METHOD
AND REGULAR METHOD
สุ พกั ตรา ศรีเจริญ
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: supuktra.sr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจัยคือ (1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึ กษามี
ความสัมพันธ์กบั สไตล์การเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาของ
นักศึ กษาตามการจัดการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 เงื่อนไข และการสอนตามปกติมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรี ยมพร้อมสู่ งานอาชี พ ปี การศึ กษา 1/2559 จานวน 200 คน แบ่งเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ 50 คน โดยนักศึ กษาทา
แบบสอบถาม Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid, 1987) เพื่อจัดเป็ นกลุ่มสไตล์
การเรี ยนรู ้โดยการฟัง กลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น และกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ทั้ง 3 กลุ่มนี้ สอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ส่ วนกลุ่มที่ 4 เป็ นกลุ่มที่รวมทุกสไตล์การเรี ยนรู ้ สอนตามวิธี
ปกติ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถาม PLSPQ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยใช้วดั ก่อนและหลังการ
เรี ยนการสอน และนาข้อมู ลคะแนนที่ วดั ได้ มาทดสอบสถิ ติด้วยค่า t และ ค่า F ผลการวิจัยแสดงให้เห็ น ว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและวัดหลังการเรี ยนของนักศึกษาตามเงื่อนไข
สไตล์การเรี ยนรู ้ ทั้ง 3 เงื่ อนไขมี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ และไม่ พ บความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญของคะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดหลังการเรี ยนของนักศึกษาตามเงื่อนไข
สไตล์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 เงื่อนไข และการสอนตามปกติ
คาสาคัญ: สไตล์การเรี ยนรู ้ สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น สไตล์การเรี ยนรู ้โดย
การเคลื่อนไหวร่ างกาย การสอนตามวิธีปกติ
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ABSTRACT
The objectives of this research are (1) to examine if students' English achievements have any
significant relationship with their learning styles; (2) to determine if there are any significant differences in the
students’ achievement in English between those taught by learning style-based method and those taught by a
regular method. The samples consisted of 200 Sripatum University students who were enrolled in a course ENG
339 English for Career Preparation in the first semester of the academic year 2016 were divided into 4 groups
of 50 students. The students completed a Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) (Reid,
1987) to determine if their learning styles are auditory, visual, or kinesthetic respectively. These three groups
were taught with the methods applied to the students according to their learning styles in each group. The fourth
group was composed of all three learning styles students and was taught by regular method. The instruments
used in this study were a PLSPQ and a 30–item multiple choice English Achievement Test (as pretest and
posttest). The t-test and F-test were used to answer the research question. The findings indicated that there were
statistically significant differences in the students’ mean scores between pretest and posttest of the students in
the 3 types of teaching according to students’ learning styles and there is no significant difference in the
students’ posttest mean scores of the English achievement that correspond to the 3 types of teaching according
to students’ learning styles and the regular teaching style.
KEYWORDS: Learning Style, Visual Style, Auditory Style, Kinesthetic Style, Regular Method

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั ญหาการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยเป็ นปั ญหาที่ มีมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
พบได้ต้ งั แต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริ ญญาเอก รวมตลอดจนเมื่อจบการศึกษาไปประกอบอาชีพแล้วก็ตาม
ถึงแม้นักศึ กษามีทัศนคติ ที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษในแง่ของความสาคัญของภาษาอังกฤษในการเรี ยน การ
ทางานในอนาคต และการติดต่อสื่ อสาร แต่นกั ศึกษาจานวนมากแสดงความคิดเห็นว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษและไม่
สนุกในการเรี ยนภาษาอังกฤษ (กิจจา เทพศิริ และ ปั ญจพร พจนปั ญญา, 2555) นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงส่ วนน้อยที่ มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับสูง และระดับต่า (ธี ราภรณ์ พลายเล็ก, 2554) สาเหตุที่ทาให้เกิดความกลัวการสนทนาภาษาอังกฤษมากที่สุด
คือ ไม่ค่อยรู ้ศัพท์ ทาให้ไม่สามารถสร้างประโยคให้ตรงกับสิ่ งที่ ตอ้ งการสื่ อสาร (เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ และ
วิสรุ ตม์ จางศิริกุล, 2557) และปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษพบว่า ปั ญหาในด้านคาศัพท์เป็ นปั ญหาที่ พบมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านไวยากรณ์ และด้านประสบการณ์ส่วนตัว ตามลาดับ สาหรับปั จจัยที่
พบว่ามี ผลต่อปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษมากที่ สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านการเรี ยนการสอน ปั จจัยส่ วนตัวของ
นักศึกษา และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางบ้านตามลาดับ (มนัสวี ดวงลอย, 2558)
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งานวิจยั ในต่างประเทศพบว่า ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศในทุกระดับชั้น ต้องใช้ความ
พยายามเป็ นอย่างยิ่งในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษ พวกเขามักรู ้สึกว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องยาก ไกลตัว และไม่มี
ประโยชน์ อย่างไรก็ดีพวกเขาได้ก็ได้เตรี ยมตัวอย่างหนักโดยพยายามจดจาข้อความต่างๆ ในตาราสาหรับการ
สอบให้ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (Fahim and Samadian, 2011) โดยปกติแล้วผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษมักเรี ยนและจัดการ
ข้อมูลที่ รับรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ กัน เช่น ใช้วิธีการดู การฟั ง การสัมผัส การแสดงบทบาท การใช้เหตุผล และการ
วิเคราะห์ เป็ นต้น สไตล์การสอนจึงควรปรับไปตามสไตล์การเรี ยนของผูเ้ รี ยน (Zhou, 2011) การศึกษาสไตล์การ
เรี ยนรู ้มีความสาคัญ เนื่ องจากการได้รู้สไตล์การเรี ยนรู ้ของตนเอง ทาให้นักศึ กษารู ้ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน และ
สามารถกาหนดลักษณะวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมของตนเองได้ การปรับการสอนให้สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนโดยรวมของนักศึกษาดีข้ ึน ทาให้เกิดแรงจูงใจและประสิ ทธิภาพในการ
เรี ยนที่เพิ่มมากขึ้น และสร้างเจตคติทางบวกต่อการเรี ยนภาษาต่างประเทศ (Gilakjani, 2012)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้รายวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรี ยมพร้อมสู่งานอาชีพ เป็ นอย่างไรเมื่อได้รับการสอนที่สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
(2) เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนที่สอดคล้องกับสไตล์การเรี ยนรู ้ของตนกับนักศึกษาที่ได้รับ
การสอนตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั จานวนมากแสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ สอง หรื อภาษาต่างประเทศ มักใช้
สไตล์ และกลวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนของพวกเขา (Oxford, 1990; Reid,
1995; Rubin, 1975) การวิจัยในครั้ งนี้ จึ งสนใจศึ กษาถึ งบทบาทของสไตล์การเรี ยนรู ้ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ในการวิจัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิจัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด สไตล์ ก ารเรี ย นรู ้ ข อง Reid (1995) โดย Reid ได้เสนอ
หลักการเกี่ยวกับสไตล์การเรี ยนรู ้ไว้ 2 ประการคือ 1. ผูเ้ รี ยนทุกคนมีสไตล์การเรี ยน และในการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
คนมีท้ งั จุดแข็งและจุดอ่อน 2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่สอดคล้องระหว่างสไตล์การสอนผูส้ อนและสไตล์
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ท าให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคับข้องใจและขาดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ นาไปสู่ การไม่ประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยน
Reid (1987) ได้แบ่งสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อภาษาที่ สองไว้
ดังนี้
1. สไตล์การเรี ยนรู ้โดยอาศัยการมองเห็น คือสไตล์การเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดี เมื่อได้เห็นข้อมูลความรู ้
ต่างๆ ในตารา บนกระดานดา หรื อในสมุดแบบฝึ กหัด
2. สไตล์การเรี ยนรู ้ โดยอาศัยการฟั ง คื อ สไตล์การเรี ยนที่ ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ดี เมื่ อได้ฟังคาพูด หรื อการ
อธิบายด้วยเสี ยงในสไตล์ต่างๆ ของบุคคล หรื อสื่ ออื่นใดๆ
3. สไตล์การเรี ยนรู ้โดยอาศัยการเคลื่อนไหวร่ างกายและการสัมผัส คือสไตล์การเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดี
เมื่อได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในชั้นเรี ยน หรื อมีร่วมด้วยในการเรี ยนรู ้
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4. สไตล์การเรี ยนรู ้โดยอาศัยการเรี ยนเป็ นกลุ่ม คือสไตล์การเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดี เมื่อได้เรี ยนร่ วมกับ
ผูเ้ รี ยนอื่นอย่างน้อย 1คนขึ้นไป และทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู ้สูงเมื่อเรี ยนเป็ นกลุ่ม
5. สไตล์การเรี ยนรู ้โดยอาศัยการเรี ยนโดยลาพัง คือสไตล์การเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดี เมื่อเรี ยนเพียงลาพัง
ผูเ้ รี ยนประเภทนี้เรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยตนเอง
Zayeed (2007) พบว่า ผูเ้ รี ยนใช้สไตล์การเรี ยนรู ้ทุกสไตล์ แตกต่างกันไป และผูส้ อนก็พยายามจัดการ
สอนให้เหมาะสมกับสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ส่ วน Wai Lam (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสไตล์การเรี ยนรู ้ภาษา
ของนักศึกษา และสไตล์การสอนภาษาครู อาจารย์ พบว่า สไตล์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กบั สไตล์
การสอนของครู อาจารย์ และมีอิทธิ พลต่อกัน Moayyeri (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของสไตล์การเรี ยนรู ้และ
สัมฤทธิ์ผลในเรี ยนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ในประเทศอิหร่ านจานวน 360 คน ใน 4 คณะ ผลการวิจยั พบว่า
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างคณะที่เรี ยน สไตล์การเรี ยนรู ้ที่นกั ศึ กษาใช้ และคะแนนสัมฤทธิ์
ผลในการเรี ยนภาษาต่างประเทศ
ส่ วนงานวิจัยในประเทศไทยนั้น แสงเดื อน ทวีสิน นงนุ ช ภัท ราคร และธันยวิช วิเชี ยรพันธ์ (2545)
พบว่าสไตล์การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาวิศวกรรม มีความสัมพันธ์กบั เพศ สถาบันที่ศึกษา ภาควิชา และชั้นปี ที่ศึกษา
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับพูลสุข เจนพานิ ชย์ วิสุทธิพนั ธ์ และพรศรี ดิสรเตติวตั น์ (2558) ได้พบว่าสไตล์
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิ บดีและระดับชั้นปี มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนอรุ ณี
อรุ ณเรื อง วีนา สงวนพงษ์ และทรงสิ ริ วิชิรานนท์ (2556) พบว่าสไตล์การเรี ยนภาษาอังกฤษที่นกั ศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชอบใช้มากที่สุดสามอันดับแรก คือ สไตล์การเรี ยนแบบกลุ่ม
รองลงมาเป็ นสไตล์การเรี ยนด้วยการฟัง และสไตล์การเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิตนในสถานการณ์ ส่วนบุญเตือน วัฒ
นกุล ศรี สุดา งามขา และกัลยา งามวงษ์วาน (2559) พบว่า การเรี ยนรู ้จากการมองเห็นและการอ่าน-เขียนเป็ นสไตล์
การเรี ยนแบบที่ นัก ศึ กษาส่ วนมากชอบและ นัก ศึ ก ษาชอบการเรี ยนรู ้ ห ลากหลายสไตล์ สไตล์การเรี ยนของ
นักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 3
จากแนวคิ ด และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งผู ้วิจัย ได้ น ามาสร้ างกรอบแนวความคิ ด สาหรั บ การศึ ก ษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 สไตล์ และการสอนตามวิธีปกติสาหรับ ตัว
แปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ โดยได้กาหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
มองเห็น
การสอนสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย
การสอนตามวิธีปกติ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ออกแบบโดยใช้การวัดผลก่อนและการ
วัดผลภายหลังการเรี ยน (Pretest-Posttest Design) โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั ใช้การวัดผลก่อนและการวัดผลภายหลังการเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขการทดลอง
การวัดผลก่อน ดาเนินการทดลอง การวัดผลหลัง
1. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
O1
X1
O2
2. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น
O1
X2
O2
3. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่อนไหว
O1
X3
O2
ร่ างกาย
4. กลุ่มการสอนตามวิธีปกติ*
O1
X4
O2
* การสอนตามวิธีปกติ คือ การบรรยาย การทาแบบฝึ กหัด การทากิจกรรมและการนาเสนองานในชั้นเรี ยน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรี ยมพร้อมสู่ งานอาชีพ
ปี การศึ กษา ที่ 1/2559 และได้ท าแบบสอบถาม Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ)
ของ Reid (1987) จานวน 987 คน โดยแบ่งนักศึ กษาตามเกณฑ์ของแบบสอบถาม เป็ นกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดย
การฟัง จานวน 324 คน กลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น จานวน 291 คน และกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
เคลื่อนไหวร่ างกายจานวน 372 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนในรายวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรี ยมพร้อมสู่ งาน
อาชีพ ปี การศึกษา ที่ 1/2559 จานวน 200 คน แบ่งตามสไตล์การเรี ยนรู ้เป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน โดยการสุ่ มเลือก
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยกลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 กลุ่มสุ่ มตามเพศ และคณะที่
นักศึ กษาเรี ยน จากกลุ่มประชากร ส่ วนกลุ่มที่ 4 จานวน 50 คนเป็ นกลุ่มที่ รวมทุกสไตล์การเรี ยนรู ้ สอนตามวิธี
ปกติ สุ่มตามกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้ เพศ และคณะที่นกั ศึกษาเรี ยน จากกลุ่มประชากร
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คื อ การจัดการสอนรายวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรี ยมพร้อมสู่ งานอาชี พ ตาม
สไตล์การเรี ยนรู ้ โดยแบ่งเป็ น การสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ และการสอนตามวิธีปกติ ตัวแปรตาม คือ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG339 วัดจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการ
เรี ยน
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) แบบสอบถาม PLSPQ ของ Reid (1987) เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสไตล์การเรี ยนรู ้ ที่ ผูต้ อบ
ชอบใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ จานวน 30 ข้อ โดยให้ผตู ้ อบประเมินว่าเห็นด้วยหรื อไม่กบั ข้อความทั้ง 30 ข้อ แล้ว
นาคะแนนของผูต้ อบมาคิดคะแนนตามเกณฑ์ เพื่อจัดนักศึกษาตามกลุ่มสไตล์การเรี ยนรู ้ 3 กลุ่ม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ในการวัดระดับความรู ้ก่อนและ
ภายหลังการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผูว้ จิ ยั ตาม
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรรายวิชา ENG339 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรี ยมพร้อมสู่งานอาชีพ ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบ
นี้ ให้นกั ศึกษาจานวน 138 คน (ซึ่งทาแบบสอบถาม PLSPQ และเป็ นนักศึกษาที่มีสไตล์การเรี ยนรู ้แตกต่างกันครบ
ทั้ง 3 กลุ่ม) ทาการทดสอบ เพื่อหาประสิ ทธิภาพของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ได้ค่าความยากง่าย (P) และ ค่าอานาจ
จาแนก (r) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.52 และ 0.48 ตามลาดับ และค่าความความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับตามวิธีการของ Kuder-Richardson (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.82
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การจัดทาแผนการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มที่สอนตามปกติ
2. ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนการเรี ยน
3. จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และการสอนตามปกติ ใน
แต่ละกลุ่มเรี ยน ในระหว่างช่วงระยะเวลาทาการทดลอง (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2559) ตามเงื่อนไขกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 4 กลุ่ม โดยสอนจานวน 6 ครั้งๆ ละ 100 นาที
4. เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเรี ยนการสอน ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ ภายหลังการเรี ยน เพื่อนาคะแนนไปวิเคราะห์ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติทดสอบค่า t (Paired sample t-test)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและ
ภายหลังการเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการใช้สถิติทดสอบ
ค่า F (F-test)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในสไตล์ตารางประกอบคาบรรยาย ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและหลังการ
เรี ยน จาแนกตามเงื่อนไขการทดลอง
เงื่อนไขการทดลอง

1. กลุ่มการสอนตาม
สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
ฟัง
2. กลุ่มการสอนตาม
สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
มองเห็น
3.กลุ่มการสอนตาม
สไตล์การเรี ยนรู ้โดยการ
เคลื่อนไหว ร่ างกาย

จานวน
นักศึกษา

50

50

50

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์วดั
ก่อนเรี ยน
S.D.
X

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์วดั
หลังเรี ยน
S.D.
X

9.92

2.14

22.78

3.11

9.70

2.32

23.88

3.27

9.38

2.29

24.34

3.06

t

df

P-value

88.89

49

.000**

91.75

49

.000**

116.68

49

.000**

**ค่า p<.01
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนและภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มที่เรี ยนตามการ
สอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อน
และภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทุกเงื่อนไข มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p<.01)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดหลัง
การเรี ยน จาแนกตามเงื่อนไขการทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธิ์
วัดหลังเรี ยน
เงื่อนไขการทดลอง
S.D.
X
1. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการฟัง
22.78
3.11
2. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการมองเห็น
23.88
3.27
3. กลุ่มการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้โดยการเคลื่อนไหวร่ างกาย
24.34
3.06
4. กลุ่มการสอนตามวิธีปกติ
23.36
3.91
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ วัดก่อนการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มตามเงื่อนไขการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

3
196

67.78
2206.60

รวม

199

2274.38

MS

F

P-value

22.59
11.26

2.01

0.11

จากตารางที่ 3 และ 4 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยวของคะแนนค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดภายหลังการเรี ยนของกลุ่ม
ตัวอย่างเงื่อนไขสไตล์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 เงื่อนไข และการสอนตามปกติ พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทุก
เงื่อนไข ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (F (3,196) = 2.01, p>.05)

6. อภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 ผลการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดก่ อนและวัดหลังการเรี ยนของนักศึ กษาตามเงื่อนไขสไตล์การเรี ยนรู ้ ทั้ง 3 เงื่ อนไขมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ ที่พบว่า สไตล์การเรี ยนรู ้มีค่า
สหสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ สั ม ฤทธิ์ ผลทางการเรี ย นรู ้ (Rahmani and Jahanbakhsh. 2012; Vaishnav, 2013) และ
Chermahini, Ghanbari, and Talab (2013) ได้สรุ ปว่า สไตล์การเรี ยนรู ้เป็ นตัวทานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ดี
ควรนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
2. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ผลการวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วัดหลังการเรี ยนของนักศึกษาตามเงื่อนไขสไตล์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 เงื่อนไข
และการสอนตามปกติ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ จึงไม่สามารถสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษวัดภายภายหลังการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแตกต่างกัน ดังนั้นต้องถือว่าการจัดการเรี ยนการ
สอนลักษณะสไตล์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา และการสอนตามวิธีปกติ ได้ผลการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสนับสนุน
งานวิจยั ของ Massa and Mayer (2006) ที่ ว่า ไม่พบแนวโน้มของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เมื่ อเขาเหล่านั้นได้รับรู ้ว่าตนเองมีสไตล์การเรี ยนรู ้แบบใด Massa and Mayer สรุ ปการวิจยั ของพวกเขาว่า ไม่มี
เหตุ ผลใดที่ ส นับ สนุ นว่าควรใช้สไตล์การสอนที่ แตกต่างกัน สาหรับ ผูเ้ รี ยนที่ มี สไตล์การเรี ยนรู ้ที่ แตกต่างกัน
เช่ นเดี ยวกัน กับ Pashler et al. (2008) ที่ สรุ ปว่า ปั จจุ บันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่ สรุ ปได้ว่า ควรนาสไตล์การ
เรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนมาพิจารณาในการกาหนดสไตล์การสอนในทางปฏิ บัติ นอกจากนี้ Gohar and
Sadeghi (2015) และ Nasiri, Gharekham and Ghasepour (2016) ได้วจิ ยั พบคล้ายกันว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนสอบปลายภาค ของกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ใช้สไตล์การเรี ยนที่แตกต่างกัน
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7. ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การสอนภาษาอังกฤษตามสไตล์การเรี ยนรู ้ทาให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ การ
เรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่แตกต่างจากวิธีการปกติที่ใช้สอนอยู่ ดังนั้นการจัดการสอนตามสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
นั้น ถ้าผูส้ อนสามารถดาเนินการได้ ก็เป็ นการเพิ่มช่องทางในการสอนภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งการสอนที่
มีความหลากหลายก็น่าจะเพิ่มความน่าสนใจในการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอน
ตามสไตล์การเรี ยนรู ้น้ ัน มีผูเ้ สนอแนวคิดต่างๆ ที่ น่าสนใจ ไว้จานวนมาก (Gregorc, 1979; Kolb , 1984; Felder
and Silverman,1988; Dunn and Dunn, 1989; Fleming, 2001) ควรที่ จะได้มีการศึ กษาวิจยั แนวคิ ดเหล่านี้ เพิ่มเติ ม
เพื่อนามาปรับใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนตามสไตล์
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนั้น เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและสนใจต่อบทเรี ยนในชั้นเรี ยน อย่างไรก็ตามต้อง
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การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร สาหรับกลุ่ม
ผู้ประกอบการขายสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
DEVELOPMENT OF ENGLISH FOR COMMUNICATION TRAINING
PROGRAM FOR VENDORS SELLING PRODUCTS UNDER
THE ONE TAMBON ONE PRODUCT SCHEME
IN MUANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE
ปิ่ นปิ นัทธ์ ลีลาอัมพรสิ น
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
E-mail: bapatty@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร สาหรับ
กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบขายสิ น ค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เพชรบุ รี 2) เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ก่อนและหลังฝึ กอบรมโดยใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และ3) ศึกษาความ
พึงพอใจของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อ
หลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ขายสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์
2) หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3) แบบประเมินหลักสูตรฝึ กอบรม 4) แบบทดสอบก่อน
และหลังเข้ารับการฝึ กอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู ้
ประกอบขายสิ น ค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ที่ มี ต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่ อสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. เนื้ อหาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารที่เหมาะสมสาหรับนามาใช้กบั กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้แก่ 1) การกล่าวทักทาย 2) การให้ขอ้ มูลส่วนตัว 3) การบอกตัวเลข จานวนเงิน 4)
การซื้ อขาย 5) การติดต่อทางโทรศัพท์ 6) การบอกเวลา 7) การบอกวันที่8) การบอกตาแหน่ง สถานที่ 9) การบอก
ทิศทาง และ 10) การอธิบายลักษณะสิ นค้า ตามลาดับ
2. ผลการประเมิ น หลัก สู ต รฝึ กอบรมการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร พบว่า หลัก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.14, S.D. =0.27)
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3. ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของกลุ่มผูป้ ระกอบขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณ ฑ์
(OTOP) สูงขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากต่อหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารมีค่าเฉลี่ย คือ ( X = 4.14, S.D. =0.52)
คาสาคัญ: การพัฒนา, หลักสูตรฝึ กอบรม, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

ABSTRACT
This study aimed to 1) develop an English for Communication training program for OTOP (One
Tambon One Product) vendors in Muang District, Phetchaburi, 2) compare the English communication skills of
these OTOP vendors before and after having undergone the training session using the English for
Communication Training Program, and 3) determine whether the OTOP vendors were satisfied with the English
for Communication Training Program. The samples used in the study were 50 vendors, randomly drawn from
those who were selling the OTOP products in Muang District, Phetchaburi Province in October, 2016. The
instruments in this research were 1) Interview form, 2) an English for Communication Training Program, 3) a
Training Program evaluation form, 4) an English for communication skills test, and 5) a questionnaire about the
vendors’ satisfaction with the English for Communication Training Program. Data was analyzed using
percentage, mean and standard deviation, and t-test.
The findings revealed that
1. the following topics were found suitable for the draining of the OTOP vendors: 1) greeting 2)
giving personal information 3) telling number 4) shopping 5) telephoning 6) telling time 7) telling date 8)
asking for location 9) asking for direction, and 10) describing products, respectively.
2. the English for Communication Training Program was perceived to be appropriate at a good level (

X = 4.14, S.D. =0.27).
3. the English communication skills of the OTOP vendors after the training session were significantly
higher than that before the training session at a .01 level.
4. overall the OTOP vendors were very highly satisfied with the English for Communication Training
Program ( X = 4.14, S.D. =0.52).
KEYWORDS: Development, Training program, English for Communication

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่ อสารกับชาวต่างชาติในยุคปั จจุบนั เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่าง
ยิง่ หลากหลายอาชีพมีการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเพื่อความมัน่ คงต่ออาชีพในอนาคต
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และเป็ นที่ทราบกันดีวา่ ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งกฎบัตร
อาเซี ยนมาตราที่ 34 ระบุวา่ ภาษาทางานของอาเซี ยน คือภาษาอังกฤษ ซึ่ งส่ งผลต่อผูป้ ระกอบอาชีพหลากสาขา ที่
จาเป็ นต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตน เพื่อเป็ นการเพิ่มพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันในอนาคต (สถาบันภาษาอังกฤษ อิงลิชเอ็กซ์เพลส, 2555)
กลุ่มอาชีพผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จัดเป็ นกลุ่มอาชีพที่จาเป็ นต้องเร่ ง
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่ องเพื่อการแข่งขันทางธุ รกิ จ ซึ่ งรัฐบาลไทยปั จจุบนั ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มผูป้ ระกอบการเหล่านี้ จึงมีการกาหนดนโยบายระยะยาวให้มีการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ให้เข้มแข็ง เพื่อสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้อย่างทัดเทียม และมีประสิ ทธิภาพ (นโยบายรัฐบาล ประจาปี งบประมาณ, 2558)
จากนโยบายของรั ฐบาล ท าให้ผูว้ ิจัยเล็งเห็ น ถึ งความสาคัญ ในการจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้กบั กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ซึ่ งผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ จดั เป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่า
ในอนาคตจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารเพื่อการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่ องจากสิ นค้าจาก
โครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งแพร่ ห ลาย ซึ่ งไม่ ใ ช่ แ ค่ เพี ย งตลาด
ภายในประเทศเท่านั้น ขณะนี้ตลาดต่างประเทศก็ให้ความสนใจในสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
ประเทศไทยเช่นกัน สมาพันธ์ความร่ วมมือและพัฒ นาเศรษฐกิ จการค้าเอเชี ยอาคเนย์ เอเชี ยใต้ มณฑลยูนนาน
(2556) ได้รายงานผลการเปิ ดตัวสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของประเทศไทยซึ่ งไปเปิ ดตัวขายที่
ประเทศจี น ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ว่าได้รับกระแสการตอบรับ ดี มาก สิ นค้าในงานเทศกาลไทย ณ นคร
คุนหมิงครั้งนี้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการไทยมีความมัน่ ใจมากขึ้นที่จะผลิตและจาหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ พบคือ กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขต
พื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุ รีส่วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 80 นั้น ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ ซึ่ งเป็ นการเสี ยโอกาสทางการค้า ดังนั้นทาให้ผวู ้ ิจยั มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารสาหรั บ กลุ่ม ผูป้ ระกอบการขายสิ น ค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์
(OTOP) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยเนื้ อหาของหลักสู ตรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารด้านทักษะการฟั งและการพูด ใช้เนื้ อหาที่ จาเป็ นและตรงตามความต้องการของผูน้ าไปใช้ ตลอดจนใช้
คาศัพท์ที่ไม่ยากจนเกินไป สามารถต่อยอดกับภูมิความรู ้เดิมของกลุ่มผูป้ ระกอบการฯ ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
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1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร สาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีก่อนและหลังฝึ กอบรมโดยใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรีหลังเข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3. สมมุติฐาน
1. กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการขายสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) มี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารที่สูงขึ้นหลังเข้ารับการฝึ กอบรมโดยใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร
2. ผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากหลังเข้า
รับการฝึ กอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตร
2.สารวจความต้องการในเน้ือหาหลักสูตร
3. ออกแบบเค้าโครงร่ างหลักสูตร
4. พัฒนาหลักสูตร
5. ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
6. ปรับปรุ งหลักสูตรก่อนนาไปใช้

1. ความสามารถในการเพื่ อการสื่ อสารภาษาอังกฤษของ
กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP)
2. ความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ ง
ต าบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) หลังการฝึ กอบรมโดย
หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารสาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5. แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อประกอบการ ดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1) แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
1.1 หลักสู ต ร คื อ แผนที่ จัด ท าขึ้ น เพื่ อแสดงจุ ด มุ่งหมาย การจัดเนื้ อหาสาระ กิ จกรรมและมวล
ประสบการณ์ ใ นแต่ ล ะโปรแกรม ตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ (ธ ารง บั ว ศรี , 2542) ซึ่ งประกอบด้ว ย 4
องค์ป ระกอบคื อ (1) วัต ถุ ป ระสงค์ (Objective) (2) เนื้ อ หา (Content) (3) การน าหลัก สู ต รไปใช้ (Curriculum
implementation) และ (4) การประเมินผล (Evaluation)
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบนั้น มีข้ นั ตอนโดยสรุ ปคือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ 2) กาหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐาน 3) การ
เลือกและจัดเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายและจุ ดประสงค์ 4) การลาดับของเนื้ อหาที่ เลือกมา คือการลาดับ
เนื้อหาให้มีความเหมาะสม 5) การเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม 6) ลาดับและขั้นตอนการเรี ยน 7) การ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร (Taba, 1962)
2) แนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
กระบวนการฝึ กอบรมมีข้ นั ตอนหลัก 6 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ความต้องการการฝึ กอบรม เพื่อให้
การฝึ กอบรมสอดคล้องกับความต้องการและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด 2) ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรม เป็ นขั้นตอนที่นาข้อมูลจากขั้นตอนแรกมาใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม 3) ขั้นตอน
คัดเลือกและการออกแบบโครงการฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นการนาไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ 4) ขั้นตอนสร้างเกณฑ์
สาหรั บการประเมิ น ผล เกณฑ์ที่ สร้ างขึ้ น จะต้องอิ งหรื อ สอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ที่ต้ งั ไว้ 5)ขั้น ตอนจัดการ
ฝึ กอบรมคือ ขั้นตอนที่ตอ้ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการฝึ กอบรม เช่น วิทยากร สถานที่ อุปกรณ์และสื่ อการสอนต่างๆ
เป็ นต้น 6) ขั้นตอนการประเมินผลการฝึ กอบรม ประกอบด้วย การสร้างเกณฑ์สาหรับประเมินผล และการวัดผล
โดยวิธีการทดลอง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2548)
3) แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนี้ มีแนวคิดว่า การสอนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ได้
เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การฟังและการพูดมีบทบาทสาคัญในการเรี ยนการสอน การฝึ ก
ความเข้าใจในการฟังมีความสาคัญพอ ๆ กับการฝึ กความสามารถในการพูด ดังนั้นจึงควรพัฒนาทักษะทั้งสองไป
พร้อม ๆกัน Byrne (อ้างใน สุภทั รา อักษรานุเคราะห์, 2530)

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 แบบแผนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารและเนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี (Need analysis) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาร่ าง
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โครงสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม โดยการนาผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องและวิเคราะห์ ขอ้ มูล
โดยผูว้ ิจยั กาหนดร่ างโครงสร้างหลักสู ตรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรฝึ กอบรม เนื้ อหาสาระ การนา
หลักสู ตรฝึ กอบรมไปใช้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรม
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่ าน และทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม โดยจัดฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ผูว้ ิจัย
วางแผนการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยการคานึ งถึงความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระ สื่ อและกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ตลอดจนการประเมิ น ผลก่ อนและหลังการฝึ กอบรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น จากนั้น ผูว้ ิจัยดาเนิ น การ
สอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมหลังเข้ารับการฝึ กอบรม ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งหลักสู ตรตามผล
การประเมินใน ขั้นตอนที่ 3 และพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ขายสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ฉบับสมบูรณ์
6.2 ประชากรและตัวอย่ าง
6.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 90 คน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม 2559
ถึงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559
6.2.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการขายสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด เพชรบุ รี จ านวน 50 คน ผู ้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling) โดยคัด เลื อ กจากรายชื่ อ 50 คนแรกที่ ม าลงทะเบี ย นขอเข้ ารั บ การฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร จากนั้น ผูว้ ิจยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ ได้มาจานวน 50 คน ออกเป็ น 3 กลุ่ม (3 ห้องเรี ยน)
โดยใช้วิธีการจับฉลากเพื่อแบ่ งกลุ่มออกเป็ น 3 ห้องเรี ยน ซึ่ งได้ห้องเรี ยนละ 16 คน จานวน 1 ห้องเรี ยน และ
ห้องเรี ยนละ 17 คน จานวน 2 ห้องเรี ยน
6.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ตัวแปรตาม คือ 1. ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่งตาบล
หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ 2. ความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ น ค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์หลังเข้ารั บการ
ฝึ กอบรมโดยหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
6.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์ 2. หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3. แบบทดสอบก่อนและ
หลังเข้ารับการฝึ กอบรม 4. แบบประเมินหลักสูตร 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
6.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาแบบสัมภาษณ์ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื่อสอบถามเนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับหลักสูตรฝึ กอบรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2. รวบรวมแบบสัมภาษณ์แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนาผลการวิเคราะห์มา
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3. พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 4. เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสู ตรฝึ กอบรม
5. ปรั บ ปรุ งหลักสู ต รฝึ กอบรมตามผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะ 6. น าหลัก สู ต รไปใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่าง
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7. วัด ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อ สารของกลุ่ ม ตัวอย่างทั้งก่ อ นและหลังการฝึ กอบรม
8. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังรับการฝึ กอบรม 9. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ใช้สถิติการหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ ระดับคุณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้สถิติ
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรี ยบเทียบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารฯทั้งก่อนและหลังเข้ารับการ
ฝึ กอบรม โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
4. วิเคราะห์ ความพึงพอใจหลังเข้ารั บการฝึ กอบรมโดยหลักสู ตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7. สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุ รี มี วตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ
พัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของ
กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการขายสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)หลังการฝึ กอบรมโดยใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า
1) ผูว้ จิ ยั ได้หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ที่มีเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนามาใช้ใน
หลักสู ตร โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดังข้อมูลที่ ปรากฏตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ข้อที่
ข้อคาถาม
S.D.
แปลผล
X
1.
หลักสู ต รฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
ดี
4.14
0.27
สื่ อสารมีคุณภาพหรื อไม่
รวม
4.14
0.27
ดี
2) กลุ่ม ผูป้ ระกอบการขายสิ น ค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้ารับการฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ งั ไว้ และปรากฏข้อมูล
อยูใ่ นตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลทดสอบการเปรี ยบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ขายสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งก่อนและหลังการฝึ กอบรม
การทดสอบ

จานวนผู้เข้ า
รับกาอบรม
(N)

คะแนนเต็ม

ค่ าเฉลีย่
(X)

ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

50
50

30
30

7.44
16.02

ค่ าเบี่ยงเบน ค่ าทดสอบ t
มาตรฐาน
(S.D.)
3.28
4.46

33.34

Sig.

.000**

3) กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากหลังฝึ กอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ข้อที่ 2 ที่ต้ งั ไว้ ดังข้อมูลปรากฏอยูใ่ นตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หลัง
การฝึ กอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ข้อที่
1.

ข้อคาถาม
กลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)มีความพึงพอใจหลังการใช้
หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารหรื อไม่
รวม

𝑥

𝑆. 𝐷.

4.14

0.52

4.14

0.52

แปลผล
พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

8. อภิปรายผล
ผลการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร ในด้านแนวคิดและการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมทฤษฎี การเรี ยนรู ้ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ฟัง-พูด จากนั้นนาโครงร่ างไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสม ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต่ ละองค์ป ระกอบ ในภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจัยได้พ ัฒ นา
หลักสู ตรด้วยการบู รณาการกระบวนการ การพัฒนาหลักสู ตรตามหลักแนวคิดของทาบา (1962) ที่ ได้กาหนด
กระบวนการพัฒนาคือต้องมีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา ความต้องการของผูเ้ รี ยน มีการกาหนดจุดประสงค์ โดย
อาศัยข้อมูลจากขั้นแรก จากนั้นคัดเลือกเนื้อหาที่จะนามาใช้โดยคานึงถึงความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้ จัดระเบียบและขั้นตอนของเนื้ อหาที่คดั เลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้ อหาก่อนหลัง กาหนด
สื่ อการเรี ยนการสอนที่ สนับสนุ นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ลาดับขั้นตอนการเรี ยนอย่างเหมาะสม และประเมินผล ซึ่ ง
สอดคล้องกับ นิรมล ศตวุฒิ (2543) ที่กล่าวว่าการจัดการเนื้อหาหลักสูตรที่ดี ไม่วา่ จะเป็ นเนื้อหาหลักสูตรประเภท
ใด จะต้องคานึงถึงขอบเขต ความต่อเนื่อง ความเป็ นลาดับและการบูรณาการความต่อเนื่องคือการจัดการหลักสูตร
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จากระดับ หนึ่ งไปยัง อี ก ระดับ หนึ่ ง จากเนื้ อ หาหนึ่ งไปอี ก เนื้ อ หาหนึ่ งโดยที่ ไ ม่ ข าดตอน ท าให้ ผู ้เรี ย นได้มี
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้อยูเ่ รื่ อยๆ

9. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่าหลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาทักษะการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษได้น้ นั ชุมชนอื่นๆที่ เป็ นกลุ่มค้าขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ หรื อ
การค้าขายสิ นค้าอื่นๆ ควรนาหลักสู ตรไปใช้ ทั้งนี้ ควรศึกษารายละเอียดของหลักสู ตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ หรื ออาจนาไปปรับใช้กบั สาขาอาชีพอื่นๆเพื่อขยายผลในวงกว้างยิง่ ขึ้น
2. หลักสูตรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเป็ นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาฝึ กอบรม 5 วัน ดังนั้นจึง
ควรระมัดระวังเรื่ องเวลาในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรมให้เป็ นไปตามกาหนดการ หรื ออาจขยายเวลาฝึ กอบรมเป็ น 7
วัน เพื่อให้มีเวลาทากิจกรรม และได้ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. วิทยากรฝึ กอบรมภาษาอังกฤษหรื อชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่ มีความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนา
ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษควรเน้นการเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่ ผ่อนคลายและสนุ กสนานและควร
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยการสนับสนุนและช่วยเหลือของบุคคลหลายฝ่ าย คือ 1) เจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุ รี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณเจ้าหน้าที่ ทุกท่ าน ที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ และ
ช่วยเหลือระหว่างการดาเนิ นการวิจยั 2) ขอขอบพระคุณกลุ่มผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดเพชรบุ รีทุกท่ าน ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาและเล็งเห็ นความสาคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และสุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ที่
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการพัฒ นาภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการ (SMEs) และ
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้

11. เอกสารอ้างอิง
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หาร ในการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 25 ตามความ
คิดเห็ นของข้าราชการครู โดยจาแนกตามขนาดสถานศึกษา และจาแนกตามประสบการณ์ทางาน การวิจยั ครั้งนี้
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยน ในสหวิทยาเขตเวียงเรื อคา สพม. เขต 25 จานวน 194 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test) วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA)
และถ้าพบความแตกต่างใช้การเปรี ยบเทียบรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธีการของ Scheffe’
ผลการศึ กษา พบว่า ตามความคิ ดเห็ น ของข้าราชการครู ผูบ้ ริ หารมี บทบาทในการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิท ยาเขต เวียงเรื อค า สพม. เขต 25 ในระดับ มาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดย
เรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านความขยัน ด้านความซื่ อสัตย์ ด้านความมี วินัย ด้านความ
ประหยัด ด้านความสุ ภาพ ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ าใจ และด้านความสะอาด ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างตัวแปร คือขนาดโรงเรี ยนที่ แตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ยกเว้น ด้านความสุ ภาพ ที่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสาหรับตัวแปรด้าน
ประสบการณ์ทางานของข้าราชการครู พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
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ABSTRACT
This research aimed to study the comparison of Administrators’Roles in promoting students' ethics,
according to the perception of teachers. The context of this research was ‘Network Groups of Wiang Ruea
Kham, Secondary Educational Service Area Office 25’. The comparison would be classified by school size and
teacher’s work period. The samples of this study were 194 teachers in Network Groups of Wiang Ruea Kham,
Secondary Educational Service Area Office 25. Questionnaires with 40 questions were used to collect the data.
Descriptive statistics were used to analysis the data and tested by standard deviation (S.D.) t-test for
independent samples and analysis of variance (One-Way ANOVA), and Scheffe's multiple comparison test.
The results showed that the perception of teachers. Administrators have a role in promoting students '
ethics in Network Groups of Wiang Ruea Kham, Secondary Educational Service Area Office 25 at a high level,
both overall and by each aspects. In the order from high to low score is the ‘diligent’, ‘honesty’, ‘discipline’,
‘frugality’, ‘politeness’, ‘harmoniousness’, ‘generous’, ‘cleanness’, respectively. The comparison between
different school size, it was found that, overall, there is no difference with statistical significance. However,
considering by each aspect, the results show that found that only ‘politeness’ have difference with statistically
significant at the level of 0.05. The comparison between work period of teachers, it was found that there is no
difference with statistical significance both overall and by each aspect. Which matches the research hypothesis.
Keywords: Administrators’Roles role in promoting students' ethics.

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในการพัฒนาชาติบา้ นเมืองนั้น การพัฒนาคนถือเป็ นภารกิ จอันสาคัญยิ่ง จะต้องพัฒนาคนให้ดีและมี
คุณธรรมเสี ยก่อน จึงจะไปพัฒนาคนให้เก่งและมีคุณภาพ คุณธรรมจริ ยธรรมจึ งต้องถูกปลูกฝั งและหล่อหลอม
ตั้ง แต่ เบื้ อ งต้น โดยมุ่ ง ไปที่ เด็ ก ที่ ก าลังเจริ ญ เติ บ โตเป็ นกาลังส าคัญ ของชาติ บ้านเมื อ งในอนาคตเพื่ อ สนอง
เจตนารมณ์ ตามรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.2560 และพระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งแผนการศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ในการพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กบั นักเรี ยนถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็ นการวางรากฐานในการพัฒนาคน
ให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (กรมวิชาการ, 2542) กล่าวคือ ถ้าบุคคลเป็ นคนดีมีคุณธรรมจริ ยธรรม การที่จะพัฒนาคน
พัฒ นาสังคม และพัฒ นาประเทศให้เจริ ญ ไปได้ทุ กๆด้าน ถ้าหากนักเรี ยน เยาวชนและประชาชนมี คุ ณธรรม
จริ ยธรรมแล้วจะทาให้การพัฒนาทั้ง 3 ด้านดังกล่าวดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
กระทรวงศึ กษาธิ การซึ่ งเป็ นสถาบันหลักที่ รับผิดชอบการจัดการศึ กษาโดยตรง ซึ่ ง มีภารกิ จที่ ตอ้ งจัด
การศึ กษาให้ส อดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ งกาหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมีความสุ ข นอกจากนี้ ยังได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึ กษาใน
มาตรา 23 เอาไว้ว่าการจัด การศึ ก ษาทุ ก ประเภท ต้อ งเน้น ความส าคัญ ให้ มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม นับ ได้ว่าเป็ น
1518

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

แนวนโยบายการจัดการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมเนื่องจากการพัฒนาคนจะต้องให้ความสาคัญทั้งด้านความรู ้และ
คุณ ธรรมควบคู่กันไป และใน มาตรา 24(4) กาหนดให้สถานศึ กษาจัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู ้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่ วนสมดุ ลกัน รวมทั้งปลูก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่านิ ยมที่ ดีงามและคุ ณ ลักษณะอัน พึ ง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ ,2546)
ข้อมูลจาก สถิติคดีเยาวชนและครอบครัว ประจาปี 2559 (รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาปี 2559) พบว่าศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค 4 ในปี 2559 ซึ่ งประกอบไปด้วย ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด ทั้งหมด 12 ศาล และมีจานวน คดีท้ งั สิ้ น 6,047 คดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
มีจานวนคดีมากที่สุด จานวน 1,018 คดี มากที่สุดในศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค 4
จากความเป็ นมาและความสาคัญของคุณธรรมดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ จังหวัดขอนแก่นมีจานวนการ
ทาความผิดของเด็กและเยาวชนมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 ในศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ น
ครู ผูส้ อน วิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โรงเรี ยนภูเวียงวิทยาคม ในสหวิ ทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งประกอบด้วยโรงเรี ยน 8 โรงเรี ยนมีความ
สนใจในการที่จะศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต เวียง
เรื อคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อให้ทราบว่าการบริ หารงานสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารควรมี
บทบาทในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานในสถานศึ กษาอย่างไรให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ มีปัญหา และอุปสรรคในการ
ดาเนินงานอย่างไร และเพื่อนาผลของการวิจยั ไว้เป็ นแนวทางดาเนิ นการปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หาร
สถานศึ กษา และให้ทราบถึงสภาพและข้อเท็จจริ งของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ อย่างมากในการวางแผนและพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน เพื่อจะได้นามาเป็ นข้อมูลในการ
ส่งเสริ มพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน ของผูบ้ ริ หารในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของครู
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต
เวีย งเรื อ ค า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 25 ตามความคิ ด เห็ น ของครู จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
 ขนาดของสถานศึกษา
o ขนาดเล็ก - กลาง
o ขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ
 ประสบการณ์ทางาน
o น้อยกว่า 10 ปี
o 11 – 20 ปี
o 21 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยน (ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8
ประการของกระทรวงศึกษาธิการ)
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4.วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ เพื่อศึ กษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนัก เรี ย น ในสหวิท ยาเขต เวียงเรื อ ค า ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 25 ผูว้ ิจัย
ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผูส้ อน ของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จานวน 377 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ครู ผสู ้ อน ของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) อย่างมีสดั ส่วน
จากแต่ ล ะโรงเรี ย น โดยก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แ กน (Krejcie &
Morgan,1970,pp.607-610) โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ได้ครู ผสู ้ อน 194 คน
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารใน
การส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น ครู ผสู ้ อน ของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อ มู ลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ของนักเรี ยน ในสห
วิทยาเขต เวียงเรื อคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ของ ลิเคิร์ท ( likert ) จานวน 40 ข้อ
2. การสร้ างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ทาเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาหลักการและทฤษฎี จากเอกสารวิท ยานิ พ นธ์ งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
2. กาหนดขอบเขตและแนวทางในการวิจยั คุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
3. สร้างแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับให้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมปั ญหา
ที่ศึกษา
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4. นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจหาความสอดคล้องของคาถามเกี่ยวกับ
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
5. น าแบบสอบถามที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาพิ จารณาปรั บ ปรุ งแก้ไข และขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแบบสอบถามให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึ้น
6. น าแบบสอบถามที่ ได้ไปตรวจสอบความเที่ ยงตรงทางด้านเนื้ อหา และหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม ( IOC) จากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไข
7. น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (try out) กับ ครู ผูส้ อน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ หาค่าความ
เชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha - coefficient) ตามวิธีของครอนบัค
(Cronbach อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540 :125) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95
8. ปรับปรุ งแบบสอบถามเพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ต่อไป
4.3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยทาหนังสื อขอความร่ วมมือ ในการเก็บข้อมูล
จากมหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม ขอนแก่ น เพื่ อขออนุ ญ าต และขอความอนุ เคราะห์ เก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ม ตัวอย่างของ
โรงเรี ยนในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จานวน 8 โรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจัย ส่ ง หนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม พร้ อ มส่ งแบบสอบถามถึ ง
โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการดาเนินการ 3 วิธี ดังนี้
2.1 โดยตัวแทนเก็บรวบรวมให้
2.2 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมเอง
2.3 จัดส่งทางไปรษณี ย ์
และขอความอนุ เคราะห์ ใ ห้ ต อบกลับ ภายใน 3 สั ป ดาห์ โดยทางไปรษณี ย์ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาตามกาหนด ผูว้ จิ ยั ได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถาม จานวน 194 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อ
นาไปวิเคระห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป โดยมีการวิเคราะห์ดงั นี้
1. วิเคราะห์สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นามาหาค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของตารางประกอบคาบรรยายความเรี ยง
2. วิเคราะห์บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน เป็ นแบบสอบถาม
ชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ โ ดยหาค่ าเฉลี่ ย (𝑋̅) และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของตารางประกอบคาบรรยายความเรี ยง
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3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสห
วิทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
วิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติ (t-test) ในการทดสอบ กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และวิเคราะห์จากประสบการณ์
ท างานด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) และถ้า พบความแตกต่ า งใช้ก าร
เปรี ยบเทียบรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธีการของ Scheffe’

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลปรากฏดังนี้ สถานภาพของกลุ่ ม ตัว อย่า ง จ าแนกตาม เพศ พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึ กษา ระดับการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และมี
ประสบการณ์ทางาน 21 ปี ขึ้นไป
1. บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต เวียงเรื อคา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 โดยรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยง
คะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความขยัน ด้านความซื่ อสัตย์ ด้านความมีวินยั ด้านความประหยัด ด้านความ
สุภาพ ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ าใจ และลาดับสุดท้าย คือ ด้านความสะอาด แยกเป็ นรายสรุ ปด้านความขยัน
และความซื่อสัตย์ได้ดงั นี้
1.1 ด้านความขยัน บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏอยู่
ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเอาใจใส่ ต่องานที่ ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ การส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนตั้งใจเรี ยน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
1.2 ด้านความซื่อสัตย์ บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏ
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนรู ้จกั ยอมรับความผิดของตนเองไม่ใส่ ร้ายผูอ้ ื่น รองลงมา คือ การ
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนพูดแต่ความจริ ง ไม่พดู ปดหรื อพูดเพ้อเจ้อ
1.3 ด้านความมีวนิ ยั บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏอยู่
ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
และสอดแทรกเนื้อหาเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรม รองลงมา คือ การจัดให้มีการฝึ กระเบียบวินยั ในนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เช่น วิชาลูกเสื อ เนตร
นารี ยุวกาชาด และรด. ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมาโรงเรี ยนและเข้าเรี ยนตรงเวลา
1.4 ด้านความประหยัด บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏ
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ประหยัดพลังงาน รองลงมา คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
รู ้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
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1.5 ด้านความสุภาพ บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏอยู่
ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น ชักชวนเพื่อนให้ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ
รองลงมา คือ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีอุเบกขา มีใจเป็ นกลาง มีเหตุผล ซึ่งเท่ากับ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยน รู ้จกั
ยินดีในความสาเร็ จของผูอ้ ื่นไม่อิจฉาริ ษยา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น
1.6 ด้านความสามัคคี บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏ
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รองลงมา คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั เคารพ
ในมติของส่วนรวมไม่เอาความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นบ้าง
1.7 ด้านความมีน้ าใจ บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏ
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีอุเบกขา มีใจเป็ นกลาง มีเหตุผล รองลงมา คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผู ้
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น ชักชวน
เพื่อนให้ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ
1.8 ด้านความสะอาด บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ปรากฏ
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารข้อที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับ
มากลาดับแรก ได้แก่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั รักษาความสะอาดของห้องเรี ยน โรงเรี ยน และบ้านพักให้สะอาด
เรี ยบร้อย รองลงมา คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน รักษาความสะอาดร่ างกาย และเครื่ องแต่งกายอยูเ่ สมอ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การแยกขยะ ประเภทต่างๆ
2. การเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยาเขต
เวีย งเรื อ ค า สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 25 จาแนกตามขนาดของสถานศึ กษาและ
ประสบการณ์ทางาน ปรากฎผลดังนี้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสห
วิทยาเขต เวียงเรื อคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามการรับรู ้ของครู ที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ยกเว้นด้านความสุภาพมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ (0.05)
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสห
วิทยาเขต เวียงเรื อคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตามประสบการณ์ทางานของครู ที่
ต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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6. อภิปรายผล
บทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ย น ในสหวิท ยาเขต เวีย งเรื อ ค า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายได้ดงั นี้
บทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนัก เรี ยน ในสหวิท ยาเขต เวียงเรื อ ค า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะถือเป็ น
บทบาทที่ ส าคัญ ของผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ ที่ จ ะต้อ งส่ งเสริ ม ให้ นักเรี ยนมี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมที่ พึ งประสงค์ ซึ่ ง
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้จดั ลักษณะเชิงพฤติกรรม 8 คุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักเรี ยน ได้แก่ ความ
ขยัน ความประหยัด ความซื่ อสัต ย์ ความมี วินัย ความสุ ภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมี น้ าใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มี
วินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิ บตั ิ ตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ ตนนับถื อ มี ความซื่ อสัตย์ มี ความกตัญ ญู
กตเวที มีเมตตากรุ ณา มี ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ประหยัดรู ้จกั ใช้ทรัพย์สินสิ่ งของอย่างมี
คุณค่า ภูมิใจในความเป็ นไทย และดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (กรมวิชาการ.2542)
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั พบประเด็นที่จะนามาอภิปรายผลดังนี้
1. การรับรู ้ของครู ต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยา
เขต เวียงเรื อคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษมัธยมศึกษา เขต 25 เห็ นความสาคัญกับการส่ งเสริ มด้านความ
ขยัน มากเป็ นลาดับที่ 1 อาจเนื่องมาจากปั จจุบนั นักเรี ยนต้องเผชิญกับสิ่ งเร้ามากมายที่มาดึงดูดความสนใจออกจาก
การเรี ยน เช่น เกมโทรศัพท์มือถือ facebook ฯลฯ บทบาทในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในด้าน
ความขยัน จึ งจาเป็ นที่ จะต้องส่ งเสริ มอย่างยิ่งเพื่ อให้นักเรี ยนรู ้ จกั บทบาทและหน้าที่ ของการเป็ นนักเรี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ พระพรหมคุ ณาภรณ์ (2546) ที่ กล่าวว่า ความขยัน หมายถึ ง การปฏิ บัติหน้าที่ การงานและการ
ประกอบอาชี พที่ สุจริ ตอย่างกระตือรื อร้น และตั้งใจจริ งให้สาเร็ จด้วยความมานะอดทนสาหรับการปลูกฝั งและ
สร้างเสริ มเรื่ องความขยันหมัน่ เพียรในระดับมัธยมศึ กษา ต้องการมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมุ่งมัน่ ทางานในหน้าที่ ของ
ตนเองให้ประสบความสาเร็ จ มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบากหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ใช้เวลาว่างศึกษา
หาความรู ้อยูเ่ ป็ นเนื องนิ จ ฝึ กฝนตนเองให้มีความสามารถและความชานาญในงานที่สุจริ ตเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเล่าเรี ยน หมายถึง การที่ นักเรี ยนมีความรัก ความตั้งใจมุ่งมัน่ ศึกษาเล่าเรี ยนไม่
ท้อแท้แม้บางครั้งบทเรี ยนนั้นจะยากหรื อมีอุปสรรคต่างๆบางอย่างบ้าง ก็มานะทาจนสาเร็ จ เมื่อมีเวลาว่างก็ใช้เวลา
นั้นให้เป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษาเล่าเรี ยนของตนโดยอ่านหนังสื อศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู ้ต่างๆ เพิ่มเติม
ทบทวนบทเรี ยนมาล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาหรื อข้อสงสัยด้านการเรี ยนก็พยายามศึกษาหาความรู ้ดว้ ยวิธีการที่
ถูกต้องเพื่อคลี่คลายปั ญหาของตนอยูเ่ สมอ และยังสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กล่าวว่า ความขยัน
หมายถึ ง การเอาภาระงานอย่างไม่นิ่ งดู ดายไม่ว่าจะกระท าให้แก่ ตวั เองหรื อผูอ้ ื่ น ก็ตามแล้วก็การกระทาอย่าง
สม่าเสมอด้วยความอดทน ไม่เกียจคร้าน ไม่ยอ่ ท้อ โดยประการใด ๆ ไม่รังเกียจต่องานประเภทนั้น ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นประโยชน์มากหรื อน้อยเพียงนิด แต่เป็ นงานที่สุจริ ตถูกกฎหมายสังคมยอมรับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยา
เขต เวียงเรื อคา สังกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 ตามการรั บ รู ้ข องครู ที่ ป ฏิ บัติ งานใน
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สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ยกเว้นด้านความสุ ภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (0.05) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ อุไรวรรณ เจียรประดิษฐ์ (2553) ที่ศึกษาบาทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในการส่ งเสริ มจริ ยธรรมนักเรี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล ตาบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า บทบาทของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในสหวิทยา
เขต เวียงเรื อคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตามประสบการณ์ทางานของครู ที่ต่างกัน
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมี ค วามแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ บุษบา จี้เพชร (2557) ที่ได้ศึกษา บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาส่งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมนักศึกษาในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่า ผูบ้ ริ หารที่ มีป ระสบการณ์ ในการทางานต่ ากว่า 10 ปี และผูบ้ ริ ห ารที่ มี ประสบการณ์ ในการ
ทางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
ในสหวิทยาเขตเวียงเรื อคา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 โดยพบว่า มีการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน จึงมีขอ้ เสนอแนะจากผลของการวิจยั ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและปลูกฝั งให้นักเรี ยนมี คุณธรรมจริ ยธรรม ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 ประการ ผ่านกิ จกรรม
ต่างๆในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เป็ นต้น
2. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม
3. ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี จิตสาธารณะ จิ ตอา เช่ น กิ จกรรมจิ ตอาสา กิ จกรรมลูกเสื อเนตรนารี ยุว
กาชาด
4. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เช่น มารยาทไทย การสาธิตการทานา
การจักสาน
5. ควรให้ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา และนักเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนให้เกิดความยัง่ ยืนและเห็นผลได้จริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาบทบาทของผูบ้ ริ ห ารในการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ยน ใน
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดอื่น เช่น สถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อ
เอกชน เป็ นต้น
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2.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักเรี ยน เช่น ปั จจัยจากสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลกระทบของการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ในด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน (2) ศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านทางทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ และ (3) จาแนกการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ซ่ ึงเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนจานวน 180 คนที่ได้มา
จากการสุ่ ม แบบเจาะจงจากนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเอกภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2559 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ (1) แบบทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน (2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ทรั พยากรออนไลน์ชื่อ เอ็ดเอ็กซ์ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ (3) แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับรู ้ถึงทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ด
เอ็กซ์วา่ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ (%),
(2) ค่าเฉลี่ย ( x ), (3) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (4) ค่า t-test (dependent) ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า การ
ใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ พบว่าอยูใ่ นระดับพอใจมาก ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์เป็ นที่รับรู ้ต่อ
ผูเ้ รี ยนว่าเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนไม่เพียงแต่ทาให้มีทกั ษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
แต่ยงั เพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์เป็ นเครื่ องมือ
สาหรับให้ผเู ้ รี ยนมีช่องทางการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม รวมถึงเป็ นเครื่ องมือเพื่อเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนที่มีความยืดหยุน่ นอกจากนี้ ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ยงั ช่วยเพิ่มความผูกพันในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
และเพิ่มความยืดหยุน่ ในการเรี ยนการสอน รวมถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดจน
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การเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืนและการได้เรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ พบคือ ก่อนหน้าและในระยะ
เริ่ มแรกของการใช้งานจริ ง ผูเ้ รี ยนคิ ดว่าทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เป็ นเรื่ องยากลาบากและต้องใช้ความ
พยายามเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้งานแล้วผูเ้ รี ยนระบุวา่ เป็ นเครื่ องมือที่ดีมากในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คาสาคัญ: ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
The objectives of this research were to (1) examine the impact of using edX online resource on the
English skills of students, (2) determine the students’ satisfaction with studying English through the edX online
resource, and (3) identify the students’ perception of edX online resource as a tool for improving their English
skills. The sample for this research consisted of 180 students, purposively drawn from students majoring in
English for Business Communication at School of Liberal Arts, Sripatum University in the third semester, of
the 2016 Academic Year. The instruments used were (1) pre-test and post-test, (2) a satisfaction questionnaire
on using the edX online resource as a tool for improving English skills, and (3) a semi-structure interview form
for eliciting the students’ perception of the edX online resource as a tool for improving English skills. The
statistics used in analyzing the data were (1) percentage (%), (2) mean ( x ), (3) standard deviation (S.D.), and
(4) t-test (dependent). The research results indicated that using edX online resource in English class helps
students improve better English skills. The learning achievement was significantly different at the level of .05.
Satisfaction with learning English using the edX online resource was found to exist at a very satisfied level.
EdX online resource was perceived to enable students to not only acquire their English skills more effectively
but also to improve their learning outcomes. The edX online resource was also perceived as a tool for providing
students with an additional learning channel as well as a tool for enhancing students’ learning engagement by
allowing flexibility. Moreover, it enhances students’ engagement in learning, added flexibility in the teaching
and learning environment. This includes opportunities for continuous English skills improvement as well as for
sustainable learning and acquisition of English skills. However, the problem found was that prior to, and at the
initial stage of, the actual implementation, the edX online resource was perceived to be difficult, time
consuming, and requiring more added effort on the part of the learners. After the implementation, it was viewed
as a very good tool for improving their English skills.
KEYWORDS: edX Online Resource, English Skills, Improving of English Skills, Using the edX Online
Resource for Improving of English Skills Improvement
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1. บทนา
การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิ่งในยุคประเทศไทย 4.0 แต่ปัญหาด้านการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ยงั ไม่เต็มศักยภาพ คือ การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษยังมีการ
ใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเดิมๆ ไม่น่าสนใจ ผูเ้ รี ยนขาดแรงจูงใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนน้อย
รวมถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ งสอดรับกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักการศึ กษาทางด้านภาษาหลายท่านได้แก่ ควินน์ มอทเทอแรม ไฟรย์ แคทเทอไรดจ์
และมาแชลล์ (Quinn, 2014; Motteram, 2013; Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009;) ระบุ ว่า การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นาไปสู่ความสามารถในการค้าขายกับ
นานาประเทศได้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนผ่านนวัตกรรมที่ทนั สมัย ต้องเป็ นการเรี ยนที่มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มี
ความน่าสนใจ ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกับวิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ งสอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ กล่าวคือ ต้องนาสื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการกับการเรี ยนการสอนด้วย ต้องรู ้และเข้าใจวีธี
การในการน าทรัพ ยากรออนไลน์ มาบู รณาการใช้กับ การเรี ยนการสอน ซึ่ งจะท าให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างยัง่ ยืน
ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ (edX) นับเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้หนึ่ งที่สมัยใหม่ มีประสิ ทธิภาพ และทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฝึกฝน รวมถึงเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์เป็ นหนึ่งในการเรี ยนรู ้ผา่ นรู ปแบบการนาเสนอการเรี ยนรู ้หลักสูตรต่างๆ
ทางออนไลน์ (Massive Open Online Course) (Nickerson, 2015) ซึ่งเป็ นระบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ขนาดใหญ่ที่มีความสามารถด้านต่างๆ และมีประสิ ทธิ ภาพมาก ก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) และมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ชื่ อ เจอร์ รี่ ซัสส์ แมน อนานท์ อการ์ วาล คริ สเทอร์ แมน และ ปิ เตอร์ ไมทรอส (Gerry Sussman,
Anant Agarwal, Chris Terman and Piotr Mitros) ในปี พุทธศักราช 2555 ลักษณะของทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ด
เอ็กซ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีกลุ่มสนทนาออนไลน์ มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งดาเนิ นไปตาม
เนื้ อหาในหลักสู ตรและห้องปฏิบตั ิการออนไลน์ นอกจากนี้ จะใช้เป็ นห้องปฏิบตั ิการซึ่ งจะรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ทบทวนและตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนว่ามีการเรี ยนรู ้อย่างไร และจะมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ นับเป็ นสื่ อหรื อช่องทางหนึ่ ง ที่ สามารถนามาใช้เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถใช้โดยมี อุป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ และการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ายสัญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต
สวีสแลนด์ (Sweetland, 2015) ระบุว่า ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู ้สึกท้าทาย
ให้กบั ผูเ้ รี ยน จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ และมีพฒั นาการในทางบวก ที่ถือเป็ นปั จจัยสาคัญของ
ความสาเร็ จในการเรี ยน มองโกเมรี่ (Montgomery, 2016) มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรออนไลน์แบบเปิ ดกว้าง เช่น
หลักสูตรต่างๆ ที่เป็ นทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ นับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสาหรับการกระตุน้ ให้มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ แนวคิดของ อีเมอร์ซนั (Emerson, 2013) ที่มีความเห็นว่า
ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เป็ นทรัพยากรออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่มีความยืดหยุน่
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มากในยุคนี้ มีความหลากหลายของการนาเสนอบทเรี ยน และช่วยสนับสนุนวิธีการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็ น
อย่างดีเนื่องจาก ผูเ้ รี ยนต้องใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะภาษาอังกฤษในปั จจุบนั นี้ ที่ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะการ
เรี ยนการสอนแบบปกติทวั่ ไปเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮาว์ลี่ (Howley, 2015)
ที่ได้แสดงทรรศนะให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษนี้ วา่ เทคโนโลยีเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา และสามารถเอาชนะอุปสรรคทางสังคม การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่ มีประสิ ทธิ ภาพเกิ ด
จากการเรี ยนรู ้ที่มีการใช้สื่อที่ หลากหลาย การทาให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
สามารถใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ท้ งั 4 ทักษะ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน สาหรับการประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ก็
มีรูปแบบที่ชดั เจนในตัวของแต่ละหลักสู ตรอยูแ่ ล้ว เพียงแต่การนาทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์มาประยุกต์ใช้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจจะต้องพูดคุยถึงสัดส่วนคะแนนที่จะให้ในการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ จากสภาพ
ปั ญ หาในการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ ใช้กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบเดิ ม ๆ ไม่ น่ าสนใจ ผูเ้ รี ยนขาด
แรงจูงใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนน้อย รวมถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ งสอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น การใช้ทรัพยากรออนไลน์
ชื่อเอ็ดเอ็กซ์น่าจะเป็ นคาตอบที่ดีที่จะทาให้ปัญหาต่างๆ ลดลง
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาผลกระทบของการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ในด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านทางทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ และ เพื่อจาแนกการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน โดยผูว้ ิจัยได้ท ดลองใช้ท รั พ ยากรออนไลน์ ชื่อ เอ็ด เอ็กซ์ ที่ เลื อ ก
หลักสู ตรชื่ อ ว่า Family Business: Strategy Essentials ของ The University of British Columbia กับกลุ่ มตัวอย่าง
และนามาเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรี ยนการสอนด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ในด้านทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านทางทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
3. เพื่อจาแนกการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน

3. คาถามของการวิจัย
1. ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ จะมี ผลกระทบต่อผูเ้ รี ยนในด้านทักษะภาษาอังกฤษหรื อไม่ ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนหรื อไม่
2. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับใด
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3. ผูเ้ รี ยนมี มุ ม มองต่ อ การใช้ท รั พ ยากรออนไลน์ ชื่อ เอ็ด เอ็กซ์ ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนอย่างไร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ คณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 จานวนทั้งสิ้น 180 คน ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ได้มาแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
2.1 แบ บ ท ดสอบ วัด ทั ก ษ ะการใช้ ภ าษ าอั ง กฤษ (Pre-Test and Post-Test) จ าน วน 60 ข้ อ
แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับมี ความเชื่ อมัน่ 0.86 แสดงว่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์สูง เนื้ อหาของ
แบบทดสอบสอดคล้องเนื้อหาของบทเรี ยนที่มีท้ งั คาศัพท์ ไวยากรณ์ บทอ่าน และการใช้ภาษาในบริ บทต่างๆ
2.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ท รั พ ยากรออนไลน์ ชื่ อ เอ็ด เอ็กซ์ เพื่ อ พัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.90 แสดงว่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความพึง
พอใจอยูใ่ นเกณฑ์สูง เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2.3 แบบสั ม ภาษณ์ ผู ้เรี ย นเกี่ ย วกับ การใช้ท รั พ ยากรออนไลน์ ชื่ อ เอ็ ด เอ็ ก ซ์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-Test) ซึ่ งผ่านการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน ในวันแรกของการเรี ยน
3.2 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนโดยหลังจากการแนะนาบทเรี ยนและเรื่ องที่ สอนให้แก่ผูเ้ รี ยนแล้ว ให้
ผูเ้ รี ยนทาการเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ โดยผูส้ อนช่วยแนะนาและแก้ปัญหาเมื่อผูเ้ รี ยนมี
ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
3.3 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบ
ชุดเดี ยวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 180 คน หลังจากผ่าน
การเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
3.4 ผูว้ ิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ท รัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อพัฒ นา
ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ไปให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างตอบ หลังจากผ่านการเรี ยนโดย
การใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
3.5 ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ ถ่ ึงโครงสร้าง (Semi- Structure Interview Form) เกี่ ยวกับการเรี ยนโดย
การใช้ทรั พยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ซึ่ งผ่านการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ แล้วไปใช้สัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยนในกลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากผ่านการเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.6 ผู ้วิจัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก แบบทดสอบวัด ทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษก่ อ นเรี ย น (Pre-Test)
แบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยการ
ใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
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เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้โดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ และในรู ปของการ
พรรณนา
4. สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ (1) ค่าเฉลี่ ย (2) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( x ) และ (3) การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (dependent)

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลจากการตอบแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรี ยน (pre-test) และ
แบบทดสอบหลังการเรี ยน (post-test) ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 180 ตัวอย่าง พบว่าการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อ
เอ็ดเอ็กซ์ มีผลกระทบต่อทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ผลจากการตอบแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนการเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรี ยน (post-test) ของกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ในการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ก่อนการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 7.5 (คะแนนเต็ม 20
คะแนน) หลังการเรี ยนทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤธิ์
ทางการเรี ยนเท่ ากับ 13.40 คะแนน เมื่ อความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้สถิ ติ
ทดสอบที่ได้ค่าคะแนนเท่ากับ -2.572 ซึ่งน้อยกว่า .001 จึงสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญ ที่ ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 1 และสรุ ปว่า การเรี ยนโดยการใช้ทรั พยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ มี
ผลกระทบที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อ
เอ็ดเอ็กซ์
N ก่ อนเรียน
หลังเรียน
สถิตทิ ดสอบ t df P-value
S.D.
x S.D.
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
180 7.5 0.67 13.40 0.65
-2.572
1 <.001
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.68, SD=0.65) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้แหล่งความรู ้ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ๊กซ์ในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที่

1
2
3
4
5

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความพึงพอใจ

(N=180) ( )

4.75

0.61

มากที่สุด

4.57

0.63

มากที่สุด

4.64

0.60

มากที่สุด

4.59

0.76

มากที่สุด

4.88

0.66

มากที่สุด

4.68

0.65

มากที่สุด

x

ชอบการใช้ ท รั พ ยากรออนไลน์ ชื่ อ เอ็ ด เอ็ ก ซ์ ซ่ ึ งเหมาะสมส าหรั บ การฝึ กทัก ษะ
ภาษาอังกฤษด้าน การอ่านการเขียน การฟัง และการพูด
ชอบการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพราะมีกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย แตกต่างจากรู ปแบบการเรี ยนแบบเดิมๆ
ชอบทรั พ ยากรออนไลน์ ชื่ อ เอ็ ด เอ็ ก ซ์ เพราะมี ค วามน่ าสนใจในเนื้ อ หาและวิธี ก าร
นาเสนอบทเรี ยนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
ชอบทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพราะมีรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยน
ชอบทรั พยากรออนไลน์ ชื่อ เอ็ดเอ็ กซ์ เพราะเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับวิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
เฉลี่ย

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ใน
การเรี ยนโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.68, SD=0.65) กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนระบุว่า ชอบทรัพยากรออนไลน์ชื่อ
เอ็ดเอ็กซ์ เพราะเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( x =4.88, SD=0.66) ชอบเพราะทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์เหมาะสมสาหรับการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
ด้าน การอ่านการเขียน การฟัง และการพูด อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.75, SD=0.61) ชอบทรัพยากรออนไลน์ชื่อ
เอ็ดเอ็กซ์ เพราะมีความน่ าสนใจในเนื้ อหาและวิธีการนาเสนอบทเรี ยนที่ ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยน อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด ( x =4.64, SD=0.60) ชอบทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพราะมีรูปแบบกิ จกรรมการเรี ยนให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.59, SD=0.76) และชอบทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
เพราะมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายแตกต่างจากรู ปแบบการเรี ยนแบบเดิมๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.57,
SD=0.63) ตามลาดับ
กล่ าวโดยสรุ ป จากการวิจัย พบว่าผูเ้ รี ย นมี ความพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุด ต่อ การเรี ยนโดยการใช้
ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ในการเรี ยนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. ผลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง 180 คน เพื่อจาแนกการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีมุมมองในเรื่ องนี้ วา่
มีท้ งั ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี ผูเ้ รี ยนระบุวา่ การเรี ยนการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ช่วยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงสื่ อการเรี ยนรู ้จานวนมากฟรี มีแบบทดสอบที่เข้มงวดมากและเคร่ งครัดมากทาให้การเรี ยนรู ้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เป็ นทรัพยากรเพื่อการศึกษาในระดับสู ง เป็ นเป็ นทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอาชีพและเพื่อ
การฝึ กอบรมและการเพิ่มขีดความสามารถของคนในการทางาน มีความยืดหยุน่ และความสะดวกที่สามารถเข้าถึง
เนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ทนั ใจตามต้องการซึ่ งช่วยจูงใจและทาให้เรี ยน
ได้เป็ นเวลานานโดยไม่เบื่อ ผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายควบคุมการเรี ยนรู ้ มีเสรี ภาพในการค้นคว้าและเรี ยนรู ้สิ่งที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
มีการนาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบมัลติมีเดี ยที่ มีรูปแบบที่ หลากหลาย ช่ วยเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี ช่ วยพัฒนา
ความสามารถในการคิด ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การสื่ อสารในสังคมและก่อให้เกิดการเรี ยนแบบร่ วมมือ ช่วย
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ส่ งเสริ มแนวคิดในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต มีมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งจากสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และเอเชี ย
รวมถึงการมีใบรับรองให้เมื่อเรี ยนสาเร็ จตามหลักสูตร
ในส่ วนของข้อจากัด ผูเ้ รี ยนได้จาแนกโดยระบุวา่ การเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ มี
ความหลากหลายของหลักสู ตรและระดับ ความยาก ช่ อ งทางการแสดงความคิ ดเห็ น ไม่ ค่อ ยเป็ นมิ ต รต่อ ผูใ้ ช้
เนื่ องจากไม่มีระบบแจ้งเตือน วิดีโอบนทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เคลื่อนไหวช้ากว่าวิดีทศั น์ธรรมดา การ
ขาดการติดต่อระหว่างบุคคล ต้องมีแรงจูงใจส่วนตัวและมีการจัดระบบการเรี ยน การขาดการวางแผนการเรี ยนจะ
ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่ประสบความสาเร็ จกับการเรี ยน มีเนื้ อหาที่ไม่มีขอ้ ยุติ ไม่สามารถรับรู ้ความรู ้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริ ง
ของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ไม่สามารถสื่ อความรู ้สึก อารมณ์ในการเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง เป็ นการเพิ่มภาระงานให้แก่
ผูเ้ รี ยน ต้องใช้เวลามาก ผูเ้ รี ยนบางคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ และมีสิ่งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้มากเกินไป
กล่าวโดยสรุ ป ผูเ้ รี ยนมีมุมมองต่อการเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษว่ามีท้ งั ข้อดี และข้อจากัดในแง่มุมที่ วา่ การใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ทาให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ช่วยเพิ่มช่องทางเพื่อการ
เรี ยนรู ้ ให้กับผูเ้ รี ยนมากขึ้ น รวมถึ งโอกาสในการปรั บปรุ งทัก ษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน แต่ก็ มี
ข้อจากัดอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตามปั ญหา จากการวิจยั พบว่า ก่อนการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ผูเ้ รี ยนคิดว่า
ยากและเป็ นการเพิ่มภาระงานให้แก่ผเู ้ รี ยน แต่หลังจากการเรี ยนผ่านไปแล้วผูเ้ รี ยนระบุวา่ ดีมาก

6. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ผลการศึ กษา พบว่า การเรี ย นโดยการใช้ท รั พ ยากรออนไลน์ ชื่ อ เอ็ด เอ็ก ซ์ ส ามารถช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนมี
พัฒ นาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ ดีข้ ึน กล่าวคื อ ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนมากกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจากการเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เป็ นรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ สอดคล้องกับวิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านการ
เขียน การฟัง และการพูด มีความน่าสนใจในเนื้ อหาและวิธีการนาเสนอบทเรี ยนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
มี รูป แบบกิ จกรรมการเรี ยนให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยน มี กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ห ลากหลายแตกต่างจาก
รู ปแบบการเรี ยนแบบเดิมๆซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ควินน์ มอทเทอแรม ไฟรย์ แคทเทอไรดจ์ และมาแชลล์
(Quinn, 2014; Motteram, 2013; Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009) ในแง่มุ มของความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
เรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งมี การบู รณาการวัตกรรมที่ ทันสมัยในการเรี ยนการสอน ต้องเป็ นการเรี ยนที่ มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้
หลากหลาย มีความน่าสนใจ ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน ซึ่งการเรี ยนโดยใช้แหล่ง
ความรู ้ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ๊กซ์ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับวิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 โดยผลการวิ จัย ยัง เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ แนวคิ ด ของ สวีส แลนด์ (Sweetland, 2015) มองโกเมรี่
(Montgomery, 2016) อีเมอร์ ซัน (Emerson, 2013) และเฮาว์ลี่ (Howley, 2015) ที่ มีแนวคิดและระบุว่า ทรัพยากร
ออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู ้สึกท้าทายให้กบั ผูเ้ รี ยน จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมี
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คุณภาพและมีพฒั นาการในทางบวก มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสาหรับการกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน พบว่าผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x =4.68, SD=0.65) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับทรรศนะของ ควินน์ มอทเทอแรม ไฟรย์ แคทเทอไรดจ์ และมาแชลล์ (Quinn, 2014; Motteram,
2013; Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009) ที่ กล่าวว่า วิธีการรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการนาเสนอเนื้ อหา
บทเรี ยนที่ มีความน่าสนใจที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนต้องให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม มี
ความหลากหลาย ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ แนวคิ ด ของ สวี ส แลนด์ (Sweetland, 2015) มองโกเมรี่
(Montgomery, 2016) อีเมอร์ ซัน (Emerson, 2013) และเฮาว์ลี่ (Howley, 2015) ที่ เน้นว่า เรื่ องการสร้างแรงจูงใจ
และการสร้างความรู ้สึกท้าทายให้กบั ผูเ้ รี ยน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่มีความยืดหยุน่ และที่สาคัญคือมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย
สาหรับผลการศึ กษาที่ ผเู ้ รี ยนมีมุมมองต่อการเรี ยนโดยการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ในการ
เรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยได้จาแนกว่ามีท้ งั ข้อดีและข้อจากัด แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติ หรื อ
มุมมองต่อการใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ในเชิ งบวกมากกว่าเชิ งลบ และจากผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญ
คือ การใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น แม้พบว่า มี
ข้อจากัดอยูบ่ า้ ง ซึ่ งนับเป็ นมุมมองเชิงบวกจากผูเ้ รี ยนในการบูรณาการการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้
ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ อย่างเห็นได้ชดั เจน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
7.1.1 จากการวิจยั ที่ พบว่า การใช้ทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์ มีผลกระทบต่อผูเ้ รี ยนที่ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะภาษาอังกฤษนั้น ผูส้ อนจึงควรนาไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็ นอี กช่องทางหนึ่ งให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้
ผูส้ อนต้องมีการคัดสรรหลักสู ตรและเนื้ อหาที่สอดคล้องในการนาไปบูรณาการกับรายวิชาที่สอนอยู่ ต้องเข้าใจ
ทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตนเองก่อน มีการจัดการ เตรี ยมการ และวางแผนอย่างรอบคอบก่อนมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทา
7.1.2 ผูส้ อนต้องสาธิตขั้นตอนต่างๆ ในการใช้ให้ผเู ้ รี ยนดูเป็ นตัวอย่างในชั้นเรี ยน
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาทรัพยากรออนไลน์ ที่หลากหลายไม่เฉพาะทรัพยากรออนไลน์ชื่อเอ็ดเอ็กซ์
และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย
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พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรในโมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอก การขาดแรงจูงใจ และพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 450 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ
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วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL 9.30 (Student Edition)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า โมเดลที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์ เท่ากับ 41.11 ค่า df เท่ากับ 39 ค่า p เท่ากับ .38 ค่า GFI เท่ากับ .99 ค่า AGFI เท่ากับ .97 ค่า CFI เท่ากับ
.99 ค่า SRMR เท่ากับ .03 ค่า และค่า RMSEA เท่ากับ .01 และค่าสัมประสิ ทธิ์พยากรณ์ เท่ากับ .50 แสดงว่า ตัวแปร
ทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนร่ วมของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้ร้อยละ 50
คาสาคัญ: พฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์, แรงจูงใจทางวิชาการ, แรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอก, การขาดแรงจูงใจ,
จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา
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ABSTRACT
The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of fear of missing
out behavior among upper secondary school students in Thailand and Cambodia Border Provinces. The model
consisted of four latent variable: intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation and fear of missing out
behavior. The sample composed of 450 upper secondary school students in the second semester of 2016 academic
year all samples selected by multistage random sampling. Data were collected by questionnaires. Descriptive
statistics were analyzed using SPSS and causal modeling were analyzed using LISREL 9.30 (Student Edition).
Results indicated that the causal model was consistent with the empirical data as demonstrated by the
following fit measures: Chi-square test = 41.11, df = 39, p = .37, AGFI = .96, CFI = .99, SRMR = .02, RMSEA
= .01. All variables in the model accounted for 50 percent of the total variance of Fear of Missing Out behavior.
KEYWORDS: Fear of Missing Out behavior, Academic Motivation, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation,
Amotivation, Thailand and Cambodia Border Province

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา
ถือว่าเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมทัว่ โลก ที่เราเรี ยกว่า พฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ หรื อ FoMO (Fear of
Missing Out Behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่ พ บส่ ว นใหญ่ ในกลุ่ม คนหนุ่ ม สาวที่ หมกมุ่นและติ ดการใช้เครื่ องมื อ
สื่ อสารสมัยใหม่ทางอินเทอร์ เน็ต เช่น การเล่นไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ คิดว่าการมีเพื่อนมาก ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างไม่มีขอบเขตจากัด ทาให้ตวั เองรู ้สึกมีความสาคัญ มีคุณค่ามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Przybylski, Murayama, DeHaan, and Gladwell (2013) พบว่า การขาดความสมดุลของความต้องการทางจิตวิทยา
โครงสร้างทางสังคมของนักเรี ยน ความผูกพันระหว่างเรี ยน เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ Alt (2015)
กล่าวว่า ผูค้ นทุกเพศทุกวัยที่มีการใช้สื่อออนไลน์มาก ๆ นั้นสามารถส่งผลกระทบไปถึงการมีพฤติกรรมการกลัวการ
จะพลาดจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์
เนื่ องจากคุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายที่ สาคัญของการจัดการศึ กษาในทุ กระดับและทุกประเภท
ดังนั้น การที่ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนด แนวทางหนึ่ งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึ กษาคือการให้
ผูเ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจทางวิชาการ เนื่ องจากแรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่กาหนดให้เรากระทาหรื อไม่กระทาสิ่ งใด ๆ เพื่อเป็ น
แรงผลักดันให้คนมีการกาหนดทิศทาง และเป้ าหมายของพฤติกรรม จึงได้มีการนาทฤษฏีการกาหนดตัวเอง SDT
(Self-determination theory) ของ Deci and Ryan (2008) ที่ ใช้อธิ บายถึงแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อเพิ่มการปฏิบตั ิของขบวนการทางจิตวิทยา มีรายงานการวิจยั จานวนมาก
ที่นาทฤษฏีการกาหนดตัวเอง ไปใช้ในการหาปั จจัยของสาเหตุพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์
Przybylski et al. (2013) กล่าวถึง พฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์น้ นั มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของผูเ้ รี ยน แรงจูงใจ
ทางวิชาการ และการใช้สื่อสังคม จากรายงานการวิจยั ของ Alt (2015) ที่พบว่า เกิดการเชื่อมโยงทางบวกระหว่าง
การมีส่วนร่ วมทางสังคม ข้อมูลข่าวสาร ความกลัวตกเทรนด์ และแรงจูงใจทางวิชาการ
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นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือว่าเป็ นช่วงวัยรุ่ น ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็ นวัยที่อยูใ่ นช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่ างกายและจิตใจซึ่ งส่งผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทาให้
เกิดพัฒนาการทางเพศ พัฒนาการทางความคิด พัฒนาการทางสังคม ก่อให้เกิ ดพฤติกรรมการแสวงหาความเป็ น
เอกลักษณ์ ความเป็ นตัวตนของตัวเอง รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ ดังนั้น การปรับตัวต่อปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี้จึงถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญต่อวัยรุ่ นที่จะพัฒนาเป็ นผูใ้ หญ่ การปรับตัวที่บกพร่ องอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และ
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคซึ มเศร้ าได้ (ฐิ ตวี แก้วพรสวรรค์ และเบญจพร ตันตสู ติ, 2555) นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีการเปิ ดรับและซึมซับวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ตามความชอบของตนเอง มีการ
แข่งขันทางวิชาการสู ง มีความต้องการความสาเร็ จ ความมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกด้วยเหตุผล
เหล่านี้ จึงเป็ นสิ่ งผลักดันให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Ruffin (2009) ที่กล่าวว่า ในช่วงระหว่างปี ของวัยรุ่ นนั้น มีการบูรณาการความคิดเกี่ยวกับตนเองกับความคิดเห็น
ของคนอื่ น ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่าง ๆ (เช่ นพ่อแม่ที่ดูแล ผูใ้ หญ่คนอื่ น ๆ เพื่อน ฯลฯ) เกิ ดความชอบและไม่ ช อบใน
ความรู ้สึกของตนเอง และเกิดผลสุดท้ายคือความชัดเจนในตนเอง ความรู ้สึกของค่านิยมความเชื่อ และความคาดหวัง
ของความสั ม พัน ธ์ สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนเป็ นแรงผลักดันให้ ว ยั รุ่ นเกิ ดพฤติ กรรมการเสพติ ดสื่ อออนไลน์ ที่ น าไปสู่
พฤติกรรมโฟโม สอดคล้องกับ จุฑามาศ กิติศรี , รัญชนา หน่อคา, คนึ งนิ จ เพชรรัตน์ (2560) ที่กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่ น
เป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มใน การใช้สมาร์ ทโฟนมากขึ้น อันเป็ นผลมาจากวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ตอ้ งการการยอมรับจากสังคม
และกลุ่มเพื่อน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Przybylski et al. (2013) ได้เปิ ดเผยถึงปรากฏการณ์ที่กาลังขยายวงกว้าง
ในกลุ่มผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ ทโฟนในปั จจุบนั ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้งานสมาร์ ทโฟนในช่วงอายุ
13-33 ปี เป็ นกลุ่มที่มีอาการ FoMO มากที่สุด ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกหดหู่ วิตกกังวลและหวาดกลัวว่าผูอ้ ื่นจะประสบใน
เรื่ องราวพิเศษมากกว่าตนเอง เช่นเดียวกับ Wortham (2011) ที่กล่าวว่า FoMO นั้นประกอบด้วยความหงุดหงิด ความ
วิตกกังวลและความรู ้สึกของความไม่เพียงพอ ในส่วนของความรู ้สึกเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่จะแย่ลงเมื่อบุคคลเข้าสู่
ระบบเวปไซต์สื่อสังคม
จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานี ศรี สะเกษ สุ รินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี สระแก้ว
และตราด ประชาชนในพื้นที่ใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารสองภาษาตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น ผูเ้ รี ยนมาจากหลาย
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ซ่ ึ งมี วิถีชี วิต และวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน (สานักเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2553) ส่ งผลถึ งความ
เสมอภาคทางการศึ กษาของนักเรี ยน เห็ นได้จากการรายงานข้อมูลสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เสมอภาคด้านการศึ กษา
(Gini Coefficient of Education) ที่พบว่าปี การศึกษา 2553-2558 กลุ่มจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเป็ นกลุ่มจังหวัดที่
มีค่าสัมประสิ ทธิ์จีนีสูงกว่าระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาอยู่
ในระดับต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดที่ไม่ได้อยูต่ ิดชายแดน (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้า จาเป็ นต้องพัฒนาคนในประเทศให้เป็ นคนที่มีคุณภาพ เครื่ องมือ
สาคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ คือการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นต้องใช้กระบวนการเสริ มสร้างและ
กล่อมเกลาทางสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยมีภาครัฐ เป็ นแกนนาใน
การบูรณาการหรื อส่ งเสริ มบทบาทของสถาบันอื่น ๆ เป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจกันในการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีงามแก่
เยาวชน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2554) แต่เดิมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ที่เกี่ยวกับการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศจะส่งผลไปในทางด้านลบเป็ นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงปี 2016
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ได้มีงานวิจยั ของ Abel, Buff and Burr (2016) ที่พบว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนที่ดีน้ นั กลับมีพฤติกรรมในการกลัวตก
เทรนด์มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่ารวมทั้งเพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์มากกว่าเพศชาย ทา
ให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา
โดยการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย เพื่อ
ศึกษาว่าตัวแปรใดบ้างที่เป็ นสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาโมเดลความสัม พันธ์ เ ชิ ง สาเหตุของพฤติ กรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใช้ทฤษฎีการกาหนดตนเองของ Deci and Ryan (2008) และ
งานวิจัย ของ Przybylski et al. (2013) ที่ อ ธิ บ ายว่า พฤติ ก รรมการกลัว ตกเทรนด์ FoMO (Fear of Missing Out
Behavior) นั้นมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะของนักเรี ยน (Individual Difference) และแรงจูงใจทางวิชาการ (Academic
Motivation) โดยที่ ลกั ษณะส่ วนบุคคลมีผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์โดยอ้อมผ่านแรงจูงใจทาง
วิช าการ มี 2 ลัก ษณะได้แ ก่ เพศ (Gender), เกรดเฉลี่ ย สะสม (Cumulative Grade Point Average: GPAX) และ
แรงจู ง ใจทางวิ ช าการ ประกอบด้ว ย แรงจู ง ใจภายใน (Intrinsic Motivation) แรงจู ง ใจภายนอก (Extrinsic
Motivation) และการขาดแรงจูงใจ (Amotivation) ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์
ลักษณะของนักเรี ยน

แรงจูงใจทางวิชาการ

เพศ

แรงจูงใจภายใน
การขาดแรงจูงใจ

เกรดเฉลี่ยสะสม

พฤติกรรม
การกลัวตกเทรนด์

แรงจูงใจภายนอก
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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2. ลักษณะของนักเรี ยนที่ประกอบด้วย เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
กลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โดยอ้อมผ่านแรงจูงใจทาง
วิชาการ
3. แรงจูงใจทางวิชาการที่ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน แงจูงใจภายนอก และการขาดแรงจูงใจ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การดาเนิ นการวิจัยนี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งอธิ บาย (Explanatory Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล มีวธิ ีดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การพัฒ นาโมเดลความสัม พันธ์ เ ชิ งสาเหตุพ ฤติ กรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัว
ตกเทรนด์กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา ในเขตจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนกัมพูชา ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ ศรี สะเกษ สุ รินทร์
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 มีจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้น 15,314 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดที่มีพ้นื ที่ติดชายแดนกัมพูชา ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ สระแก้ว และ
จันทบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 จานวน 450 คนซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage
Random Sampling) จาแนกเป็ นเพศชาย 135 คน เพศหญิง 315 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้จานวน 2 ตัวแปร คือ เพศ (Gender) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ
ความต้องการรับรู ้ (To Know) ความต้องการความสาเร็ จ (To Ward Accomplishment) ความต้องการประสบการณ์ (To
Experience Stimulation) ตัวแปรแฝงแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความ
ต้องการมีตวั ตนในสังคม (Identified) ความต้องการนาเสนอตนเอง (Introjected) ความต้องการตอบสนองกฎเกณฑ์
สังคม (External Regulation) ตัวแปรแฝงการขาดแรงจูงใจ (Amotivation) ตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปร คือ การขาด
แรงจูงใจ (Amotivation) และตัวแปรแฝงพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ (Fear of Missing Out) ตัวแปรสังเกตได้ 5
ตัวแปร คือ กลัวหายไปจากข้อมูลทัว่ ไป (General) กลัวหายไปจากสังคม (Social) กลัวหายไปจากข่าวความปลอดภัย
(Safety) กลัวหายไปจากรายการข่าว (News) กลัวหายไปจากการเรี ยน (Work/School)
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5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอนโดยตอนที่ 1
เป็ นข้อมูลทัว่ ไป จานวน 3 ข้อ ตอนที่ 2 แรงจูงใจทางวิชาการ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และการ
ขาดแรงจู งใจ พัฒนาและประยุกต์จากเครื่ องมื อ (AMS-HS 28) ของ Vallerand et al. (1992) เป็ นมาตรประมาณค่ า
7 ระดับ จานวน 28 ข้อ มีค่า Cronbach alpha เท่ากับ .95 ค่าอานาจจาแนกอยูใ่ นช่วง .56 - .85 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการกลัว
ตกเทรนด์ พัฒนาและประยุกต์จากเครื่ องมื อของ Hato (2013) เป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จานวน 31 ข้อ มีค่า
Cronbach alpha เท่ากับ .95 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูใ่ นช่วง 0.38 – 0.82 โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการผ่าน
การรั บรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยบู รพา หมายเลขใบรั บรองที่ 22/2559 ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2559
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่ มตั้งแต่ 9 มกราคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แบบวัดที่สมบูรณ์ จานวน 450
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 90 จากแบบสอบถามที่แจกไป 500 ฉบับ และนาแบบสอบถามที่ได้นามาลงรหัส เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้ องต้น ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล โดยใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL 9.3 (Student Edition) (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557 และ
Schumacker & Lormax, 2016)

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมู ลเชิ ง
ประจักษ์ ผลการทดสอบค่าสถิติไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 41.11 ที่ องศาอิสระ (df) เท่ากับ 39 ค่า p เท่ากับ .38 ดัชนี วดั
ระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .99 ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ .96 ดัชนี วดั ระดับ
ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) กับ .99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ .02
ค่ าความคลาดเคลื่ อนในการประมาณค่ าพารามิ เตอร์ (RMSEA) เท่ ากับ .01 และค่ าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ของ
ตัวแปรตามพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ ได้แก่ แรงจูงใจภายใน การขาดแรงจูงใจ แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการ
กลัวตกเทรนด์ ได้ร้อยละ 30, 40, 19 และ 50 ตามลาดับสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของ
พฤติกรรมการกลัวจกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่สร้างขึ้นมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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2. ลักษณะของนักเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่เพศหญิงมีพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์มากกว่าเพศชายมีขนาดอิทธิพล
โดยรวม = .34 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการกลัว
ตกเทรนด์มากกว่านักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ากว่า มีขนาดอิทธิพลโดยรวม = .40 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. แรงจูงใจทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โดยแรงจูงใจภายในมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวก = .22 การขาดแรงจูงใจมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงลบ = -.51 และแรงจูงใจภายนอกมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวก = .19 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนร่ วมของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 50
แรงจูงใจทางวิชาการ
R2IN=.30

ลักษณะของนักเรี ยน

.33**

เพศหญิง
.12

แรงจูงใจภายใน
.40**

.22**
2
AM

R =.40

-.43**

การขาดแรงจูงใจ

**

-.51**

-.48**

เกรดเฉลี่ยสะสม

.23

**

.35**

R2EX=.19

R2FoMO=.50
พฤติกรรม
การกลัวตกเทรนด์

.19**

แรงจูงใจภายนอก

2 = 41.114, df = 39, p= .378, RMSEA = .011
หมายเหตุ **p  .01
แผนภาพที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

7. อภิปรายผล
โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายที่
ปรับแก้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิ บายพฤติกรรมการกลัว
ตกเทรนด์ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายได้ร้อยละ 50 สามารถอภิ ปรายผลการวิจัยที่ เป็ นไปตามสมมติ ฐาน
ได้ดงั นี้
เพศของนักเรี ยนมีอิทธิ พลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์โดยส่ งผ่านแรงจูงใจภายใน
การขาดแรงจูงใจ และแรงจูงใจภายนอกเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยที่เพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องต่อ
พฤติ ก รรมการกลัว ตกเทรนด์ม ากกว่า เพศชาย สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Abel et al. (2016) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ
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พฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับสื่ อสังคมประเภทต่าง ๆ พบว่า เพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้องกับสื่ อสังคมต่าง ๆ
มากกว่า เพศชาย และเป็ นไปตามแนวคิ ดของ Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016) ที่ ศึ กษาลักษณะ
พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่ นเกี่ยวกับการกลัวการหายไปจากสังคม พบว่า กลุ่มเพศหญิงนั้นมีพฤติกรรมในการกลัว
หายไปจากสังคมมากกว่ากลุ่มเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lau (2017) ตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์
และที่ส่งผลต่อดาเนิ นงานทางวิชาการอย่างไร พบว่า เพศหญิงนั้นมีการใช้สื่อในสังคมออนไลน์เพื่อเกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนมากกว่าเพศชาย
เกรดเฉลี่ยสะสมมีอิทธิ พลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์โดยส่ งผ่านแรงจูงใจภายใน
การขาดแรงจู งใจ และแรงจู งใจภายนอกเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abel et al.
(2016) ที่ ศึกษาพฤติกรรมเกี่ ยวกับการกลัวการหายไปจากสังคมพบว่า นักเรี ยนที่ มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าจะ
แสดงพฤติกรรมการกลัวการหายไปจากสังคมมากกว่านักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ากว่า สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ลดาพร ทองสงและถนิ ม พร พงศานานุ รั กษ์ (2556) ที่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาการพยาบาล
มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านสติปัญญา ด้านสังคม และแรงจูงใจ เป็ นไปตามที่ Bloom (1976) สรุ ปว่ามี
ตัวแปร 3 ด้านที่ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ร้อยละ 50, 25, 25 ตามลาดับ คือ
1) ตัวแปรด้านพฤติกรรมเบื้องต้นด้านพุทธิพิสยั ซึ่งเป็ นพฤติกรรมด้านความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถ
ทั้งหลาย 2) ตัวแปรด้านลักษณะเบื้องต้นด้านจิตพิสัย คือ แรงจูงใจ ความสนใจ ความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
เจตคติต่อวิชา เจตคติต่อโรงเรี ยน ตลอดจนความรู ้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง
แรงจู งใจทางวิชาการ ซึ่ งประกอบไปด้วยแรงจู งใจภายใน การขาดแรงจู งใจ และแรงจู งใจภายนอก
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและลบต่อพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ ทฤษฎี
แรงจูงใจการกาหนดตนเอง (Self-Determination Theory) ของ Deci and Ryan (2008) อธิบายว่าการกาหนดตนเอง
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ เป็ นการกาหนดเจตคติที่ชดั เจนและการกาหนดเป้ าหมายของการกระทา ดังนั้นแรงจูงใจกับ
การกาหนดตนเองจึ งมีผลกับความคิ ด ความรู ้ สึกและการแสดงพฤติ กรรมของบุ คคล ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเกิ ด
แรงจูงใจของบุคคล ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ ความต้องการอิสระในการตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง ความต้องการมีความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูอ้ ื่นงานวิจยั ของ Alt (2015) ที่ พบว่าการเกิ ดแรงบันดาลใจในทาง
วิชาการนั้นมีการเชื่ อมโยงเชิ งบวกกับการใช้สื่อออนไลน์ซ่ ึ งก่อเกิ ดพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ สอดคล้องกับ
Tarantino, McDonough, & Hua, (2013) ที่ พ บว่ า นั ก เรี ยนที่ ต ้อ งการเพิ่ ม การเรี ยนรู ้ ต ้อ งมี ก ารพัฒ นาการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของชุมชนผูเ้ รี ยนซึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคม และเป็ นสิ่ งที่นาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการกลัว
ตกเทรนด์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Przybylski et al. (2013) ที่ กล่าวว่า พฤติกรรมการกลัวตนเทรนด์น้ ันเป็ น
สื่ อกลางที่สื่อถึงการมีส่วนร่ วมของสื่ อทางสังคมโดยใช้แรงจูงใจเป็ นสิ่ งกระตุน้ สอดคล้องกับ Hoto (2013) ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีการใช้โทรศัพท์มือถือตรวจสอบเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
(ทัว่ ไป สังคม ความปลอดภัย ข่าว และการทางาน/การเรี ยน) โดยมีแรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอกเป็ นตัวกาหนด
ในการเกิดพฤติกรรม
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8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ตัวนักเรี ยนต้องสร้ างความตระหนัก ในการใช้เครื่ องมื อสื่ อสารทางอิ นเตอร์ เน็ ตเพื่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการเรี ยน เช่น การติดตามเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทางวิชาการ การติดตามอ่านข่าวสาร การติดตามอ่านบทความ
เหตุการณ์ปัจจุบนั รู ้จกั ควบคุมตนเองในการใช้สื่อออนไลน์ โดยใช้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช้เวลากับสื่ อ
ออนไลน์มากเกินไปจนรบกวนการทาหน้าที่ปกติ เพื่อป้ องกันผลกระทบทางลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
(2) ครอบครั ว พ่อแม่ ผูป้ กครอง มี บทบาทหน้าที่ ในการดู แล ช่ วยเหลื อนักเรี ยนทั้งในและนอก
โรงเรี ยน จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนเต็มตามความสามารถ สร้างแรงจูงใจให้เห็น
คุณค่าของตนเอง กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของการศึกษา
(2) โรงเรี ยน เป็ นหน่ วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ครู ตอ้ งสามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ดี สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ รู ้จกั การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ที่พฒั นาขึ้นนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนเขตจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้น ควรมีการนาโมเดลนี้ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อตรวจสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
(2) ควรทาการวิจยั โดยใช้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi group Analysis) เช่น นักเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐกับนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
(3) ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาสามารถทานายผลการเกิดพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์
ได้ร้อยละ 50 แสดงว่า ยังมี ตวั แปรอื่ นที่ สามารถอธิ บายถึ งพฤติ กรรมการกลัวตกเทรนด์ และอาจจะมี ความ
แตกต่างระหว่างกัน เช่น ตัวแปรพื้นที่ ตัวแปรบุคลิกภาพ ตัวแปรสถานะ และการสนับสนุนจากผูป้ กครอง
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพปั ญหา และความต้องการรับบริ การทางวิชาการของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8 จานวน 20 โรงเรี ยน เพื่อพัฒนาแผนบริ การ
วิชาการของฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการอบรมให้
ความรู ้แก่บุคลากรของโรงเรี ยนและประเมินผลการฝึ กอบรมตามแผนบริ การวิชาการ โดยใช้วิธีการวิจยั แบบ
ผสม (Mixed Method) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการคงอยู่ข องจ านวนนัก เรี ย นมี แ นวโน้ม ลดลง ส่ ง ผลให้
งบประมาณสนับสนุนโรงเรี ยนในด้านการศึกษามีจานวนลดลงด้วย และยังพบปั ญหาด้านวิชาการ จากครู ผสู ้ อน
ขาดประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ ทันสมัย ด้านสิ่ งสนับ สนุ น การเรี ยนรู ้มี ไม่
เพียงพอ ด้านการบริ หารบุคคลที่ครู ผสู ้ อนขาดความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง ครู คนหนึ่ งต้องสอนหลายวิชา
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รองลงมาคื อ ด้านการสร้างสื่ อการสอน ด้านการเงิ น และบัญ ชี ด้านการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ และด้าน
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ABSTRACT
This research is a study of the general condition, problems and needs of academic service of the
General Education Section of PhraPariyattidhamma School Group 8 of 20 schools. to develop the academic
service plan of the research and academic services department, Faculty of Management Science Udon Thani
Rajabhat University. In training, educate the personnel of the school and evaluate the training according to the
academic plan. This research uses the mixed method by surveying the academic service needs through
individual and group interviews with those involved. The study found that the number of students is decreasing.
There were aspects of the problems identified: administrative problems: the lack of specialized personnel and
lack of adequate personnel training; the budget is a support budget based on the number of students enrolled.
This reduces the allocation of welfare benefits for teachers; academic problems: It was found that there is a
small number of teachers who are skilled in computer technology. Therefore teachers cannot develop their own
teaching skills fully.
The research found that the demand for academic services was ranked first in the field of computer
and information technology, finance and accounting, human resource management and economic development,
respectively. The research team therefore has organized training programs on computer and modern teaching.
The results of this research led me to teach the teachers computer technology. The greatest demand for
academic services is the computer and information technology and media. Learning outcomes after the training
found that the teachers had the knowledge and skill of computer technology increased. The overall level
training was evaluated as very satisfactory. (4.43)
KEYWORD: Academic service, Participation, PhraPariyattidhamma Schools

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วัดเป็ นสถานที่ที่มีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย เพราะใช้ประกอบพิธีและกิ จกรรมทางศาสนา
เป็ นศูนย์รวมยึดเหนี่ ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ฝึกอบรมทางศีลธรรมและวิชาการต่างๆ ให้กบั
ประชาชนทั่ว ไป โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม หรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่า “โรงเรี ย นวัด ” เป็ นสถานศึ ก ษาแห่ ง สถาบัน
พระพุทธศาสนาที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม และดาเนินการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึ ก ษาแผนกสายสามัญ ให้ กับ พระภิ ก ษุ แ ละสามเณรได้เข้ามาศึ ก ษาพระธรรมค าสั่ งสอนเพื่ อ เผยแพร่
พระพุทธศาสนา และสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับเดียวกับที่คนทัว่ ไปได้เรี ยนเพื่อให้มีความรู ้ติดตัวหลังจาก
ลาสิ กขาบท นอกจากนั้น โรงเรี ยนฯ ยังมีบทบาทสาคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ดอ้ ย
โอกาสและยากจนจานวนมากในพื้นที่ต่างๆที่ไม่สามารถหรื อไม่มีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐ
และเอกชนทัว่ ไปได้ (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558)
จังหวัดอุดรธานี มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 20 แห่ งอยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มโรงเรี ยนฯ กลุ่มที่ 8 เนื่ องจาก
โรงเรี ยนฯ จะมุ่งเน้นทั้งในด้านการสื บ ทอดเผยแพร่ พุทธศาสนา และการส่ งเสริ มด้านการศึ กษา นโยบายการ
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บริ หารจัดการที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาจึงมีความแตกต่างกับโรงเรี ยนทัว่ ไปที่ข้ ึนตรงกับกระทรวงศึกษาธิ การ
จากการที่ผวู ้ ิจยั จัดสนทนากลุ่มในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิ งหาคม 2560 จานวน 5 โรงเรี ยน ในเขต
อาเภอเมือง ได้แก่ โรงเรี ยนวัดโสมนัสสันตยาราม โรงเรี ยนวัดสว่างสามัคคี โรงเรี ยนวัดมัชฌิ มาวาส โรงเรี ยน
วัดสังคาว และโรงเรี ยนสุ นทรประดิ ษฐ์วิทยาลัย พบว่าการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนฯ ยังคงมีปัญหาในหลาย
ด้านที่ตอ้ งพัฒนา โดยเฉพาะปั ญหาด้านบุคคลากร ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของครู รู ปแบบ
การสอน การใช้สื่อการเรี ยนการสอน และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน อีกทั้งยัง
ไม่เคยได้รับการบริ การวิชาการจากสถานศึกษาในท้องถิ่น
จากเหตุผลข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในการ
บริ การวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่ น จึ งได้ดาเนิ นการ
สารวจสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการรับบริ การวิชาการของโรงเรี ยนฯเพื่อนามาพัฒนาเป็ นแผนการ
บริ การวิชาการของโรงเรี ยนฯในเขตพื้นที่จงั หวัด ที่ตรงตามความต้องการและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
สร้างความเข็มแข็งของคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมให้คู่กบั สังคมไทยในยุคของการพัฒนาด้าน
การศึกษาประเทศไทย 4.0

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจสภาพทัว่ ไป ปั ญหาและความต้องการการรับบริ การทางวิชาการ
2.2 เพื่อพัฒนาแผนบริ การวิชาการ
2.3 เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังการฝึ กอบรมตามแผนบริ การวิชาการ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี้ ออกแบบให้เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจผ่านกระบวนคิดและการมีส่วนร่ วมในการกาหนดแผน
บริ การวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้นจึงกาหนดกรอบการวิจยั ดังนี้
สภาพทั่วไปและปัญหา
1.นักเรียน – ครู
2.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
3.สภาพการบริหารจัดการ
ความต้องการ
1. รูปแบบความต้องการ
2. ลาดับความต้องการ

แผนบริการวิชาการ
วิชาการ

ผลการเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง
-ความรู้ก่อนและหลังอบรม
-ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) โดยสารวจสภาพทัว่ ไป ปั ญหาและความต้องการ แล้วนามา
พัฒนาเป็ นแผนการบริ การวิชาการ เพื่อสร้างหลักสู ตรการฝึ กอบรมเฉพาะเรื่ องที่สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรี ยนแบ่งการวิจยั ดังนี้
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ระยะการสารวจสภาพทัว่ ไป ปัญหา และความต้ องการ
ใช้วิธีการสารวจแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่ อให้ได้ข ้อมู ลที่ ต รงตามปั ญ หาและความต้อ งการที่
แท้จริ ง ด้วยการมีส่วนร่ วม (Participation) ของครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 20 โรงเรี ยน ร่ วมกาหนดแนวทางการ
พัฒนาด้านวิชาการ โดยแบ่งการสารวจออกเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จัดจากการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อนาข้อมูล
มาสร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การวัด(เจ้าอาวาส) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
และครู จานวน 5 โรงเรี ยน ในเขตอาเภอเมือง จานวน 25 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มจาแนกตามโครงสร้างการ
จัดการในโรงเรี ยน ได้แก่ การบริ หารจัดการในโรงเรี ยน แนวโน้มจานวนนักเรี ยน ปั ญหาด้านการเรี ยนการสอน
ปั ญหาด้านบริ หารบุคคล งบประมาณและด้านการบริ หารงานทัว่ ไป รวมทั้งความต้องการรับบริ การวิชาการ
ระยะที่ 2 การรวบรวมข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ (Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความ
ต้องการ การจัดลาดับความสาคัญ และรู ปแบบการรับบริ การวิชาการจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง โดยการประชุมกลุ่ม
จากตัวแทนครู โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้นจานวน 37 รู ป/คน ตามจานวนโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมทั้งจังหวัด 20 แห่ง และ
ใช้วธิ ีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็ นครู ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความต้องการที่สามารถตอบสนองและสามารถนาไปปรับใช้ได้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ใช้แบบสัม ภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง (Semi-structured interview) เพื่ อรวบรวม
ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป สภาพการบริ หารจัดการ และปั ญหาจากการดาเนิ นงาน ซึ่ งประเด็นจากการสนทนา
กลุ่มจะนามาวิเคราะห์แล้วจึงมาสร้างเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อค้นหาความต้องการการรับบริ การ
วิชาการ รู ปแบบ และลาดับความสาคัญ
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่ม กับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ เนื้ อหา(Content
Analysis) โดยการอธิบายตีความหมายข้อมูล มาเชื่อมโยงเขียนเป็ นแบบพรรณนา สรุ ปข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบนั
รวมถึ ง สภาพปั ญ หาแล้ว น ามาวางกรอบสร้ างแนวทางในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ส าหรั บ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
แบบสอบถามได้น ามาวิเคราะห์ ค่าความถี่ และร้ อยละ แล้วน าข้อ มูล มาเรี ยบเรี ยงและจาแนกอย่างเป็ นระบบ
จากนั้นนามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุ ปจากข้อมูลต่าง ๆ ตามประเด็นความต้องการ
แล้วดาเนินการรวบรวมคะแนนการให้ความสาคัญของแต่ละโรงเรี ยน
ระยะที่ 3 การพัฒ นาแผนบริ การวิชาการ จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ ความ
ต้องการรับบริ การวิชาการ และจัดทาข้อสรุ ปที่ สอดคล้องและตรงตามความต้องการมากที่ สุด จากนั้นจึงพัฒนา
เป็ นแผนการให้บริ การวิชาการ และจัดอันดับความต้องการรับบริ การวิชาการของกลุ่มตัวแทนแต่ละโรงเรี ยน
โดยผูท้ ี่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคือ พระโสมภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 และรองเจ้าคณะจังหวัด
ระยะที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ จากการฝึ กอบรม ผลการพัฒนาแผนบริ การวิชาการในระยะที่ 3
มาจัดฝึ กอบรมเฉพาะเรื่ อง (Specific training) ตามลาดับความสาคัญ เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ตามแผนบริ การวิชาการ
ให้กบั ครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ภายหลังการฝึ กอบรมจะทาการทดสอบและเปรี ยบเทียบผลของการเรี ยนรู ้ก่อน
และหลังการอบรม โดยใช้สถิ ติ Paired Sample T-test กาหนดระดับ นัยความส าคัญ α = 0.05 รวมทั้งประเมิ น
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การวิชาการโดยใช้ค่าเฉลี่ย
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
5.1 สภาพทัว่ ไปของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา อยู่ในความผิ ด ชอบของส านัก งานพระพุท ธศาสนา
แห่ งชาติ ดาเนิ นการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-ภาษาบาลี และหลักสู ตรการศึกษา
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ในระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ให้แก่ พระภิกษุสามเณร ในด้านสภาพการคงอยูข่ องจานวนนักเรี ยนโรงเรี ยนแผนกสามัญ กลุ่ม 8 ดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนนักเรี ยนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักเรี ยน

จากตารางที่ 1 พบว่า ในปี การศึ กษา 2560 มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 2,453 คน แบ่ งเป็ นนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กตอนต้น จานวน 1,739 คน นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กตอนปลาย จานวน 714 คน แนวโน้มจานวน
นักเรี ยนตั้งปี 2556-2560 ในภาพรวมที่จานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แยกเป็ นนักเรี ยกชั้นมัธยมศึกตอนต้นมีจานวน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกตอนปลาย มีแนวโน้มโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก
ตารางที่ 2 จานวนครู และแนวโน้มการคงอยูข่ องบุคคลากร
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จากตารางที่ 2 การศึกษาข้อมูลจานวนบุคลากรพบว่า แนวโน้มจานวนบุคลากรรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–
2560 มีจานวนไม่คงที่ โดยในปี 2556-2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ในปี 2558-2560 จานวนบุคลากรโดยภาพรวม
มีแนวโน้มลดลง และในส่วนจานวนเจ้าหน้าที่ ในปี 2557-2560 มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็ น
ผลจากการที่จานวนนักเรี ยนที่ลดลง ทาให้งบประมาณสนับสนุนที่โรงเรี ยนได้รับจัดสรรตามจานวนสัดส่ วนของ
นักเรี ยนลดลง ส่ งผลต่องบประมาณในการจ้างบุคลากรของโรงเรี ยน ผลการจากการสัมภาษณ์สภาพปั ญหาของ
การบริ หาร สามารถแยกปั ญหาออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ปั ญหาด้ านการบริ หารบุคคล ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เนื่ องจากการจ้างครู เป็ นลักษณะของการจ้าง
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามจานวนนักเรี ยน ทาให้ครู ที่สอนไม่มีรายได้ที่เป็ นรายประจาในระยะยาว
อีกทั้งการทางานยังเป็ นการลักษณะจิตอาสาที่เข้ามาช่วยสอนหนังสื อในวัด เพราะไม่มีสวัสดิการตอบแทนให้กบั
ครู ทาให้ครู ที่ทาการสอนไม่ได้มาจากศาสตร์ เฉพาะทางตามที่ ตอ้ งการทั้งหมด ขาดการฝึ กอบรมบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จากปั ญหาในด้านงบประมาณที่ค่อนข้างจากัดการสนับสนุนจากสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2) ปัญหาด้ านงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับเป็ นงบอุดหนุนจัดสรรตามจานวนนักเรี ยนที่เข้าศึกษาใน
แต่ล ะปี โดยจัดสรรมู ลค่ า 25,000 บาท /คน โดยงบประมาณที่ ได้รับ นี้ จะต้อ งแบ่ งจัด สรรเพื่ อ บริ ห ารจัด การ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน เช่น ค่าตารา ค่าเอกสาร ค่าจ้างครู ผสู ้ อน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงเรี ยน
จากงบประมาณที่จากัดตามจานวนนักศึกษา ทาให้การบริ หารจัดการในบางเรื่ องไม่สามารถดาเนิ นการได้อย่าง
เต็มที่ อาทิ การจัดให้มีวสั ดุอุปกรณ์ สื่ อ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
3) ปัญหาด้ านวิชาการ ด้านครู ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางมีจานวนน้อย เนื่ องจากการรับสมัครครู เข้ามาทางาน
ด้า นการสอนจะเป็ นการเปิ ดรั บ สมัค รแบบทั่ ว ไป ท าให้ มี ผู ้ที่ ม าสมัค รมี ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลาย แต่ ย งั ขาด
ประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในเชิ งวิชาการและการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบกับช่วงระยะเวลาในการ
เปิ ดรับสมัครมีระยะเวลาจากัด และส่ วนใหญ่เป็ นการรับสมัครเพื่อทดแทนในตาแหน่ งเดิ มเพื่อให้ครู ครบตาม
จานวนของห้องเรี ยนและรายวิชาตามกาหนดการการเปิ ดภาคการศึกษา จึงทาให้ไม่สามารถคัดเลือกครู ผมู ้ ีความ
เชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางได้ ด้านสื่ อการสอนและเทคโนโลยีโปรแกรมที่ทนั สมัยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จึงทาให้รูปแบบการสอนของครู ยงั คงเป็ นลักษณะเดิม เน้นการใช้การเขียนบนกระดานดา
4) ปัญหาด้ านการบริหารงานทั่วไปด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ภาระหน้าที่ของครู ตอ้ งรับผิดชอบหลาย
หน้าที่ ทั้งในด้านการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารงานต่างๆของโรงเรี ยน เช่น งานการเงิน งานวิชาการ
งานบุคลากร งานบริ หารงานทัว่ ไป งานด้านธุรการ งานด้านพัสดุ ฯลฯ

ภาพที่ 2 ผลสารวจความต้องการรับบริ การวิชาการ
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จากภาพที่ 2 ผลสารวจความต้องการรับ บริ การวิชาการ 5 อันดับ แรก ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ความต้องการด้านการพัฒนาการใช้สื่อการสอน มีความต้องการสูงสุดคิดเป็ นค่าคะแนน 74
คะแนน รองลงมาคือ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเบื้องต้น คิดเป็ นค่าคะแนน 61 คะแนน การใช้โปรแกรมทางบัญชี
เบื้องต้น คิดเป็ นค่าคะแนน 55 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนคิดเป็ นค่าคะแนน 50 คะแนน และ
การสร้างสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน คิดเป็ นค่าคะแนน 41 คะแนน
5.2 แผนการให้ บริการวิชาการทีต่ อบสนองต่ อความต้ องการการรับบริการวิชาการ
ผลจากการสารวจความต้องการรับบริ การวิชาการสามารถจัดกลุ่มเพื่อกาหนดแผนการบริ การวิชาการ
โดยแบ่งการดาเนินงานตามแผนได้ 5 แผน รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 สรุ ปแผนบริ การวิชาการ

(1) แผนการให้ บริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ที่ จ ะน ามาประโยชน์ กับ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น การเพิ่ ม
ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เช่ น Microsoft Offices รวมทั้งสามารถพัฒ นาเว็บ ไซต์เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนได้
(2) แผนพัฒนาด้ านการสร้ างสื่อ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการเปลี่ยนแปลงของสื่ อที่ผนั แปรตามยุค
สมัย การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนให้เกิดความน่าสนใจในห้องเรี ยนมากขึ้น
(3) แผนบริการด้ านการเงินและบัญชี จุเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง
ตามหลักทั้งในรู ปแบบของการจัดทารายรับ-รายจ่าย การจัดทางบประมาณประจาปี การจัดทาบัญชีทรัพย์สินของ
โรงเรี ยนและของวัด กลุ่มเป้ าหมาย คือ ครู ที่รับผิดชอบฝ่ ายงบประมาณ
(4) แผนด้ านการบริหารทรั พยากรมนุษย์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิ ดพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
และด้านการทางาน ทั้งการพัฒนาภาวะผูน้ าการพัฒนาองค์กรเพื่อการบริ หาร กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู
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(5) แผนการพัฒนาด้ านเศรษฐศาสตร์ จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านความเข้าใจภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสร้างความเข้าใจในหลักของการทางเศรษฐศาสตร์และสามารถปรับการใช้ชีวิต
ได้ในยุคปั จจุบนั กลุ่มเป้ าหมาย คือ ครู และนักเรี ยน
5.3 ประเมินผลการเรียนรู้ จากการฝึ กอบรมเฉพาะเรื่อง
จากการจัดลาดับความต้องการ ตามแผนการบริ การวิชาการที่ ตอบสนองของโรงเรี ยนฯ โดยได้ดาเนิ น
โครงการอบรมการใช้สื่อนาเสนอเพื่อการสอนสมัยใหม่ ที่ เน้นเรื่ องของเทคโนโลยีดา้ นการสอน ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจในด้านการเรี ยนมากขึ้น ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมด 36 รู ป/คน จาก 20 โรงเรี ยน ผลจากการทดสอบผลของ
การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของความรู ้หลังการเข้ารับการ
อบรมสู งกว่าก่อนเข้ารับการอบรม โดยคะแนนหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 8.90 ก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนน
เฉลี่ย 7.38 แสดงให้เห็นถึงการอบรมครั้งนี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้มากขึ้นและเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนและหลักการอบรม ปรากฏว่า คะแนนหลังการอบรม มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ จากการฝึ กอบรมก่อน-หลัง
ข้ อมูล
จานวน ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลคะแนนก่อน
ฝึ กอบรม
ผลคะแนนหลัง
ฝึ กอบรม

36
36

7.38

t

ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้

4.78

58.01

1.34

8.90

1.04

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากับ 4.43 ระดับมาก
ที่ สุ ด โดยแบ่ งเป็ น ด้านวิท ยากร คิ ด เป็ นค่ าเฉลี่ ยร้ อ ยละ 4.71 ประกอบด้วย ความรู ้ ค วามสามารถ การสร้ าง
บรรยากาศของการเรี ยนรู ้ และการตอบข้อซักถาม รองลงมาคือ ด้านหลักสู ตรการบริ การวิชาการ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.63 ประกอบด้วย การนาไปประยุกต์ใช้กบั การสอนได้ ความทันสมัยของเนื้อหา และสามารถพัฒนาการ
เรี ยนการสอนได้ ส่ วนด้านสิ่ งอานวยความสะดวก คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.56 ประกอบด้วย สถานที่ จดั อบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทนั สมัย และอุปกรณ์ อานวยความสะดวก ด้านการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ประกอบด้วย การนาไปใช้ในการเรี ยนการสอน และสามารถถ่ายทอดความรู ้กบั บุคคลอื่นได้
และด้านกระบวนการจัดอบรม คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ประกอบด้วย รู ปแบบของการจัดอบรม การจัดกิจกรรม
และกาหนดการ

6. อภิปรายผล
ผลจากการส ารวจพบว่ า แนวโน้ ม จ านวนนั ก เรี ย นลดลง ส่ ว นหนึ่ งเกิ ด จากแนวโน้ ม ประชากรที่
เปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่ อง ประชากรวัยทางานลดลง (วินยั ดะห์ลนั , 2559:
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปป.) และประเทศไทยเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่าง
เต็มตัว (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2560) และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เดิมเยาวชนในท้องถิ่นจะบวชเพื่อศึกษา
เล่าเรี ยนแต่ปรับเปลี่ยนเป็ นการเรี ยนในระบบสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ปั ญหาด้านงบบุคลากรที่ยงั ขาดครู ผทู ้ ี่
มีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านศาสตร์ของวิชานั้น กล่าวคือครู ผสู ้ อนขาดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ มีปัญหาด้านการให้ค่าตอบแทนสวัสดิการ เนื่องจากงบประมาณเป็ นการสนับสนุนจากภาครัฐ
ที่ไม่มาก (พระสุริยา จันทร์ กนั , 2559) ครู ลาออกบ่อย การสอนไม่ต่อเนื่อง วุฒิการศึกษาไม่ตรง ขาดการอบรมและ
เทคนิ ค การสอนต่ างๆ ควรวางแผนการบริ ห ารงาน ก าหนดเกณฑ์ก ารประเมิ น การให้ ค่ าตอบแทนที่ ชัด เจน
(พระศรายุธ วุฒิแพทย์, 2558) ปั ญหาทางด้านวิชาการ พบว่าด้านสื่ อการสอนและการนาเทคโนโลยีโปรแกรมที่
ทันสมัยมาใช้นอ้ ย ควรมีการประชุมวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่ อ จัด ท าสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยีการศึ กษา ควรให้ ค วามส าคัญ การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นในการประสานความร่ วมมื อ การพัฒนาวิชาการกับสถานศึ กษา องค์กรอื่นให้มากขึ้น (ศาสตริ นทร์
อุ่นอินตะ, 2558)
การพัฒนาแผนบริ การวิชาการทั้งหมด 5 แผน เกิดจากการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้ อหา รู ปแบบให้
สอดคล้องกับปั ญหาอย่างแท้จริ งซึ่งเป็ นขั้นตอนสาคัญ โดยใช้หลักของการมีส่วนร่ วม เห็นได้วา่ กระบวนการของ
การมีส่วนร่ วมทาให้ครู ได้แสดงมุมมองของความต้องการที่ สะท้อนจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในการจัดการเรี ยนการ
สอน พระมหาชนะ ชยธมฺ โม (ชนะชัย) (2560) ได้ทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ
ยึดปั ญหาเป็ นฐาน บุคคลากรเกิดการเรี ยนรู ้จากการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม เนื่ องจากการที่ผวู ้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ได้รับ
การพัฒนาทั้งความรู ้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนหรื อชุมชนสอดคล้องกับศักยภาพบุคคล
กลุ่มบุคคล เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นระบบทั้งการคิดการปฏิ บตั ิการสังเกตผลและการสะท้อนผลจึ งทาให้
เกิดแผนงาน ตามแนวคิด สุ ภางค์ จันทวานิช (2559) กล่าวไว้วา่ การมีส่วนร่ วม (Participation) อันเป็ นการมีส่วน
เกี่ยวข้องของทุกฝ่ ายที่เข้าร่ วมกิจกรรมวิจยั ในการวิเคราะห์สภาพปั ญหาหรื อสถานการณ์อนั ใดอันหนึ่ ง แล้วร่ วม
ในกระบวนการตัดสิ นใจและการดาเนิ นการจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการวิจยั นับตั้งแต่การระบุปัญหา การให้ขอ้ มูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปั ญหาหรื อส่ งเสริ มกิจกรรมนั้น ๆ จึงมีความชัดเจน สะท้อนตามความ
ต้องการ โกศล เพียสา และคณะ (2555) โดยสาคัญที่สุดคือการประเมินความต้องการตามลาดับความจาเป็ น
หลังจากการจัดทาแผนบริ การวิการนาไปสู่ รูปแบบการจัดกิ จกรรมอบรมเพื่อการพัฒนาโรงเรี ยน จาก
ลาดับความต้องการที่มากที่สุด คือ การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นความต้องการที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 สานักเลขาธิการศึกษา
(2560) ที่ ต ้อ งการสร้ า งขี ด ความสามารถในการพัฒ นาสื่ อ การเรี ยนรู ้ ต่ างๆ ให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ก้าวทัน การ
เปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตได้ดว้ ยตนเอง ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะความรู ้ โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูท้ าหน้าที่คอยเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนา และช่วยออกแบบ
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ และเตรี ยมความพร้อม
ด้านต่างๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการเรี ยนรู ้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21
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ผลจากการฝึ กอบรมการใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ ตามแผนบริ การวิชาการ ระยะที่ 1 ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าภายใต้โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการผลิตสื่ อนาเสนอด้วยโปรแกรม Picker และ
Microsoft Office สาหรับครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ทาให้เห็นว่า ครู มีการพัฒนาและเรี ยนรู ้การใช้สื่อการสอนที่
ดี ข้ ึน จากคะแนนการวัดผลก่อนฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรมที่ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งความพึง
พอใจในการเข้าร่ วมอบรมอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งเกิดจากความต้องการรับบริ การวิชาการ โดย ฟิ สิ กส์ ฌอณ บัวกนก
(2558) ที่ กล่าวว่า การพัฒ นาสื่ อโดยกระบวนการมี ส่วนร่ วมมีประสิ ทธิ ภาพที่ สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ใน
ชี วิตประจาวัน ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาสื่ อสามารถน าไปใช้กับหน่ วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ต่อไปได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ควรมีการพัฒนาบุคคลกร ให้มีความรู ้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคการศึกษาสมัยใหม่ ดังนั้นครู จึงต้อง
พัฒนาตัวเองให้เท่ าทันต่อการก้าวหน้าในยุคของการศึ กษายุค 4.0 เพราะการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปั จจุบัน
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว อีกทั้ง การเข้าถึงของเทคโนโลยีของนักเรี ยนในยุคปั จจุบนั ค่อนข้างเร็ ว จะต้องมีการปรับ
แผนการศึกษาในระยะยาว เช่น แผนบริ การวิชาการ 4 ปี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากการบริ การวิชาการ รวมทั้ง
ควรวัดประเมินประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาตามแผนหลังจากบริ การวิชาการแล้วครู ได้นาไปพัฒนาการเรี ยนการ
สอนมี ก ารพัฒ นาที่ ดี ข้ ึ น หรื อไม่ ผลการวิจัยมี ป ระโยชน์กับ ทั้งผูบ้ ริ ห ารการศึ ก ษาและนัก เรี ยนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการพัฒนา ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ได้ในยุคปั จจุบนั
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การพัฒนาความรู ้และการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการเรี ยนการสอน ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาให้ตรง
ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ และเป็ นการเพิม่
ทักษะทางการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
(2) ควรสร้างโรงเรี ยนต้นแบบเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม และ
สามารถถ่ายทอดรู ปแบบของการพัฒนาให้กบั โรงเรี ยนอื่นๆไปปรับใช้ให้เข้ากับบริ บทของโรงเรี ยนของตนเองได้
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โครงสร้างของดอกและชนิดของผลเป็ นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แนวคิดหนึ่งของวิชาชีววิทยาที่นกั เรี ยน
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่ สุด และเป็ นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรี ยนเข้าใจว่าต้องท่องจาประเภทของ
ดอกและผลให้ได้มากที่สุด โดยไม่ได้คานึ งถึงโครงสร้างและประเภทของดอกที่มีความสัมพันธ์กบั ชนิ ดของผล
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องโครงสร้างของดอกและ
ชนิ ดของผลของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน โดยมีนกั เรี ยน 30
คน จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่ งหนึ่ งในจังหวัดขอนแก่น รู ปแบบงานวิจยั เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ
รู ปแบบยังไม่เข้าขั้นทดลอง (Pre-experimental design) แบบกลุ่มเดี ยวที่ มีการวัดผลก่อนเรี ยน - วัดผลหลังเรี ยน
เรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผล เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ชนิดปรนัยแบบสองตอนจานวน 25 ข้อ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน จานวน 4 แผน รวม
เวลา 11 คาบเรี ยน เครื่ องมือวิจยั ได้ผ่านการหาคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญก่ อนนาไปใช้ ผลการวิจยั พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผล หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนัยสาคัญ (p < .001) โดยพบว่าหลังเรี ยนมีความเข้าใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตั้งแต่แนวคิดย่อยในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ไปจนถึงแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
นอกจากนี้ยงั พบว่าทุกแนวคิดย่อยมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันหากนักเรี ยนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่
แนวคิดแรกจะทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อเนื่ องกันด้วยและพบว่าประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
เกี่ยวกับโครงสร้างของดอกและชนิดของผลในชีวติ ประจาวันส่งผลต่อความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในเรื่ อง
ดังกล่าว
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คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน การพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างของ
ดอกและชนิดของผล

ABSTRACT
Flower structure and fruit type are among the most misconceived scientific concepts of high school
biology students. Students are expected to remember the types of flower and fruits as much as they can without
recognizing the relationship between floral structure, and flower and fruit type. The aim of this study was to
investigate the development of student’s scientific conceptual understanding of flower structure and fruit types
using Model Based Learning (MBL). The participants were 30 eleventh grade students in a Khon Kaen
province high school. A pretest/post-test design was employed. Four lesson plans comprised of a sub-concept
for each of the flower structure and fruit types of MBL was used as a tool to develop student’s scientific
conceptual understanding. Twenty-five test items consisting of two-tier multiple choice questions were used to
evaluate scientific conceptual understanding. The learning tools were designed in a way that provided the
foundational concept first, successively followed by concepts based on the prior concepts. The results revealed
that post-test of conceptual understanding after was significantly higher than the pretest (p < .001). It was found
as expected that individual’s level of understanding of first concepts corresponded with that of the subsequent
concepts. Thus, it was found that if a student had misconceived sub-concepts presented earlier misconception of
the later sub-concepts was more likely. In addition, it was found that prior knowledge from daily life experience
influenced students’ conceptual understanding of flower structure and fruit types.
KEYWORDS: Model Based Learning (MBL), Conceptual development, Flower structure and Fruit types

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
วิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญที่ทาให้ผคู ้ นเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบน
โลก รวมถึงสามารถอธิ บายเหตุการณ์ที่มีความสาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (Biological Science Curriculum Study;
BSCS, 2008) นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์ ยงั เกี่ยวข้องกับทุกชีวิต ทั้งในด้านของการใช้ชีวิตประจาวันและการทางาน
อาชีพต่างๆ ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ในปั จจุบนั ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 มีเป้ าหมายให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู ้ที่เรี ยนในชั้นเรี ยนกับกระบวนการ
ทักษะสาคัญ ซึ่ งได้รวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้นักเรี ยนมีคุณลักษณะดังกล่าว
ได้เน้นให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะและแก้ปัญหา โดยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
อย่างไรก็ตามการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific conceptual understanding) เป็ น
เป้ าหมายเบื้ องต้นของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยครู ผูส้ อนจะต้องคานึ งถึงการจัดการ
เรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล่ าวคื อ ใช้วิธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามหลากหลาย เหมาะสมกับ แนวคิ ด ทาง
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วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมกับนักเรี ยน ซึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนควรคานึ งถึงประสบการณ์
เดิมของนักเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวของนักเรี ยน (Collins and O’ Brien, 2003) ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยน
เกิดการเชื่อมโยงความรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่ได้เรี ยนในห้องเรี ยนเข้ากับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นกั เรี ยนมีความคุน้ เคย
ในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งนักเรี ยนจะมีการสร้างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผา่ นประสบการณ์ที่นกั เรี ยนได้รับ
โดยความเข้าใจแนวคิดดังกล่าวได้จากการกลัน่ กรองจากข้อมูลและข้อเท็จจริ ง เป็ นการสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และสามารถถ่ายโอนความรู ้น้ นั ไปสู่ สถานการณ์ปัญหาใหม่และสามารถประยุกต์ใช้กบั บริ บท
อื่นๆ ได้ ซึ่ งการช่วยให้นกั เรี ยนสร้างแนวคิด (concept) ได้ จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจบทเรี ยนและความรู ้ใน
ระดับสูงได้อย่างชัดเจน (Moran and Keeley, 2015) ในทางกลับกัน ในบางครั้งนักเรี ยนแต่ละคนอาจสร้างแนวคิด
ที่แตกต่างกันออกไปจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ในชีวติ ประจาวันที่
แตกต่างกันออกไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ทาให้เกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (Misconceptions)
วิชาชีววิทยาเป็ นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ยากในการเรี ยนรู ้และการทาความเข้าใจ และนักเรี ยนยังมี
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเรี ยนชี วิวทยาที่ ไม่ ถูกต้อง โดยนักเรี ยนคิ ด ว่าการเรี ยนวิชาชี ววิทยาจะเน้น การท่ องจา
มากกว่าการทาความเข้าใจ นอกจากนี้ รายวิชาชีววิทยายังเป็ นรายวิชาที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่เกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
ซึ่งแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอาจจะมีสาเหตุอนั เนื่องมาจากประสบการณ์ในชีวติ ประจาวันได้ง่าย ตัวอย่างของแนวคิด
ที่คลาดเคลื่อนที่ส่งผลมาจากชีวิตประจาวัน เช่น นักเรี ยนเข้าใจว่าเต่าเป็ นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (อยูไ่ ด้ท้ งั บน
บกและในน้ า) เป็ นต้น และแม้แต่จากห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ เอง เช่น นักเรี ยนเข้าใจว่าพืชสังเคราะห์ดว้ ยแสงใน
เวลากลางวันและหายใจในเวลากลางคืน (ดังนั้นไม่ควรวางกระถางต้นไม้ในห้องนอน เพราะจะแย่งแก๊สออกซิเจน
จากคนในเวลากลางคื น) เป็ นต้น ซึ่ งแนวคิดที่ พบว่านักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายมักจะมี ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน คือ ระบบหมุนเวียนเลือด (Tekkaya, 2002) เซลล์และการแพร่ (Odom, 1995) การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
การสื บพันธุ์ของพืช (Boo and Aung, 2004) และโครงสร้างของดอกและชนิดของผล (Gültekin, 2014) เป็ นต้น
ซึ่งจะเห็นว่าโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผลที่เป็ นแนวคิดหนึ่ งทางชีววิทยาที่มีการรายงานถึงการมี
ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องนี้ เป็ นแนวคิดที่ เข้าใจได้ยากเนื่ องจาก
นักเรี ยนไม่สามารถแยกโครงสร้างของดอกและชนิดของผลได้ ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทาให้แนวคิดนี้ เป็ นอีกแนวคิด
หนึ่งในวิชาชีววิทยาที่นกั เรี ยนอาศัยการท่องจาประเภทของดอกและชนิดของผลเพื่อให้สามารถทาข้อสอบได้
แต่จากการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผลพบว่า ผูส้ อนในชั้นเรี ยนจะมีรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบรรยาย และเน้นการท่องจา ทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ดอกและชนิ ดของผลได้ ส่ งผลให้เกิ ดแนวคิดที่ คลาดเคลื่อนในเรื่ องดังกล่าว จากการสารวจของผูว้ ิจัยในเรื่ อง
เกี่ยวกับแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในเรื่ องดังกล่าวพบแนวคิดที่คลาดเคลื่อนหลายหัวข้อ ยกตัวอย่างเช่น กลีบเลี้ยงทา
หน้าที่สะสมอาหารให้กบั ต้นอ่อน การปฏิสนธิ ซอ้ นคือ สเปิ ร์ม 2 ตัวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ ผลรวมเกิดจาก 1 ดอก
ที่มี 2 รังไข่ เป็ นต้น
แบบจ าลองเป็ นสิ่ งที่ ท าให้ม นุ ษ ย์ม องเห็ น ภาพได้อ ย่างชัด เจน ซึ่ ง สามารถสร้ างขึ้ น ในรู ป แบบทาง
คณิ ตศาสตร์ ความคิด และคอมพิวเตอร์ โดยแบบจาลองนั้นจะทาให้นกั เรี ยนสามารถอธิบายความคิดของนักเรี ยน
ได้ดีข้ ึน (Moran and Keeley, 2015) อีกทั้งยังสามารถสะท้อนความรู ้และการคิดของนักเรี ยน นักการศึ กษาจึ งได้
การจัดท ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน (Model Based learning: MBL) เป็ นการจัดการ
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เรี ยนรู ้โดยการนาเสนอแบบจาลอง เป็ นตัวแทนของวัตถุ แนวคิด กระบวนการ โดยจะเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบั ความจริ ง ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้น นักเรี ยนจะสามารถสร้างความเข้าใจโดยการเปรี ยบเที ยบหลักฐานที่ ได้จากการออกแบบแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อแผนภาพ ทาให้เข้าใจในแนวคิดเรื่ องนั้นๆ ได้ ดังนั้น การใช้การสร้างแบบจาลองในการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาชีววิทยา จะทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาแนวคิดให้ถูกต้องตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์
จากแบบจาลองที่นกั เรี ยนสร้างเอง (Windschitl et al., 2008)
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลไม้เมืองร้อนชนิ ด
ต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นไม้ยืน ต้น เช่ น ทุ เรี ยน มะม่ ว ง ล าไย ส้ ม เป็ นต้น ไม้ล ้ม ลุ ก เช่ น กล้ว ย สั บ ปะรด เป็ นต้น
(สานักวิจยั เศรษฐกิ จการเกษตร, 2550) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ น
ฐานเรื่ อ ง โครงสร้ างของดอกและชนิ ด ของผลที่ มี ก ารน าเอาดอกไม้แ ละผลไม้ที่ นัก เรี ย นมี ค วามคุ ้น เคยใน
ชี วิตประจาวันมาใช้เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ อง
ดังกล่าว ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนสามารถสังเกตและสามารถเชื่อมโยงความรู ้ที่นกั เรี ยนได้รับเข้ากับชีวติ ประจาวันของ
นักเรี ยนได้ อีกทั้งยังสามารถนาความรู ้เรื่ องดังกล่าวไปต่อยอดในหัวข้ออื่นๆ ในวิชาชีววิทยาได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครงสร้างของดอกและชนิ ดของผล ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ มีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดวิจยั ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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การดาเนินการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

การทดสอบความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน

การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน
(MBL)
(Gobert and Buckley, 2002)

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2

ตัวแปรตาม
ความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ องโครงสร้าง
ของดอก และชนิดของผล

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
การทดสอบความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
รู ปแบบงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณรู ปแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-experimental
research) แผนงานวิจยั แบบกลุ่มเดียวที่มีการวัดผลก่อนเรี ยน วัดผลหลังเรี ยน (one group pretest – posttest design)
เรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิดของผล โดยมีรูปแบบวิธีวจิ ยั ตามแผนผังดังนี้
O1
O1
X
O2

X

O2

แทน การวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน
แทน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิดของผล
แทน การวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังเรี ยน

4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ในงานวิจยั นี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
ขอนแก่น โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็ นนักเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
จานวน 1 ห้องเรี ยน มีจานวนนักเรี ยน 30 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนชาย 9 คน และนักเรี ยนหญิง 21 คน ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวได้มาจากการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive sampling)
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4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
ตัวแปรตาม คือ ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิดของผล
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบทดสอบวัด ความเข้าใจแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครงสร้างของดอก และชนิ ดของผล ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบเลือกตอบแบบสองตอน (Two-tier
multiple choice format) จานวน 4 ตัวเลือก ชนิดที่ให้นกั เรี ยนให้เหตุผลในการเลือกตัวเลือก จานวน 25 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั
สร้างขึ้ นเอง ครอบคลุมแนวคิ ดย่อยทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวคิ ดของเรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผล
แบบทดสอบนี้ มีการหาคุณ ภาพของเครื่ องมือด้านความเที่ ยงตรงโดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 จากนั้น นาแบบทดสอบมา
วิเคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ทั้ง ฉบับ แบบทดสอบโดยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha Method) พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.83 และตรวจสอบความเข้า ใจแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ระหว่างเรี ยนจากใบบันทึกกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
(2) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
จานวน 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมแนวคิดย่อยทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวคิดคือ 1) ส่ วนระกอบและหน้าที่
ของดอก 2) การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก 3) การถ่ายเรณู และการปฏิสนธิ และ 4) การเกิดผลและชนิ ดของ
ผล ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 11 คาบเรี ยน รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การสร้างแบบจาลอง (Model formation) คือ ขั้นที่ให้นกั เรี ยนสร้างแบบจาลองด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ เดิ ม ของนัก เรี ยน 2) การใช้แ ละประเมิ น แบบจ าลอง (Use and evaluation) คื อ ขั้น ที่ ให้ นั ก เรี ย นได้ใ ช้
แบบจาลองลงมือทากิจกรรมและประเมินแบบจาลองที่สร้างขึ้นว่าสามารถอธิบายสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใด
3) การปรับปรุ งและแก้ไขแบบจาลอง (Model revision) คือ ขั้นที่ให้นกั เรี ยนนาข้อมูลที่ได้จากขั้นใช้และประเมิน
แบบจาลองมาปรับปรุ งและแกไขแบบจาลองให้ถูกต้องมากขึ้น และ 4) การขยายแบบจาลอง (Model elaboration)
คือ ขั้นที่ ให้นักเรี ยนนาข้อมูลที่ ได้จากขั้นที่ 1-3 มาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ อื่น ซึ่ งจะมีการใช้ตวั อย่าง
ของดอกและผลไม้ที่พบในท้องถิ่นให้นกั เรี ยนศึกษาในขั้นที่ 2 การใช้และประเมินแบบจาลอง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) นาแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครงสร้างของดอกและชนิ ดของ
ผล ไปทดสอบก่อนเรี ยนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
(2) ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้แบบจาลองเป็ นฐาน จากนั้นให้นกั เรี ยนสร้างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ (โดยให้นกั เรี ยนสร้างแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ในทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ลงในใบบันทึกกิจกรรม) จานวน 4 แผนการเรี ยนรู ้
(3) หลัง จากจัด การเรี ย นรู ้ แ ล้วน าแบบทดสอบวัด ความเข้าใจแนวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
โครงสร้างของดอกและชนิดของผล ไปทดสอบหลังเรี ยน
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจัยครั้งนี้ จะท าการวิเคราะห์ คะแนนความเข้าใจแนวคิ ดทางวิท ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล วิเคราะห์ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเป็ นรายข้อในแต่ละแนวคิ ดก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อเปรี ยบเทียบการพัฒนาระดับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐาน โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%) การพัฒนา
ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั ชั้นเรี ยนโดยหาค่า t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS version for independent
samples

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ คะแนนความเข้ าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้ างของดอกและชนิดของ
ผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่ อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน พบว่า ก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน พบว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นเรี ยน 27.2
และมี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 5.4 ส่ วนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 56.17 และมี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.2 และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย พบว่าคะแนนค่าความเฉลี่ย
ของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครงสร้างของดอกและชนิ ดของผล หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญ (p < .001) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครงสร้างของดอกและชนิด
ของผล ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน (N=30)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
*** p < .001

คะแนนเต็ม
75
75

X̅ ± SD
27.20 ± 5.4
56.17 ± 5.2

t-test
-41.446***

Sig.
.000

5.2 ผลการวิเคราะห์ ความเข้ าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในแต่ ละแนวคิดย่ อยท้ ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ จากการประเมินใบกิ จกรรมท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการพัฒนาความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่านักเรี ยนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ และมีความความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่สมบูรณ์ที่เพิ่ม
มากขึ้น และจากการเปรี ยบเที ยบแบบจาลองที่ นักเรี ยนสร้างในขั้นการสร้างแบบจาลอง และการปรับปรุ งและ
แก้ไขแบบจาลอง พบว่ามีการลดลงของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตามนักเรี ยนยังมีความ
เข้าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นอยู่ โดยนั ก เรี ย นไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบจ าลองที่ ส ร้ า งขึ้ น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
แบบจาลองแต่ยงั เป็ นแบบจาลองที่ไม่เป็ นไปตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สะท้อนให้เห็นว่านักเรี ยนมีความรู ้เดิม
ที่เหนี ยวแน่น ซึ่ งนักเรี ยนส่ วนนี้ อาจจะมีการเสริ มวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีอื่นหรื อเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้อื่น
เพิ่มเติม
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6. อภิปรายผล
6.1 อภิ ป รายความเข้ าใจแนวคิด ทางวิท ยาศาสตร์ ก่อ นเรี ยนและหลังเรี ยนจากการวิเคราะห์ แบบวัด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของดอกและ
ชนิ ด ของผลยังไม่ถู กต้อง โดยจะพบว่าทุ กแนวคิ ดย่อยจะเกี่ ยวข้องและเชื่ อ มโยงกัน หากนักเรี ยนมี แนวคิ ด ที่
คลาดเคลื่อนในแนวคิดย่อยแรกจะทาให้เกิ ดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่ อง ด้วยเหตุน้ ี จึง
ส่ งผลให้ นักเรี ยนไม่ ส ามารถเลื อกค าตอบและอธิ บายแนวคิ ดทางวิท ยาศาสตร์ ที่ ถูกต้องได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปวีนา งามชัด และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ (2557) ที่พบว่าแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกิดได้จาก 3 วิธีการ
ได้แก่ 1) จากประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนเนื้ อหาไม่ครอบคลุมหรื อไม่ครบถ้วน 2) จากผูส้ อนมีการสอน
แบบบรรยายและไม่แม่นในเนื้ อหา และ 3) จากตาราเรี ยนที่มีเนื้ อหาไม่ครอบคลุม หลังเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับโครงสร้างของดอกและชนิ ดของผลลดลง โดยนักเรี ยนสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้องและสมบู รณ์ ซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Buckley, 2010; ปาณิ สรา ไม้รอด และ พงศ์
ประพันธ์ พงษ์โสภณ, 2557; อารยา ควัฒน์กลุ , 2558 ที่ได้ทาการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐาน
พบว่าคะแนนหลังการได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานมีค่าสูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน
6.2 อภิปรายความเข้ าใจแนวคิด ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่ างเรี ยนจากการวิเคราะห์ ใบบันทึกกิจกรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน จากการประเมินใบบันทึ กกิ จกรรม พบว่า กิ จกรรมทั้งหมดที่
นักเรี ยนได้ลงมือทาด้วยตนเอง โดยได้สังเกตทั้งตัวอย่างของพืชที่ นักเรี ยนมีความคุน้ เคย จากนั้นลงมือวาดภาพ
และเขียนคาอธิ บาย ซึ่ งการวาดภาพจากตัวอย่างจริ งนั้นจะส่ งเสริ มทักษะการสังเกตให้กบั นักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยน
เข้าใจเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ เรี ยนมากขึ้ น สอดคล้องกับ Quillin & Thomus (2015) ที่ พ บว่าการวาดภาพจะช่ วยเพิ่ ม
ทักษะการเรี ยนรู ้ การสังเกต การจาแนก และการออกแบบการทดลองของนักเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลให้นักเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในการประเมินแนวคิดของนักเรี ยนจากการสร้าง
แบบจาลองในขั้นการสร้างแบบจาลอง ซึ่ งเป็ นการให้นักเรี ยนสร้างแบบจาลองจากความรู ้และประสบการณ์เดิม
ได้พบว่านักเรี ยนแต่ละคนสามารถสร้างแบบจาลองที่แตกต่างกัน อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ของนักเรี ยนแต่
ละคนที่ แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามในขั้นการใช้และประเมินแบบจาลอง นักเรี ยนได้ศึกษาแบบจาลอง
จากตัวอย่างจริ งซึ่งทาให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบและแก้ไขแบบจาลองที่ได้สร้างขั้นในขั้นที่ 1 นักเรี ยนที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบและแก้ไขแบบจาลองได้เนื่องจากเห็นว่าแบบจาลองที่คลาดเคลื่อนที่ตนเองสร้างขึ้นมานั้นยังสามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์อื่นได้อยู่ ซึ่ งส่งผลให้นกั เรี ยนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแม้วา่ ได้เรี ยนรู ้ผ่านไปแล้ว แต่
นักเรี ยนที่ ยงั มี ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนยังถือว่าเป็ นส่ วนน้อย ดังนั้นครู ผูส้ อนควรพิจารณาถึงความรู ้เดิ มของ
นักเรี ยนที่อาจจะส่ งผลต่อความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนักเรี ยนคนอื่น อย่างไรก็
ตามจากงานวิจยั นี้ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานทาให้นักเรี ยนสามารถพัฒนาความเข้าใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ สอดคล้อ งกับ ธนารั ต น์ และไพโรจน์ (2559) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลง
แนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานพบว่าทาให้นักเรี ยนมี การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากระดับที่คลาดเคลื่อนเป็ นระดับที่สมบูรณ์มากขึ้น
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรหาสาเหตุ ที่ ม าจากประสบการณ์ เดิ ม ของผู ้เรี ย นและมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ แนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ น้ ันๆ ที่ ทาให้นักเรี ยนไม่สามารถสร้างแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ที่ ถูกต้องได้เป็ นสิ่ งที่ นักวิจยั นัก
การศึกษา และครู ผสู ้ อนสามารถทาได้ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยนให้สามารถสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่
ถูกต้องได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สามารถเพิ่มเติมความหลากหลายและครอบคลุมประเภทของดอกและผลที่ นักเรี ยนสามารถ
เห็นได้ในชีวิตประจาวัน ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อช่วยให้นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการอธิ บาย
ดอกและผลที่ไม่เคยเห็นได้
(2) ควรมีการติดตามผล และประเมินผลความคงทนของความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยน หลังจากได้รับ การจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบจ าลองเป็ นฐาน เพื่ อ ยืน ยัน ถึ งการเกิ ด การเรี ยนรู ้ อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(3) ควรมีการใช้วธิ ีอื่นในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยเฉพาะ
บุคคลที่ยงั มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลงเหลืออยู่
(4) ควรนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองเป็ นฐานไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องอื่ นๆ ที่ มี
ลักษณะของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นกั เรี ยนสามารถสร้างแบบจาลอง เช่น เซลล์ โครงสร้างของ DNA และการ
แบ่งเซลล์ เพื่อพัฒนาการสร้างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้

8. กิตติกรรมประกาศ
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ผูอ้ านวยการ คุณครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดขอนแก่น ที่ ให้ความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่ องมือสาหรับการทาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณโครงการส่งเสริ มการ
ผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ (สควค.) และคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาหรับทุนอุดหนุนการวิจยั ในครั้งนี้
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ปวีนา งามชัด และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างการเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองกับ การเปลี่ ยนแปลงแนวคิ ด เรื่ อง การสื บพัน ธุ์ข องพื ชดอก ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 เมื่ อใช้ยุทธศาสตร์ การสอนเพื่อเปลี่ยนแนวคิด. วารสารศึ กษาศาสตร์
ฉบับวิจยั บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 8(1), 164-171.
ปาณิ สรา ไม้รอด และ พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ. 2557. การพัฒนาแบบจาลองทางความคิดเรื่ อง การแบ่งเซลล์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้แบบจาลองเป็ นฐาน. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ส านัก งานวิจัย เศรษฐกิ จ การเกษตร. 2550. พฤติก รรมการบริ โภคผลไม้ ข องคนไทย. เอกสารวิจัย เศรษฐกิ จ
การเกษตร.
อารยา ควัฒน์กลุ . 2558. ผลการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเคมี เรื่ อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลอง
เป็ นฐาน เพื่ อพัฒ นามโนทัศน์ทางวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
Biological Science Curriculum Study: BSCS. 2008. Scientist in Science Education. Executive summary.
Colorado Springs: BSCS.
Boo, H. K. and Aung, K. C. 2004. Teachers’ misconceptions of science as revealed in science examination
papers. Annual Conference of the Educational Research Association, Singapore.
Buckley, B. C. 2010. Interactive multimedia and model-based learning in biology. International Journal of
Science Education, 22(9), 895-935.
Collins, J. W., and O'Brien, N. P. 2003. Greenwood Dictionary of Education. Westport, CT: Greenwood.
Gobert, J. D. and Buckley B.C. 2002. Introduction to Model-based teaching and learning in Science Education.
International Journal of Science Education, 22(9), 891-894.
Gültekin, M. 2014. Diagnosing students’ misconceptions about plant parts in Turkey. International Journal of
Human and Social Science, 7(1), 134 – 142.
Moran, R. K. and Keeley, P. 2015. Teaching for conceptual understanding in science. National Science
Teachers Association. Arlington: Wilson Blvd.
Odom, A. L. 1995. Secondary & College Biology Students’ misconceptions about diffusion and osmosis.
National Association of Biology Teachers, 57(7), 409–415.
Quillin, K. and Thomas, S. 2015. Drawing-to-Learn: A Framework for using drawing to promote Model-Based
Reasoning in biology. Science Education, 14,1-16.
Tekkaya, C. 2002. Misconceptions as barrier to understanding biology. Journal of Education, 23, 259-266.
Windschitl, M., Thompson, J., and Braaten, M. 2008. Beyond the scientific method: Model based inquiry as a
new paradigm of preference for school science investigations. Science Education, 92(5), 941-967.

1568

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การใช้ ภาพเพือ่ ศึกษาผลสั มฤทธิ์และความคงทนต่ อการเรียนรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
USING PICTURES TO STUDY OF ENGLING VOCABULALY
ACTHIEVEMENT AND LEARNING RETENTION OF STUDENTS
MAJORING IN ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION,
SCHOOL OF LIBERAL ARTS, SRIPATUM UNIVERSITY
ณัฐกานต์ เดียวตระกูล
ศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: nattakan.di@spu.ac.th
ถาวร ทิศทองคา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: thavorn.th@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยภาพ เพื่อศึ กษา
ความคงทนของการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยการใช้ภาพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยการใช้ภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิ จ
คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม จานวน 120 คน ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึ กษา 2559 ได้มาจากการสุ่ มแบบ
เจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบปรนัย
(Multiple Choice Pre-Test/Post-test) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดย
การใช้ภาพ แบบสังเกตุ (Observation Form) และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยการใช้
ภาพ สถิติที่ใช้ได้แก่ (1) ค่าเฉลี่ย ( x ) (2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (3) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
t-test (dependent) ผลการวิจยั พบว่า การใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ ที่ ดี ข้ ึ น โดยผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู ้เรี ย นโดยการใช้ภ าพเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยมีค่าเฉลี่ยหลังการสอนสิ้นสุดทันทีกบั หลังการสอนสิ้นสุ ดไปแล้ว 1 เดือน ไม่แตกต่างกัน ผูเ้ รี ยน
มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษ คาศัพท์ ความคงทน
1569

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ABSTRACT
This research aimed: (1) to study the achievement of English vocabulary learning with pictures, (2) to
study the retention of vocabulary learning using learning activities by using pictures, and (3) to study students'
satisfaction with vocabulary learning by using pictures. The sample for this research consisted of 120 learners,
majoring in English for Business Communication, Sripatum University, Third Semester 2016 Academic Year.
They were obtained by purposive sampling. The instruments used were (1) Multiple Choice Pre-Test / Post-test,
(2) The test of the retention of vocabulary learning using learning activities by using pictures, and (3) the
satisfaction questionnaire on learning vocabulary by using pictures. The statistics used to analyze the data were
(1) percentage (%), (2) means ( x ), (3) standard deviation (S.D.), and (4) t-test (dependent). The research results
indicated that using of pictures to learn English vocabulary helps students achieve a better vocabulary learning
achievement. The learning achievement of the learners using the pictures for learning English vocabularies after
learning was significantly higher than before learning at the .05 level. Average after teaching ended
immediately and after the teaching ended 1 month is not different. Students are satisfied with vocabulary
learning by using vocabulary learning activities at the highest level.
KEYWORDS: Using Pictures for Learning English Vocabulary, English Skills, Vocabulary, Retention

1. บทนา
การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในยุคปั จจุ บัน มี อ งค์ป ระกอบหลายประการที่ จะท าให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจ
ความหมายของคาศัพท์ และจาคาศัพท์ได้ดี (Adams, 1967; Mukoroli, 2011; Fors, 2016) องค์ประกอบเหล่านั้น
เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการฟั ง การพูด การอ่าน และการขียน หากผูเ้ รี ยนสามารถจา
คาศัพท์ได้มากพอก็จะสามารถบูรณาการต่อในทักษะอื่นๆ ทาให้รู้จกั เลือกสรรถ้อยคาใช้ได้เหมาะสมในทักษะ
ต่างๆ คาศัพท์จึงมีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่งในการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษที่ ผูเ้ รี ยนต้องตระหนักว่าเป็ นองค์ประกอบ
พื้นฐานของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในทุกๆ ทักษะ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้เป็ นอันดับแรก หากผูเ้ รี ยนขาดความรู ้
ความสามารถในด้านคาศัพท์แล้ว ทาให้เป็ นเรื่ องยากในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะต่างๆ การได้เรี ยนรู ้คาศัพท์
มากเพียงพอจะสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วเป็ นผลดี ต่อผูเ้ รี ยนเองในการพัฒนาและต่อยอดการ
เรี ยนรู ้ดา้ นอื่นๆ อ่างไรก็ตาม จากงานวิจยั พบว่า อุปสรรคสาคัญประการหนึ่งสาหรับผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่
คือความรู ้ดา้ นคาศัพท์ ความเข้าใจเรื่ องคาศัพท์ ความคงทนในการจาคาศัพท์ รวมทั้ง การใช้คาศัพท์ในประโยค
โดยผูเ้ รี ยนยังต้องพึ่งพาพจนานุกรมอยูต่ ลอดเวลา ผูเ้ รี ยนสามารถจาคาศัพท์ได้ในระยะสั้นๆ จากปั ญหาดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นแนวทางที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ความสามารถในด้านการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพ
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมีหลักการที่ หลากหลาย เช่น การใช้หลักการจัดวาง (Collocation) เพื่อ
ช่วยให้เข้าใจความหมายของคาศัพท์ได้ดีข้ ึน การเรี ยงลาดับคา (Sorting) การจับกลุ่ม (Cluster) การเติมคาลงใน
ช่องว่าง (Cloze Procedure) การใช้บริ บท (Context) การใช้พจนานุกรม (Using Dictionary) การใช้บตั รคา (Using
Cards) การให้ผูเ้ รี ยนใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ (Creativity) การเดา (Guessing) การใช้ท่าทาง (Mime) การอธิ บาย
(Explanation) การแปล (Translation) การใช้ภาพ (Pictures) ซึ่งการใช้หลักการแต่ละอย่างต้องพิจารณาจากหลายๆ
ปั จจัยโดยเฉพาะปั จจัยที่ เกี่ ยวกับตัวผูเ้ รี ยน อาฮิ กปา (Ahikpa, 2011) แมนเซอร์ ซาร์ ดาฮ์ (Mansourzadeh, 2014)
ทาสโควิซิ และ เปลตัน (Tascovici & Platon, 2017) ชี้ให้เห็นว่าการใช้ภาพและความคิดสร้างสรรค์ (Pictures and
Creativity) เป็ นแนวทางที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนคาศัพท์ ทั้งนี้ เนื่ องจาก เป็ นวิธีที่เพิ่มโอกาส
ให้ ผูเ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ และเกิ ด การจดจาอย่างคงทน การใช้ภาพเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ ภาษาอังกฤษต้อ ง
พิจารณาความยากง่ายของคา ซึ่ งผูส้ อนต้องพิจารณาว่าคาศัพท์เป็ นคาที่ยากง่าย หรื อเป็ นคาศัพท์ที่มีปัญหา เพื่อจะ
สามารถแบ่งแยกวิธีในการสอนและฝึ กได้อย่างเหมาะสมกับคาศัพท์น้ นั ๆ ตามหลักการสอนคาศัพท์ใหม่ ผูส้ อน
จะต้องออกเสี ยงคาศัพท์ให้ผเู ้ รี ยนฟังและกล่าวตามก่อน จากนั้นผูส้ อนเขียนคาศัพท์ใหม่ลงบนกระดานเป็ นผูเ้ รี ยน
เห็นรู ปฟอร์ มของคานั้นๆ และให้ผเู ้ รี ยนฝึ กออกเสี ยงตามซ้ าๆ พร้อมทั้งแก้ไขไปในขณะเดียวกันหากผูเ้ รี ยนออก
เสี ยงผิด ส่ วนในเรื่ องการสอนความหมาย ให้ผูเ้ รี ยนตีความหมายโดยตรง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาแม่ และที่
สาคัญ ผูส้ อนควรใช้อุป กรณ์ ช่วยสอน เช่ น แผนภูมิ ของจริ ง อาการกิ ริยาท่ าทาง หรื อรู ปภาพประกอบเพื่อให้
ผู ้เรี ยนเข้า ใจความหมายเด่ น ชั ด และลึ ก ซึ้ งมากขึ้ น (Mazur, Karolczak, Rzepka, & Kenji, 2016) การสอน
ความหมายของคาศัพท์ ยังสามารถทาได้โดยการใช้คาศัพท์ที่ ผูเ้ รี ยนรู ้จกั หรื อจากสิ่ งแวดล้อมของผูเ้ รี ยนมาผูก
ประโยคเชื่อมโยงไปสู่ ความหมายของคาใหม่ ผูส้ อนอาจใช้ประโยชน์จากคาศัพท์เก่าที่ผเู ้ รี ยนเคยเรี ยนรู ้และจดจา
ได้แล้ว อาจเป็ นคาที่ มีความหมายเหมือนหรื อตรงข้ามกับคาศัพท์ใหม่ การสอนคาศัพท์ใหม่ตอ้ งใช้คาจากัดความ
ง่ายๆ ใช้ภาพ หรื อของจริ งประกอบการอธิ บายความหมาย อาจเป็ นสิ่ งของที่อยูร่ อบๆ ห้องเรี ยน สิ่ งต่างๆ ในห้อง
ต่างๆ เครื่ องแต่งตัว ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย ภาพลายเส้น การ์ตูน หรื อสิ่ งที่ผสู ้ อนสามารถเขียนบนกระดานได้ทนั ที
เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแปลความ การแสดงท่าทางก็เป็ นอีก
แนวทางหนึ่ งที่ ผูส้ อนสามารถใช้ในการสอนค าศัพ ท์ การแสดงท่ าทางประกอบแสดงความหมายของคาได้
นอกจากนี้ การใช้บริ บทหรื อการสอนให้เดาความหมายจากประโยคก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ ง การสอนคาศัพท์ตอ้ งอาศัย
การสอนที่ ตอ้ งเข้าใจง่าย นาคาศัพท์น้ นั มาใช้ในรู ปประโยคต่างๆ บ่อยๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้จดจาได้ง่าย ทาให้เกิ ด
ความสนใจ มี แรงจู งใจในการเรี ยน (Paribakht, & Wesche, 1997) และต้องมี การวัด และประเมิ น ผลในแต่ล ะ
บทเรี ยนทุ กครั้ง ใช้คาศัพท์น้ ันๆ ในการสร้างบทสนทนา เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฟอร์ ส
(Fors, 2016) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าทั้งระดับ
ความจาและความเข้าใจเพราะภาพเป็ นสื่ อที่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และตั้งใจ
เรี ยนมากกว่าการสอนแบบปกติ และก่อนสอนคาศัพท์ตอ้ งปฏิบตั ิตามขั้นตอนการสอนภาษา 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการ
นาเสนอ (Presentation) ขั้นการปฏิบตั ิ (Practice) และ ขั้นการผลิต (Production) (1) ขั้นการนาเสนอ ผูส้ อนเร้าให้
คิด สร้างเงื่อนไขเข้าสู่กรอบการเรี ยนรู ้ (2) ขั้นการปฏิบตั ิให้ผเู ้ รี ยนฝึ กพูดตามซ้ าๆ ในขั้นนี้ ผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
ทางภาษาที่ถูกต้อง แม่นยา ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกใช้ภาษาที่เรี ยนมาแล้วจากขั้นการนาเสนอโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผเู ้ รี ยน
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ใช้ภาษาได้ถูกต้อง แม่นยา ขณะเดียวกันก็เน้นเรื่ องการใช้ภาษาให้คล่องแคล่ว การฝึ กอาจจะฝึ กทั้งชั้น เป็ นกลุ่ม
เป็ นคู่ หรื อรายบุคคล ขั้นนี้ เป็ นโอกาสที่ผสู ้ อนจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รี ยนในการใช้ภาษา (3) ขั้นการ
ผลิตหรื อการใช้ภาษา (Production) ผูเ้ รี ยนนาคาหรื อประโยคที่ ฝึกมาแล้วมาใช้ในสถานการณ์ ต่างๆในรู ปแบบ
กิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว (fluency) และเกิดความสนุกสนานซึ่ งก่อให้เกิดความคงทนใน
การจาด้วย (Mukoroli, 2011; Fors, 2016) นักการศึกษาหลายท่าน (Cristina, 2010; Huffman, 2010; Fors, 2016)
กล่าวว่า ความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์นบั เป็ นเรื่ องสาคัญ ความคงทนในการจาเป็ นพฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้น
ภายในจิ ตใจเช่นเดี ยวกับความรู ้สึก การรับรู ้ ความชอบและจิ นตนาการของมนุ ษย์ การที่ จะจดจาสิ่ งที่ เรี ยนมา
ได้ม ากน้อ ยเพี ยงในนั้น ส่ ว นหนึ่ ง นั้น ขึ้ น อยู่กับ กระบวนการเรี ยนรู ้ (Adams, 1967) ซึ่ งความคงทนสามารถ
ตรวจสอบโดยการทิ้ งช่วงระยะเวลาหนึ่ ง อาจเป็ นสัปดาห์หรื อเป็ นเดื อน ในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ต่อผูเ้ รี ยน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนทัว่ ไปที่ ไม่ได้เน้นในเรื่ องความคงทนในการจาคาศัพท์อาจไม่
ส่ งเสริ มให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้เท่าที่ ควร จากงานวิจยั หลายเรื่ อง (Ahikpa, 2011; Mukoroli, 2011; Fors,
2016; Tascovici, & Platon, 2017) พบว่าการใช้ภาพช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้มาก ส่ งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนรู ้คาศัพท์และความคงทนต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ รวมถึงความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพว่ามีผลสัมฤทธิ์ ของ
การเรี ยนรู ้คาศัพท์ดีข้ ึนหรื อไม่ เพื่อศึกษาความคงทนของการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ย
ภาพว่าจะสามารถช่วยให้นักศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการสอนสิ้ นสุ ดทันทีกบั หลังการสอนสิ้ นสุ ดไปแล้ว 1 เดือนแตกต่างกันหรื อไม่ รวมถึง
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้ภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพ
2. เพื่อศึกษาความคงทนของการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม หลังการสอนสิ้ นสุ ดทันทีกบั หลังการ
สอนสิ้นสุดไปแล้ว 1 เดือน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษสื่ อ สารธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพ

3. สมมุติฐานการวิจัย
1. การใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ที่ดีข้ นึ
2. มีความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพในระดับมาก
ที่สุด
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4. คาถามของการวิจัย
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพสามารถช่วยให้นกั ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดีข้ ึนหรื อไม่
2. กิ จกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพจะสามารถช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิ จ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการสอนสิ้นสุ ดทันทีกบั หลังการสอนสิ้ นสุดไปแล้ว
1 เดือน แตกต่างกันหรื อไม่
3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีความพึงพอต่อ
การใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพในระดับใด

5. วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ คณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 จ านวนทั้ง สิ้ น 120 คน ภาคเรี ย นที่ 3 ปี การศึ ก ษา 2559 ที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ENG112 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในสังคม ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบปรนัย (Multiple Choice
Pre-Test/Post-test) จานวน 100 ข้อ แบบทดสอบมีความเชื่อมัน่ 0.83 แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอยูใ่ น
เกณฑ์สูง
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Lesson Plans) ที่มีการแทรกแนวทางการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์
โดยการใช้ภาพ จานวน 7 แผน
2.3 แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยการใช้ภาพจานวน 100 ข้อ แบบทดสอบมี
ความเชื่อมัน่ 0.83 แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์สูง เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบปรนัย (Multiple Choice Pre-Test/Post-test)
2.4 แบบสังเกตุ (Observation Form) พฤติกรรมผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพเพื่อการ
เรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษซึ่ งผ่ านการพิ จ ารณาโดยผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ มี ค่ า ความสอดคล้อ ง หรื อ IOC (Index of
Congruence) เท่ากับ 0.80 แสดงว่าความสอดคล้องของแบบสังเกตุพฤติกรรมอยูใ่ นเกณฑ์สูง
2.5 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ โดยการใช้ภ าพ มี ค่ าความเชื่ อ มัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.89 แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์สูง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบปรนัย (Pre-Test)
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างจานวน 120 ตัวอย่าง ในวันแรกของการเรี ยน
3.2 ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การสอนตามแผนการจัด การเรี ยนรู ้ (Lesson Plans) ที่ มี การแทรกแนวการใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จานวน 7 ครั้ง
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3.3 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบ
ชุดเดี ยวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 ตัวอย่างเมื่อเรี ยน
ครบ จานวน 7 ครั้ง
3.4 ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพหลังการสอนสิ้นสุดทันทีไป
ใช้กั บ ผู ้เรี ยนในกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 120 ตัว อย่ า ง ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุ ด เดี ย วกัน กับ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3.5 ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพที่ระยะ 1 เดือนหลังการสอน
ไปใช้กับ ผูเ้ รี ย นในกลุ่ ม ตัว อย่าง จ านวน 120 ตัว อย่า ง ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุ ด เดี ยวกัน กับ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพหลัง
การสอนสิ้นสุดทันที
3.6 ผูว้ จิ ยั บันทึกข้อสังเกตุจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบสังเกตุ (Observation Form) เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยการใช้ภาพ ทุกครั้งระหว่างการสอน จานวน 7 ครั้ง
3.7 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ไปให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างตอบหลังจากผ่านการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยการใช้ภาพ
3.8 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้จาก แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ
ปรนัย (Pre-Test) แบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) แบบทดสอบวัดความคงทนใน
การเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพหลังการสอนสิ้นสุดทันที แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพที่ระยะ 1 เดือนหลังการสอน
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ ชนั่ 17.0 เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังหลังการสอนสิ้ นสุดทันทีและหลังเรี ยนผ่านไปแล้ว 1 เดือน รวมทั้งนาข้อมูลจากแบบสังเกตุมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ และในรู ปของการพรรณนา
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ (1) ค่าเฉลี่ย (2) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( x ) และ (3) การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (dependent)

6. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลจากการตอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบปรนัย (Pre-Test)
และแบบทดสอบหลังการเรี ยน (Post-test) ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 ตัวอย่าง พบว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร้อยละ
57.06 จึงสรุ ปว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพสามารถช่วยให้นกั ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดีข้ ึน
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ย
ภาพในการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ก่อนการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 47.53 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) หลัง
การเรี ยนทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่างมีผลผลสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนเท่ากับ 57.06 คะแนน เมื่อความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้สถิติทดสอบที่ได้
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ค่าคะแนนเท่ากับ -4.672 ซึ่งน้อยกว่า .001 จึงสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 1 การเรี ยนโดยการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพ
N ก่ อนเรียน
หลังเรียน
สถิตทิ ดสอบ t df P-value
S.D.
x S.D.
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
120 47.53 0.62 57.06 0.67
-4.672
1 <.001
2. การเปรี ยบเที ยบความคงทนในการเรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ภาษาอังกฤษ พบว่ามี ความคงทนในการเรี ยนรู ้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยมีค่าเฉลี่ยหลังการสอนสิ้นสุดทันทีกบั หลังการสอนสิ้นสุดไปแล้ว 1 เดือนไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยหลังการสอนสิ้นสุ ดทันทีเท่ากับ 57.06 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) กับหลังการสอนสิ้ นสุ ดไปแล้ว
1 เดื อนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.07 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) เมื่อความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนโดยใช้สถิติทดสอบที่ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ -5.072 ซึ่ งน้อยกว่า .001 จึ งสรุ ปได้วา่ ความคงทนในการเรี ยนรู ้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการสอนสิ้ นสุ ดทันทีและหลังการสอนสิ้ นสุดไปแล้ว 1 เดือนไม่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตาราง 2
ตาราง 2 การเปรี ยบเที ยบความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการสอนสิ้ นสุ ดทันที และหลังการ
สอนสิ้นสุดไปแล้ว 1 เดือนโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพ
หลังการสอน
หลังการสอนสิ้นสุดไป
สถิติ
df PN
สิ้นสุดทันที
แล้ว 1 เดือน
ทดสอบ t
value
S.D.
S.D.
x
x
ความคงทนในการเรี ยนรู ้
120 57.06
0.71
57.07
0.62
-5.072 1 <.001
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. ผลการสังเกตุ จากพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับ การเรี ยนรู ้ คาศัพ ท์โดยการใช้ภ าพเพื่อ การเรี ยนรู ้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสนุกสนาน ยิม้ แย้มแจ่มใสดี และตั้งใจทากิจกรรมที่มอบหมายให้อย่างดี
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( x =4.66, SD=0.63) ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพ
ที่

1
2
3
4
5

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความพึงพอใจ

(N=120) ( )

4.83
4.72
4.65

0.62
0.61
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

0.66

มากที่สุด

4.59
4.66

0.63
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด

x

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพสาหรับการเรี ยนรู ้คาศัพท์
ชอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเพราะทาให้ความเข้าใจและจดจาคาศัพท์ได้ดี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพทาให้การเรี ยนภาษาอังกฤษสนุ กสนานเพลิดเพลิ น ไม่น่า
เบื่อ และอยากเรี ยนภาษาอังกฤษ
ชอบการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเพราะทาให้ได้คิด วิเคราะห์ และเกิดการจดจา
อย่างคงทน
ชอบการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเพราะทาให้ทาคะแนนในการสอบดีข้ นึ
เฉลี่ย

จากตาราง 3 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพในการ
เรี ยนโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.66, SD=0.63) กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนระบุวา่ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยภาพเหมาะสาหรั บ การเรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ อยู่ในระดับมากที่ สุ ด ( x =4.83, SD=0.62) ชอบกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเพราะทาให้ความเข้าใจและจดจาคาศัพท์ได้ดี อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.72, SD=0.61) ทาให้การ
เรี ยนภาษาอังกฤษสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่ อ และอยากเรี ยนภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.65,
SD=0.64) ชอบการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเพราะทาให้คะแนนในการสอบดีข้ ึน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =
4.59, SD=0.63) และชอบการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพราะทาให้ได้คิด วิเคราะห์
และเกิดการจดจาอย่างคงทน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.51, SD=0.66) ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุ ป จากการวิจยั พบว่า การเรี ยนโดยการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน ความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการ
สอนสิ้ นสุ ดทันที และหลังการสอนสิ้ นสุ ดไปแล้ว 1 เดื อนไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูเ้ รี ยนมีความสนุกสนาน ยิม้ แย้มแจ่มใสดี และตั้งใจทากิจกรรมที่มอบหมายให้อย่างดี และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =4.66, SD=0.63)

7. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ผลการศึกษา พบว่า การเรี ยนโดยการใช้ภาพเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ ดีข้ ึน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนมากกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจากการเรี ยนโดยการใช้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง มี ส่วนร่ วมในการเรี ยน ได้ลงมื อ ปฏิ บัติ ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิ ดโดยการวาดภาพประกอบ
คาศัพท์ การเล่าเรื่ องราวคาศัพท์ การทาสไลด์ในการนาเสนอ อีกทั้ง การทางานของผูเ้ รี ยนเกี่ยวการเรี ยนรู ้คาศัพท์
โดยการใช้ภาพเป็ นกลุ่ม ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจดจา
ได้ง่าย การใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพนี้เป็ นสิ่ งเร้าความสนใจต่อการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีจูง
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ใจในการเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา มีเรี ยนมีกาลังใจ เมื่อทางานได้ผลสาเร็ จผูเ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความสนใจ
ที่จะทางานนั้นได้ดียงิ่ ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ แพริ บาร์คท และ แวสช์ (Paribakht, & Wesche, 1997)
จากการวิจยั ที่พบว่า ความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการสอนสิ้นสุดทันทีและหลังการ
สอนสิ้ นสุดไปแล้ว 1 เดือนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการทากิจกรรมด้วยภาพ
ซึ่ งเป็ นสิ่ ง เร้ า ที่ ส าคัญ ในกระตุ ้น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ง่ า ย จดจ าได้ ง่ า ย การคงทนไว้ซ่ ึ งผลการเรี ย นหรื อ
ความสามารถที่ จะระลึ ก ได้ต่อ สิ่ งเร้ าที่ เคยเรี ย น หรื อ มี ป ระสบการณ์ รับ รู ้ ม าแล้ว หลังจากที่ ได้ท อดทิ้ งไว้ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดัมส์ (Adams, 1967) และงานวิจยั ของ มักโคโรลิ (Mukoroli, 2011)
และ ฟอร์ (Fors, 2016)
สาหรับผลจากการสังเกตุที่พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสนุ กสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใสดี และตั้งใจทากิ จกรรมที่
มอบหมายให้อย่างดี เป็ นเพราะผูเ้ รี ยนวัยนี้ รักสนุ ก ชอบทากิ จกรรมแบบสบายๆ และการที่ ผูส้ อนสอนโดยใช้
กิจกรรมภาพในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยในการเปิ ดใจผูเ้ รี ยนให้เปิ ดรับการเรี ยนรู ้ได้อย่างง่ายดาย
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึง ผูส้ อนมีการเตรี ยมการสอนได้อย่างสอดคล้องกับความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนนัน่ เอง
ในส่ วนของ การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์
ด้วยภาพที่พบว่าผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( =4.66, SD=0.63) ทั้งนี้ เป็ นเพราะการ
ใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเหมาะสาหรับการเรี ยนรู ้คาศัพท์ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจและจดจาคาศัพท์ได้ดี ทา
ให้การเรี ยนภาษาอังกฤษสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และอยากเรี ยนภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนคะแนนในการสอบ
ดีข้ ึน รวมถึง การใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ และเกิดการ
จดจาอย่างคงทน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของแมนเซอร์ซาร์ดาฮ์ (Mansourzadeh, 2014) ทาสโควิซิ และ เปล
ตัน (Tascovici & Platon, 2017)
นอกจากนี้ การใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพ ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ทากิ จกรรมที่ หลากหลาย ทดแทน
การสอนแบบเดิ ม การใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยภาพช่วยลดความเครี ยด ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้น่าเรี ยน ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน สอดคล้องกับทรรศนะของแพริ บาร์ คท และ แวสช์ (Paribakht & Wesche,
1997) ที่ ใช้กระบวนการเหล่านี้ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ หากผูเ้ รี ยนมีความ
คิดเห็นไปในทางบวก การเรี ยนรู ้คาศัพท์จะมีผลในเชิงบวกเช่นกัน

8. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
7.1.1 ควรใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพในทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้ให้มากยิง่ ขึ้น
7.1.2 ผูส้ อนสามารถออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยภาพแบบที่ ไม่ยากเกิ นไปสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มี
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่า
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
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7.2.1 ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ควรเพิม่ กลุ่มควบคุมเพื่อให้เห็นผล
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
7.2.2 ควรมีการศึกษาใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้คาศัพท์ดว้ ยภาพกับรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น เป็ นต้น
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ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อระดับการมีส่วนร่ วมของผู้บริหารสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
STRATEGIC LEADERSHIP INFLUENCE THE LEVEL PARTICIPATIVE
OF ADMINISTRATORS PHETCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 1
รัชตา กาญจนโรจน์
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
E-mail: Carbill_handsomeman@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 1 (3) เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 1 จ าแนกตามปั จ จัยส่ ว นบุ ค คล
(4) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ กับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 364คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) ที่มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ทั้งฉบับเท่ ากับ 0.936 สถิ ติ ที่ ใช้วิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 อยูใ่ นระดับมากทั้งในภาพรวม
และรายด้าน 2) การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี
เขต 1 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายด้าน 3) ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ยวกับระดับการมีส่วน
ร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุ คคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งานต่างกัน มี ความคิ ดเห็ น
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล พบว่า ภาวะผูน้ า
เชิ ง กลยุท ธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การมี ส่ วนร่ วมของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 โดยมี ค่ าพยากรณ์ ต ัวแปรได้ (R=0.555) หรื อ ร้ อ ยละ 30.90 (R2 = 0.309) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์, การมีส่วนร่ วม, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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ABSTRACT
This research aimed to study ( 1 ) Strategic leadership of school administrator’s under Phetchaburi
primary educational service area office 1 (2) participative of school administrator’s under Phetchaburi primary
educational service area office 1 ( 3) Compare opinions on the participative of school administrator’s under
Phetchaburi primary educational service area office 1, by personal factors. ( 4) Causal relationship between
Strategic leadership and participative of school administrator’s under Phetchaburi primary educational service
area office 1. The samples were administrator’s used to study in this research is 364. Tools used in the study
were query as Rating Scale with 0.936 reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means,
standard deviation and the hypothesis was tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA), and
Multiple Regression Analysis.The results showed that: The overall and each aspect of Strategic leadership of school
administrator’s under Phetchaburi primary educational service area office 1 were at high level. The overall and each
aspect of participative of school administrator’s under Phetchaburi primary educational service area office 1 were at
high level. The comparison by personal factors: Sex, Age, Marital, Education and Time of performance were
difference with statistically significant at 0.05 Causal relationship between Strategic leadership and participative of
school administrator’s under Phetchaburi primary educational service area office 1 were moderate level (R=0.555) or
30.90 percentage (R2 = 0.309) with 0.05 statistical significance.
KEY WORDS : Strategic leadership, Participative, Phetchaburi primary educational service area office 1

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ท่ามกลางกระแสแห่ งโลกาภิวฒั น์ (Globalization) การเกิ ดสังคมความรู ้ยุคข่าวสารข้อมูล การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถ่ายทอดข่าวสาร ความรู ้ ข้อมูล ผ่านอินเตอร์ เน็ต ข่าวสารความรู ้ ข้อมูลต่าง ๆ จึง
เข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายดาย และหลากหลาย เป็ นจานวนมาก ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ การกระจายความรู ้ ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับรู ้ และเรี ยนรู ้มากขึ้น สังคมโลกกลายเป็ นสังคมความรู ้
(Knowledge based society) ซึ่ งอยู่ภายใต้เงื่ อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขัน เพื่อสร้ างข้อได้เปรี ยบ และความ
มุ่งมัน่ ของสังคม ที่ดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว รุ นแรง และมีความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริ บท และโครงสร้างการบริ หารจัดการ
การศึกษา ภายใต้สาระแห่ งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่ เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542” ซึ่งเป็ นการจัดโครงสร้างการบริ หารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลาย ในการ
ปฏิบตั ิ โดยเน้นระบบการกระจายอานาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่ วม ของท้องถิ่นเป็ นสาคัญ สาระสาคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ. ศ. 2542 นั้นได้เสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่ทา้ ทายหลายด้าน ซึ่ ง
เป็ นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้วา่ ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติน้ ี ได้ให้ความสาคัญกับ
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับซึ่ งกันและกันทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษา
โดยให้ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ปฏิรูปหลักสู ตรและเนื้ อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบและนอก
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ระบบโรงเรี ยน ปฏิ รูประบบการบริ หารและการจัดการศึกษาทั้งหน่ วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
เอกชนโดยเน้นเรื่ อง การกระจายอานาจและการมีส่วนร่ วม ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งเน้นให้มีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา เน้นเรื่ อง
ของการประกันคุณภาพภายในและให้มีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองค์กรภายนอก และปฏิรูปสื่ อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุ่งให้มีการคิดค้น ผลิต และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในรู ปแบบที่หลากหลาย
และมี คุ ณภาพ ( ที่ มา: สานักงานปฏิ รูป การศึ กษา. สื บค้น จาก www. wiratyasorn.wordpress. com เมื่ อ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560) จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้วา่ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มี
ความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญต่อการบริ หารจัดการ
องค์กรให้ประสบผลสาเร็ จได้ก็คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ภายในองค์กร ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะจะช่วยให้ผมู ้ ีส่วนร่ วม เกิดความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของ (Ownership)
ยินยอมปฏิบตั ิตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ โดยเฉพาะการ
บริ ห ารจัด การสถานศึ กษา ภายใต้การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ กษาในปั จจุ บัน ท่ ามกลางกระแสโลกาภิ วฒั น์
(Globalization) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน และความมุ่งมัน่ ของ
สังคม ที่ ดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว รุ นแรง และมีความหลากหลายนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจะต้องมีภาวะผูน้ าที่ มี
ประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวฒั น์ (Globalization)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีการศึกษาถึง ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ว่ามีความสัมพันธ์ และมี
อิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 ไว้อย่างเป็ นระบบ และชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา วิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่มี
อิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 ผลที่ ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบระดับความสัมพันธ์ และอิทธิ พลของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ที่ มีต่อ
ระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 1
ผูบ้ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสามารถน าผลและน าข้อมู ล ที่ ได้จากงานวิท ยานิ พ นธ์ ค รั้ งนี้ ไปใช้ในการพัฒ นา
ปรับปรุ ง เป็ นแนวทางในการบริ หารการจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ให้มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผลได้มากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู ้น าเชิ งกลยุท ธ์ ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
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4. เพื่ อศึ กษาความสัมพัน ธ์เชิ งเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งกลยุท ธ์ กับ การมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่มีอิทธิ พลต่อระดับการมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 ผูว้ ิจัยได้ท าการศึ กษาจาก เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง โดยผู ้วิ จัยประยุกต์ ใช้แนวคิ ด ทฤษฎี ของ Nahavandi (2000) เพื่ อศึ กษา ภาวะผู ้น าเชิ งกลยุท ธ์ ใน 4
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค์ที่ควบคุม (2) ภาวะผูน้ า แบบรักษาสถานภาพเดิม (3) ภาวะผูน้ าแบบ
ผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม และ (4) ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ ริ หาร กระบวนการ และประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีของ Cohen &
Uphoff (1977) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วม ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ (2) การมีส่วนร่ วม ในขั้นปฏิบตั ิการ (3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผล ผูว้ จิ ยั สามารถนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น/ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรพยากรณ์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรตาม/ตัวแปรเกณฑ์
การมีส่วนร่ วม
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมในขั้นปฏิบตั ิการ
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
1. ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค์ที่ควบคุม
2. ภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม
3. ภาวะผูน้ าแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม
4. ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ ริ หารกระบวนการ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิ พลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ ใช้วทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology)
โดยนาข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นจาก
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 816 คน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ และรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 105
คน และเป็ นผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ จานวน 711 คน ทั้งนี้ การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกศึ กษา
เฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ระดับหัวหน้าหมวดขึ้นไป สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 เท่านั้น
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู ้วิ จัยได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิ จัยครั้ งนี้ โดยก าหนดให้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน = 0.05 หรื อมีระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาเร็ จรู ปของ Krejcie &
Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ท้ งั สิ้ น จานวน 260 คน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บข้อมูลที่ผตู ้ อบมักไม่ให้รับความร่ วมมือมากนัก หรื อ
หมายถึงสัดส่วนที่ผตู ้ อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่า ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการประมาณอัตราการ
ตอบกลับเป็ น 260 + (260 x 0.4) = 364 คน (กัลยา วานิ ชย์บัญ ชา, 2549) เพื่อป้ องกัน ความผิดพลาดในการเก็บ
ข้อมูล เพื่อ เป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่ อนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มี การส่ ง
แบบสอบถามคื น ค่ อนข้างต่ า และเพื่ อให้ได้ข ้อมู ลที่ มี ความสมบู รณ์ ครบถ้วน น่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น จากกรณี ความ
ผิดพลาด การตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ 364 คน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่มีอิทธิ พลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มี
ตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ตัวแปรด้านภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ และตัวแปร
ด้านการมีส่วนร่ วม
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจัยเรื่ อง ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ที่ มี อิทธิ พลต่อระดับการมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 ครั้ งนี้ ใช้วิท ยาการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research Methodology) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.936 โดย
การแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 364 คน
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุ เคราะห์ สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการติดต่อสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต
1 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่ งหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุเคราะห์ และชี้แจงเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม
3. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองบางส่ วน และบางส่ วนจัดส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยการส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายใน
สถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมซองติ ด
แสตมป์ เพื่อให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการติดตาม
ครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ งแบบสอบถาม ไปให้ใหม่ โทรศัพท์เพื่อสอบถาม และติดตามด้วยตนเอง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
4. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด
5. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ท้ งั หมด ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ ข ้อมู ลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รั บทั้งหมด มา
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับความมีนยั สาคัญ
0.05 และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ส าหรั บ วิ เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2. ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้สาหรั บ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ และระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างเพศ หรื อตัวแปรที่แยกเป็ น 2 ระดับทดสอบโดย
ใช้สถิติที t-test (Independent)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นระหว่าง อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน หรื อตัวแปรที่มากกว่า 2 ระดับขึ้นไป โดยใช้สถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณี ที่ผลการทดสอบ
มี ค วามแตกต่ างอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ผูว้ ิจัยได้ด าเนิ น การทดสอบรายคู่ โดยวิธีก ารของเชฟเฟ่ (Scheffe'
method)
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ กับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใช้สถิติ Multiple Regression
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ตารางที่ 1 ผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของการมีส่วนร่ วมในการ
ทางาน 4 ด้านที่มีต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน (ENTER) (n=364)
b
t
R
R2
F
SEest
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์

a = 2.376
7.928 *
การมีส่วนร่ วมใน
LE1
0.204 0.207
3.540*
LE2
0.157 0.127
2.483* 0.529 0.279 34.800 ±0.40111
การตัดสินใจ
LE3
0.389 0.355
6.739*
(PA1)
LE4
-0.294 -0.289
-5.850*
a = 3.293
9.757 *
LE1
-0.059 -0.059
-0.906
การมีส่วนร่ วมใน
LE2
0.417 0.331
5.855* 0.339 0.115 11.624 ±0.45161
ขั้นปฏิบัตกิ าร
(PA2)
LE3
0.024 0.022
0.371
LE4
-0.205 -0.199
-3.625*
a = 1.280
3.429 *
การมีส่วนร่ วมใน
LE1
0.082 0.068
1.140
การรับ
LE2
0.414 0.273
5.255* 0.501 0.251 30.059 ±0.49929
ผลประโยชน์
LE3
0.414 0.309
5.759*
(PA3)
LE4
-0.324 -0.262
-5.189*
a = 1.595
5.374 *
การมีส่วนร่ วมใน
LE1
0.037 0.037
0.642
LE2
0.459 0.366
7.320* 0.555 0.308 39.993 ±0.39721
การประเมินผล
LE3
0.349 0.315
6.108*
(PA4)
LE4
-0.238 -0.232
-4.781*
a = 2.136
8.356
LE1
0.066 0.077
1.341
LE2
0.362 0.335
6.703* 0.555 0.309 40.051 ±0.34206
ในภาพรวม(TPA)
LE3
0.294 0.308
5.973*
LE4
-0.265 -0.300
-6.193*
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ดงั นี้ ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค์ที่ควบคุม (LE1) ภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิ ม
(LE2) ภาวะผูน้ าแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม (LE3) ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ ริ หารกระบวนการ (LE4) มีความสัมพันธ์
เชิ งเหตุผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบุรี
เขต 1 ในภาพรวม (TPA) อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.555 หรื อร้อยละ 30.90 (R2 = 0.309)
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มีค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ ากับ ±0.34206 เมื่ อทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ค่า โดยภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม (LE2) มีอิทธิ พลต่อสู งสุ ด ( =
0.335) รองลงมาคื อ ภาวะผูน้ าแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม (LE3) ( = 0.308) และภาวะผูน้ าแบบผูบ้ ริ หาร
กระบวนการ (LE4) ( = -0.300) ตามลาดับ และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในรู ป
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้

Ŷ = 2.136 + 0.066XLE1 + 0.362XLE2 + 0.294XLE3 - 0.265XLE4
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้

Ẑ = 0.077ZLE1 + 0.335ZLE2 + 0.308ZLE3 - 0.300ZLE4
5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ได้ ดงั นี้
1. ผลการศึ กษาภาวะผู ้น าเชิ งกลยุท ธ์ ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยด้านภาวะผูน้ าแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม ด้านภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค์ที่ควบคุม และด้าน
ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ ริ หารกระบวนการ ตามล าดับ สามารถอธิ บายได้ว่า หากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี การปรั บปรุ ง
กฎระเบียบหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความยืดหยุน่ รวมทั้งการนาผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ไป
ใช้ปรั บปรุ งและพัฒ นาการปฏิ บัติ งานเพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานมี ผลส าเร็ จของงานได้อย่างประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
2. ผลการศึ กษาการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
เพชรบุ รี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมการมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ
ด้านการมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผล ด้านการมี ส่ วนร่ วมในขั้นปฏิ บัติ การ และด้านการมี ส่ วนร่ วมในการรั บ
ผลประโยชน์ ตามลาดับ
3. ผลการเปรี ยบเที ยบระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ มีเพศอายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าแบบสร้ างสรรค์ที่ควบคุ ม (LE1) ภาวะผูน้ าแบบรักษา
สถานภาพเดิม (LE2) ภาวะผูน้ าแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม (LE3) ภาวะผูน้ าแบบผูบ้ ริ หารกระบวนการ (LE4)
มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ลกับการมี ส่ ว นร่ ว มของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 ในภาพรวม (TPA) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.555 (R = 0.555) หรื อร้อยละ
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30.90 (R2 = 0.309) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.34206 เมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ค่า โดยภาวะผูน้ าแบบรักษาสถานภาพเดิม (LE2) มีอิทธิพล
ต่อสูงสุด ( = 0.335) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วม (LE3) ( = 0.308) และภาวะผูน้ าแบบ
ผูบ้ ริ หารกระบวนการ (LE4) ( = -0.300) ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. อภิปรายผล
ผลการวิ จัย ภาวะผู ้น าเชิ งกลยุทธ์ ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อระดับการมี ส่ วนร่ วมของผู ้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งนี้ มีขอ้ ค้นพบที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้ ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารถือว่าเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการบริ หารงานให้ประสบผลสาเร็ จ การพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้าควร
เริ่ มต้นที่การสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดกับผูน้ าผูบ้ ริ หาร ในฐานะเป็ นผูน้ าองค์การจะต้องสร้างความร่ วมมือร่ วมใจกันใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันนัน่ คือผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ า (Klodian Lanaj, 2015) ภาวะผูน้ า
(Leadership) เป็ นคาที่มีความสัมพันธ์กนั เมื่อมีผูน้ า (Leader) ก็ตอ้ งมีภาวะผูน้ าของคนนั้น ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติของความ
เป็ นผูน้ าที่อยูใ่ นตนเองที่ทาให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกสัมผัส การนาเป็ นทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ ผูน้ าจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีท้ งั ศาสตร์ และ
ศิ ลป์ อยู่ในตนเอง ที่ ส ร้างความโดดเด่ น ในกลุ่มทาให้เป็ นที่ ยอมรับของกลุ่ม ที่ จะให้ความไว้วางใจและเชื่ อใจว่า
สามารถน าพาไปสู่ ความสาเร็ จ ท าให้ ได้รับความร่ วมมื อ และที่ นอกเหนื อไปจากนั้นคื อการได้รับความเคารพนับ
ถือ ผูน้ าจึงหมายถึงบุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้กากับและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพันธ์กนั
ซึ่ งผูน้ าอาจเป็ นผูท้ ี่ อาจได้รับการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้ง หรื อเป็ นผูท้ ี่แสดงตัวเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลในกลุ่มเพื่อที่ จะกากับ
และประสานงานที่ จะนาไปสู่ เป้ าหมายด้วยพลังของกลุ่ม เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เป็ นผูอ้ อกคาสั่ง เป็ นผูข้ จัดปั ญหาการ
โต้แ ย้งภายในกลุ่ ม ส่ ว นภาวะผู ้น า (Leadership) เป็ นการน าองค์การสู่ ความส าเร็ จบรรลุ เป้ าหมายนั้น กล่ าวคื อ
ความสามารถของผูน้ าที่จะให้ผอู ้ ื่นมีส่วนร่ วมในการสร้างพันธกิจ แรงจูงใจ วิสยั ทัศน์ การสร้างระบบการทางานที่
มีประสิ ทธิ ผลไปในทิ ศทางเดี ยวกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันนั่นเอง ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุให้ภาวะผูน้ าเชิ งกล
ยุทธ์ มีความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลกับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายๆท่ าน เช่น งานวิจยั ของ Johnson & Scholes
(2003) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนา พบว่า ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์เป็ นผูท้ ี่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และพบว่ารู ปแบบของภาวะ
ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่ชดั เจน อันนาไปสู่ การกาหนดส่ วนอื่น ๆ ในองค์กรที่ สามารถนาไปสู่ การปฏิ บตั ิได้จริ ง เพราะ
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ นาไปสู่ ความสาเร็ จของกลยุทธ์องค์กร งานวิจยั ของ โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558)
ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต3 ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
ความสั ม พัน ธ์ และมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ ระดับ .01 สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ได้และงานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ อินต๊ะรัตน์ (2559) ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการรับรู ้ภาวะผูน้ าและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อผลการดาเนิ นงานของธนาคารออมสิ นภาค 9
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ภาวะผูน้ ามีผลต่อการดาเนิ นงานมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านการบริ หารเชิงกลยุทธ์มีผล
ต่อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรด าเนิ น การพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของการน าแนวคิ ด ทฤษฎี ใ หม่ ๆ ทางการบริ ห ารมา
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ มีความเชื่อมัน่ มีความกล้าเสี่ ยงในความคิดนอกกรอบที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และ
ควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ ความสามารถธารงรักษาวัฒนธรรม และการนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษา ปั จจัยอื่ น ๆ ที่ มีค วามสัมพัน ธ์เชิ งเหตุ ผลต่อการมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 1 เช่ น สภาพแวดล้อมขององค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กร หรื อการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ควรศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิ พลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภูมิภาค หรื อระดับประเทศไทย
3. ควรศึ กษา ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ และการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่ อ งภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่ มีอิทธิ พลต่ อระดับการมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
สอาด บรรเจิ ดฤทธิ์ ที่ กรุ ณ าให้คาปรึ กษา ข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยนี้ และติ ดตาม
ความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่ ายิ่ ง ของท่ า น ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเครื่ อ งมื อ วิจัย จนได้เครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์และบุ คลากร ของคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่ เป็ น
กาลังใจและให้การสนับสนุ นการทางานอย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้
งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบ
เป็ นเครื่ องบู ชาคุ ณบิ ดามารดาและบู รพาจารย์ที่ให้การศึ กษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณ ธรรมอันเป็ น
เครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึ กษาสภาพการจัดการด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐาน
ปั ญญากรุ๊ ป2) เพื่อศึ กษาความต้องการการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป 3) เพื่อ
นาเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การวิจยั คือ บุคลากรครู หรื ออาจารย์โรงเรี ยนฐานปั ญญาโรงเรี ยนนานาชาติบริ ติชโคลั มเบีย วิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ซึ่งประชากรที่ใช้มีจานวนหลักร้อยจะใช้กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 15 ถึงร้อยละ 30 โดยเพื่อความน่าเชื่อถือการศึกษาครั้งนี้จะใช้ร้อยละ 30 ของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
51 คน จากนั้นใช้วธิ ีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนด เครื่ องมือที่ใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ผลวิจยั พบว่า พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 24 คน คิด
เป็ นร้อยละ 47.10 มีอายุอายุ 30 - 39 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 30
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.80 ตาแหน่ งการปฏิ บัติ งาน คื อ ครู ผูส้ อน จานวน 40 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.40 และมี
ประสบการณ์การทางาน/การสอน ต่ากว่า 10 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.10 ความต้องการพัฒนาด้านการ
เรี ยนการสอนของครู ในเครื อ ฐานปั ญ ญากรุ๊ ป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.07 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ด้านการอบรมสัมมนา อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.30 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.63 ลาดับที่ 2 คือ ด้านการศึ กษาดูงาน ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.37 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และลาดับที่ 6 น้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยลาดับที่ 1
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คือ ด้านการวัดและการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.86 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.75
ลาดับที่ 2 คือ สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 และลาดับที่
น้อยที่สุด คือ ลาดับที่ 4 สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70
คาสาคัญ: กลยุทธ์ การเรี ยนการสอน ความเป็ นเลิศ

ABSTRACT
The purpose of this research was 1) to study the teaching and learning management of the teachers at
the Tharnpanya Education Group 2) to study the needs of teaching development of the teachers at Tharnpanya
Education Group 3) to demonstrate the strategy for developing teachers in teaching and learning to excellence
at Tharnpanya Education Group. The samples of the research are the teachers from Tharnpanya School, British
Columbia International School, Tharn Technological College and Mahachai Institute of Automotive
Technology. The number of population sample using out of the hundred by 15 to 30 percent. For reliability, this
study will use 30 percent of the population. The study collects the sample of 51 people and a simple random
sampling method is used to draw the sample. A questionnaire was used to collect the data, data analyzed were
using by frequency percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient.
The research found that the majority of respondent were 24 females, 47.10% age from 30-39, 26
respondents are 51.00% undergraduate degree, 30 respondents are 58.80% teachers, 40 respondents 78.40%
working experience over less than 1 0 years. 2 4 respondents, 4 7 .1 0 % . Overall, the needs of teaching
development in Tharnpanya Education Group are high. The mean of 4.047, the standard deviation is 0.59 when
considering each side, the area of training is high, the mean is 4.30, the standard deviation is 0.63. For study
visit, the mean is 4.37, the standard deviation is 0.64 and the least is the continuation of study in higher degree
with the mean of 3.80 and the standard deviation of 0.76. The strategy for developing teachers in Tharnpanya
Educaton group are high with the mean of 3.79 and standard deviation of 0.72. First, in consideration to the
mean of the measurement and assessment are high with the mean of 3 .8 6 and standard deviation of 0 .7 5 .
Second, the competency in communication with the mean of 3.86 and the standard deviation of 0.75. Lastly,
the least are the competency in communication with the mean of 3.74 and standard deviation of 0.70
KEY WORDS: Strategies Teacher(s) Excellence

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็ นพลเมือง (เป็ นคนดี มีวนิ ยั
เป็ นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของ สังคม ประเทศ และของโลก) มีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ และ สมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความ
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ถนัดความสนใจ) และดารงชี วิตในสังคมอย่างเป็ นสุ ข (มีงานทา มีอาชี พ มีรายได้ รวมทั้ง สามารถปรับตัวและ
ดารงชี วิตในสังคมได้อย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุ วฒั นธรรมที่ เป็ นพลวัตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ท้ งั การศึกษา
ในระบบโรงเรี ยน การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย น และการศึ กษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริ การการศึ กษาและการ
เรี ยนรู ้แก่พลเมืองทั้งผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเรี ยนและ ผูท้ ี่อยูใ่ นกาลังแรงงาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)
เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปได้ดาเนินกิจการด้านการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 ปั จจุบนั ได้เปิ ดทาการสอน
ในระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดับ ประถมศึ ก ษา ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชนภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน กระทรวงศึ กษาธิ การ และในระดับ ปริ ญ ญาตรี ตามพระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึ กษามาโดยตลอด และให้ความสาคัญกับบุคลากรทางการศึ กษาโดยเฉพาะคุณภาพ
ครู ผสู ้ อน เพราะเชื่อว่าครู จดั เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการบริ หารงานด้านการศึกษา สถานศึกษาใด ๆ ก็ตาม
จะสามารถปฏิ บัติงานให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้ ย่อมขึ้ นอยู่กับคุ ณ ภาพ และ
ศักยภาพของครู ซึ่ งหมายถึง ครู ตอ้ งมีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ การคัดเลือกครู เข้าทางานสถานศึกษาในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้ครู ที่ดี มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับเนื้ อหารายวิชาและสาขาวิชาที่ทาการเปิ ดสอน แต่เนื่ องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอมี การค้นพบวิทยาการ เทคโนโลยี และเทคนิ คการสอนใหม่ ๆ ทาให้ครู ที่เลือกสรรเข้ามาใน ณ ขณะนั้น
อาจจะกลับกลายเป็ นผูท้ ี่ ไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ การสอนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งเป็ นหน้าที่ ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษาในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปที่ จะต้องพัฒนาครู เหล่านั้น ให้มีคุณภาพและศักยภาพในด้านการสอนมาก
ยิ่งขึ้น ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้สถานศึ กษาในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผลและเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ
จากการตรวจสอบคุณภาพในเครื อนั้นพบว่า ในปี 2557 – 2559 ที่ ผ่านมาพบว่าจานวนนักเรี ยนที่ ขาด
เรี ยนและลาออกเพิ่มมากขึ้นเป็ นจานวนมาก รวมถึงมีการขาดเรี ยนและออกไประหว่างภาคการศึกษา ในการจัด
หลักสู ตรและวิธีการสอน หน่ วยงานหรื อสถานศึ กษาจัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของอาจารย์ให้บรรลุตามที่
ต้องการ จึงเป็ นการจัดแบบคาดการณ์หรื อตามที่ สังเกตหรื อคิดว่าเป็ น ซึ่ งหากได้มีการสอบถามปั ญหาการเรี ยน
ของนักเรี ยน เช่น ผูเ้ รี ยนไม่มีความพร้อมในการเรี ยน การจัดเนื้ อหาไม่ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ขาดการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยนที่ ทาให้ไม่ทราบปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น ผูส้ อนไม่ใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอนให้นักเรี ยนมี ความ
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น (รัตนา ประเสริ ฐศรี , 2555) และปั ญหาการเรี ยนการสอนมักเกิ ดได้เสมอในทุกระดับการศึกษา
จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงปั ญหาเหล่านั้นมีมากหรื อน้อย ทั้งนี้ อาจทาให้ผูเ้ รี ยนขาดความสนใจในรายวิชาที่ เรี ย น
ทาให้เกิ ดความเบื่ อหน่ าย และขาดความกระตือรื อร้น จาเป็ นต้องรู ้ถึงปั ญหาในการเรี ยนการสอนเพื่อนาปั ญหาที่
พบมาดาเนิ นการแก้ไข และพัฒนาหรื อปรับปรุ งพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพการเรี ยนการ
สอนของโรงเรี ยนในเครื อ
จากความสาคัญในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพครู ในด้านการเรี ยนการสอนที่กล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจ
ที่ศึกษางานวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ซึ่งผลจาก
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การศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ในการใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาครู ในด้านการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศได้ต่อไป

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
2. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
3. เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป

3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ครู ในการจัดการด้านการเรี ยนการสอน มาใช้ในการวิจยั ได้แก่ แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาครู แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร และสมรรถนะของผูเ้ รี ยนและครู ในทศวรรษที่ 21
เพื่อนามาทากรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบที่ 1.1
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รู ปแบบสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับครู ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร
2. สมรรถนะในด้านความรู ้และความคิด
3. สมรรถนะในการแก้ปัญหา
4. สมรรถนะและความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ
5. สมรรถนะและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

ความต้ องการพัฒนาด้ านการเรียนการสอนของ
ครู ในเครือฐานปัญญากรุ๊ป

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการด้านการเรี ยนการสอนของครู ใน

1593

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปัญญากรุ๊ ป และ
เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ บุ คลากรครู หรื ออาจารย์โรงเรี ยนฐานปั ญญา จานวน 90 คน โรงเรี ยน
นานาชาติ บ ริ ติ ชโคลัม เบี ย จ านวน 20 คน วิท ยาลัย เทคโนโลยีฐ านเทคโนโลยี จ านวน 46 คน และสถาบัน
เทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 170 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรครู หรื ออาจารย์โรงเรี ยนฐานปั ญญาโรงเรี ยนนานาชาติบริ ติช
โคลัมเบีย วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ซึ่ งประชากรที่ใช้มีจานวน
หลักร้อยจะใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2551) โดยเพื่อความน่าเชื่อถือการศึกษาครั้ง
นี้จะใช้ร้อยละ 30 ของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 51 คน จากนั้นใช้วธิ ี สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนด ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สถานศึกษาเครือฐานปัญญากรุ๊ป
โรงเรี ยนฐานปั ญญา
โรงเรี ยนนานาชาติบริ ติชโคลัมเบีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
รวม

จานวนประชากร
คน
90
20
46
14
170

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
คน
27
6
14
4
51

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพการจัดการด้านการเรี ยนการสอน และความต้องการการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน
ของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ นแบบ
สารวจรายการ (Check – List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการด้านการเรี ยนการสอน และความต้องการการ
พัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ของ Likert
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐาน
ปั ญญากรุ๊ ป ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบ สอบถามได้เสนอ
ความคิดเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อคาถามที่ได้กาหนด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ เก็บแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 51 คน
4.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้ข้ นั ตอนต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามนามาหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการด้านการเรี ยนการสอน และความต้องการการพัฒนาด้านการเรี ยน
การสอนของครู ในเครื อ ฐานปั ญ ญากรุ๊ ป น ามาหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดงั นี้
ค่ าเฉลีย่
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับมาก
2.50 – 3.49
เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับน้อย
1.00 – 1.49
เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับน้อยที่สุด
4. ข้อมูลจากคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaires) ที่ผตู ้ อบ แบบสอบถามได้เสนอความ
คิ ด เห็ น ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากข้อ ค าถามที่ ไ ด้ก าหนด ใช้ก าร วิเคราะห์ เนื้ อ หา แจกแจงความถี่ จัด
เรี ยงลาดับรายการที่มีความถี่สูงสุด และเสนอเป็ นความเรี ยง
ขั้นตอนที่ 3 ร่ างกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
ผูศ้ ึ กษาดาเนิ นการสังเคราะห์ ขอ้ มูล โดยการสังเคราะห์ ผลการศึ กษาซึ่ งเป็ นการนาข้อ ค้นพบจากการศึ กษาใน
ขั้นตอนที่ 1-2 มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นข้อความรู ้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยนาข้อสรุ ปต่าง
ๆ มาเชื่อมโยงเป็ นโครงสร้างข้อสรุ ปที่สามารถตอบคาถามการศึกษาได้ โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณายอมรับข้อ
ค้นพบทั้ง 2 ส่วนให้เป็ นผลการสังเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อค้นพบจากการศึกษาทั้ง 2 ส่ วน ที่ ตรงกันหรื อมีความเชื่อมโยงจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการ และข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วนามาอธิบายในเชิงสาเหตุต่อกันได้
2. นาข้อค้นพบที่ได้จากการสังเคราะห์ท้ งั 2 ส่วนเพื่อนามากาหนดเป็ นร่ างกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ น
การเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของร่ างกลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยน
การสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีต่อร่ างกลยุทธ์
การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปและมีการปรับปรุ ง และพัฒนา ต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการเสนอผลออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.10 มีอายุ
อายุ 30 - 39 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาตรี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.80 ตาแหน่งการปฏิบตั ิงาน คือ ครู ผสู ้ อน จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.40 และมีประสบการณ์การทางาน/
การสอน ต่ากว่า 10 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.10
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความต้องการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ใน
เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปภาพรวม
ความต้ องการพัฒนาด้ านการเรียนการ
S.D.
แปลผล
ลาดับที่
𝐱̅
สอนของครู ในเครือฐานปัญญากรุ๊ป
1. ด้านการอบรมสัมมนา
4.30
0.63
มาก
1
2. ด้านการศึกษาดูงาน

4.37

0.64

มาก

2

3. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้
4. ด้านการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
5. ด้านนิเทศการสอน
5. ด้านการศึกษาต่อ
รวม

4.19
3.93
3.86
3.80
4.07

0.74
0.77
0.70
0.76
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
5
6

จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลาดับที่
1 คือ ด้านการอบรมสัมมนา อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ลาดับที่ 2
คื อ ด้านการศึ ก ษาดู ง าน ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.37 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.64 ล าดับ ที่ 3 คื อ ด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ลาดับที่ 4 คือ ด้านการทาวิจยั ในชั้น
เรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ลาดับที่ 5 คือ ด้านนิ เทศการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 และลาดับที่ 6 น้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76
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ตอนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนของครู ใน
เครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปภาพรวม
การบริหารงานบุคคล
S.D.
แปลผล
ลาดับที่
𝐱̅
1. ด้านเทคนิคการสอน
3.77
0.70
มาก
3
2. ด้านสื่ อการสอน

3.74

0.70

มาก

4

3. ด้านการวัดและการประเมินผล
4. สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร
รวม

3.86
3.82
3.79

0.75
0.75
0.72

มาก
มาก
มาก

1
2

จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุท ธ์ การพัฒ นาครู ด้านการเรี ยนการสอนของครู ใ นเครื อ ฐานปั ญ ญากรุ๊ ป
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยลาดับที่ 1 คือ ด้านการวัดและการประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 ลาดับที่ 2 คือ สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75
ลาดับที่ 3 คือ ด้านเทคนิ คการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และลาดับที่นอ้ ยที่สุด
คือ ลาดับที่ 4 สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70

6. อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ปภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ลาดับที่ 1 คือ ด้านการอบรมสัมมนา ลาดับที่ 2 คือ ด้าน
การศึ กษาดู งาน และน้อยที่ สุดคื อ ลาดับที่ 5 คื อ ด้านนิ เทศการสอน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชรอยวรรณ
ประเสริ ฐผล (2556) ได้ทาการศึ กษาวิจัยเรื่ องรู ปแบบการพัฒ นาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ศึ กษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินด้านความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึ กษา โดยภาพรวมมีความ
เป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
2. กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ลาดับที่ 1 คือ ด้านการวัดและ
การประเมินผล ลาดับที่ 2 คือ สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร และน้อยที่สุดคือ ลาดับที่ 4 คือ สมรรถนะในด้านการ
สื่ อสาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพินดา เลิศฤทธิ์ (2557) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาครู ดา้ นสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็ นที่ สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน ผลการวิจยั ที่ได้นาไปจัดทา โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ส าหรั บ กลุ่ ม ครู ผลวิ เคราะห์ ใ ช้ Paired Samples t-test กับ แบบทดสอบความรู ้ เบื้ อ งต้น การใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศก่ อนและหลังการอบรมของกลุ่มครู มีความแตกต่ างอย่างมี นัยสาคัญ รวมถึ งแบบประเมิ น ตนเอง
เกี่ยวกับโครงการอบรมเป็ นภาพรวมแสดงความพึงพอใจในโครงการอบรมอยูใ่ นระดับสูงที่สุด
3. ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุนความต้องการพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญา
กรุ๊ ป ในเรื่ อง ด้านการศึกษาต่อ โดยสนับสนุนในครู ผสู ้ อนได้ศึกษาต่อเพื่อนาความรู ้มาปรับใช้และพัฒนาต่อไป
ในเรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยนการสอนของครู ในเครื อฐานปั ญญากรุ๊ ป ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุน
สมรรถนะในด้านการสื่ อสาร เช่น เปิ ดให้ครู ผสู ้ อนแต่ละสถาบันได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติเพื่อ
นาไปประยุกต์กบั การสอน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
กลยุทธ์การพัฒนาครู ที่มีประสิ ทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษา
พบว่า สภาพปั จจุบนั ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาพิจารณาตามสมรรถนะหลัก
แต่ละด้าน พบว่า ระดับสภาพการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลางโดย
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อันดับสอง
คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และอันดับสาม คือ ด้านการบริ การที่ดี และในอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน
การปฏิบตั ิงาน

7. ข้ อเสนอแนะ
1) ควรดาเนิ นการศึกษาวิจยั กลยุทธ์การสาหรับใช้ในพัฒนาบุคลากรครู ในสถานศึกษาเครื อฐานปั ญญา
กรุ๊ ปในด้านการเรี ยนการสอนได้
2) ควรศึ กษาวิจยั แนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริ หารเพื่อให้เกิดแนวคิดในการบริ หารสถานศึ กษาในเครื อ
เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
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ศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ต 3) เพื่อ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ตเข้ามาปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครู โรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ ร่มเกล้า จานวน 23 คน โดยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กแบบมี
โครงสร้าง แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปทาการวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็น
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา โรงเรี ยน
สุ จริ ตมาปฏิ บตั ิ ในโรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ ร่มเกล้าคือ ปั จจัยด้านโครงสร้างขององค์กร ปั จจัยด้านการสื่ อสารภาย
องค์กร ปั จจัยด้านการใช้ทรัพยากร และปั จจัยในด้านทัศนคติของผูบ้ ุคลากรในองค์กร 2) ลักษณะส่ วนบุคคลที่
ส่งผลของบุคลากรในองค์กรที่ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ต คือ
เพศ การศึ กษา และตาแหน่ งทางราชการ มีส่ วนในการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง และส่ งผลต่อการน า
นโยบายโรงเรี ยนสุ จริ ตเข้ามาปฏิ บตั ิ ในองค์กร 3) ผลที่ เกิ ดขึ้นเมื่อมีการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ตเข้ามาปฏิบตั ิน้ นั เกิดขึ้นใน 2 ทาง คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน สามารถช่วยแก้ไขปั ญหา
ด้านพฤติ กรรมของนักเรี ยน ด้วยการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม โดยมีการบูรณาการคุณลักษณะของโรงเรี ยน
สุจริ ตเข้ากับกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และบูรณาการคุณลักษณะของโรงเรี ยนสุ จริ ตเข้ากับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเพื่อประเมินนักเรี ยน และผลที่เกิดกับองค์กร ที่ทา
ให้เกิ ดองค์กรที่ ยึดหลักการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่ งใส มีการตรวจสอบการทางานด้วยหลัก
ร่ องรอยหลักฐาน และมีการสร้างระบบสารสนเทศที่ช่วยให้เกิดความโปร่ งใส
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล โรงเรี ยนสุจริ ต
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ABSTRACT
This qualitative research aimed to study 1) factors affecting the implementation of promoting good
governance in upright school using Debsirinromklao school as a case study, 2) the teachers’ personal data
affecting the implementation of promoting good governance in upright school and 3) the result of the
implementation of promoting good governance in upright school. In-depth and structured interviewing collected
from 23 teachers of Debsirinromklao school , data were compared and analyzed. The findings were as follow:
1) the factors affecting the implementation of promoting good governance in upright school of the case study
were organization, communication, resource and attitude, 2) the teachers’ personal data affecting the
implementation of promoting good governance in upright school were gender, educational background and
working position, 3) the results of the implementation of promoting good governance in upright school has
shown that 1) students’ behaviors were improved because of promoting moral virtues by integrating
characteristics of upright school with every learning activity and integrating characteristics of upright school
with desirable characteristics and 12 core values of Thai people to assess the students’ moral virtues and 2)
school administration hold the principle of good governance; transparency, evidence-based investigation and
created the information system to prove the transparency.
KEYWORDS : Good Governance Upright School

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ประเทศไทยได้มีพฒั นาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มาเนิ่ นนานแล้ว แม้วา่ จะได้รับผลสาเร็ จ
ในหลายประการ ดังจะเห็นได้จากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรให้
ดี ข้ ึ น แต่ ป ระเทศไทยก็ ยงั เผชิ ญ กับ ปั ญ หาต่างๆ เช่ น การทุ จริ ต เกิ ด ระบบอุป ถัม ภ์ในหน่ วยงานราชการ การ
บริ หารงานที่ขาดประสิ ทธิ ภาพและความโปร่ งใส เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์ สังคมจึง
อ่อนแอนาไปสู่การพัฒนาที่ขาดความสมดุลและยัง่ ยืน
จากสภาพปั ญ หาดังกล่าวที่ เกิ ดขึ้ นได้กลายมาเป็ นที่ มาของปั ญ หาในสังคมไทย ที่ ฝังรากลึ กมาอย่าง
ยาวนาน ส่งผ่านความคิดดังกล่าวไปยังกลุ่มเยาวชนของชาติ ทาให้เกิดเป็ นค่านิยมที่วา่ เรื่ องของการโกง การทุจริ ต
คอร์รัปชันเป็ นเรื่ องปกติของสังคม ทั้งที่แท้จริ งแล้วปั ญหาเหล่านี้ เป็ นปั ญหาที่ถือว่าเป็ นความเลวร้ายที่ฉุดรั้งความ
เจริ ญของประเทศชาติ จึงทาให้เกิ ดแนวคิดของธรรมาภิบาล หรื อการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดีข้ ึน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการบริ หารกิ จการบ้านเมืองทุกภาคส่ วน และยังเป็ นแนวทางในการจัดระเบี ยบทางสังคมทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างปกติสุข ซึ่งหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรื อ ธรรมาภิบาล
นั้น ก็ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้มุ่งเน้นในหน่วยงานของรัฐดาเนิน
ภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมี
ส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ทั้งนี้ก็เพื่อจะสนับสนุนการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐและ
ประเทศต่อไป (มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ , 2558 : ออนไลน์)
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็ นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็ นองค์กรสาธารณะที่มีพนั ธ
กิจแบบบูรณาการ มีการสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิ ดขึ้นในองค์กร (Good Governance) ควบคู่ไปกับการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ สร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้เจริ ญเติบโตโดยมีความรู ้คู่คุณธรรม ซึ่ งได้มีการกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติให้นกั เรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ตระหนักรู ้ เข้าใจการ
คิดแบบมีเหตุผล ซึ มซับคุณค่าแห่ งความดี อย่างเป็ นธรรมชาติ และสร้างความรู ้สึกสานึ กผิดชอบชัว่ ดี ให้เกิ ดขึ้น
ภาคภู มิ ใ จในการท าความดี รั ง เกี ย จความคดโกง รวมทั้ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนของการป้ องกัน การทุ จ ริ ต
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวจึงถือเป็ นหลักในการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
โครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา ในด้านโรงเรี ยนสุ จริ ต ถือกาเนิ นขึ้นมาเนื่ องจากการ
ตระหนักถึงสภาพปั ญหาของสังคมในปั จจุบนั ในเรื่ องของการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่ เริ่ มทวีความรุ นแรง จนอาจจะ
กลายเรื่ องปกติที่เกิดในชีวติ ประจาวัน โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกาหนดยุทธศาสตร์
ในการป้ องกันการทุจริ ตให้เกิดขึ้นคือ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึกสาธารณะ
มีทกั ษะกระบวนการคิด มี วินัย ซื่ อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรมรวมพลัง
สร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ปลอดอบายมุข และป้ องกัน การทุ จริ ต ให้แก่ นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ ห าร และบุ คลากร
ทางการศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนเทพศิ ริน ทร์ ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ จัดเป็ นสถาบันการศึกษาที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ นโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีการฝึ กฝนให้คนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู ้
คุ ณธรรมจริ ยธรรม และคุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ และเป็ นสถาบัน การศึ กษาที่ มีการขับ เคลื่ อนองค์กรตาม
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พฒั นาสถานศึกษาตามโครงการเสริ มสร้าง
ธรรมาภิบาล โรงเรี ยนสุ จริ ต ซึ่ งทั้งนี้ ก็มีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการเข้านาโครงการดังกล่าวมาบูรณาการและปฏิบตั ิ
ในการเกิ ดผลในองค์กร เช่น ด้านโครงสร้างขององค์กรที่ มีการแบ่งตามสายงาน เช่น กลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่ม
บริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป การสื่ อสารภายในองค์กรที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจในนโยบายต่างๆที่ ตรงกัน ทรัพยากรต่างๆในองค์กร และทัศนคติของนักเรี ยน ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรทางการศึกษา ในเรื่ องโรงเรี ยนสุจริ ต
จากที่กล่าวมาจึงสรุ ปได้วา่ การนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุ จริ ตมาใช้
ในการปฏิ บัติน้ นั ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึ กษา และนักเรี ยน ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึ กษา เรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรร
มาภิบาลในสถานศึ กษา โรงเรี ยนสุ จริ ตมาปฏิ บตั ิ ; กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ ร่มเกล้า เพื่อจะได้ทราบว่ามี
ปั จจัยอะไรบ้างที่ เกี่ยวข้องและส่ งผลการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา โรงเรี ยนสุ จริ ต ไป
ปฏิบตั ิ และจะได้ทราบว่าในการดาเนิ นโครงการดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งแก้ไข และเพื่อให้การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา โรงเรี ยนสุ จริ ตไป
ปฏิบตั ิ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
2. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะส่ วนบุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อ การน าโครงการเสริ มสร้ างธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษา
โรงเรี ยนสุจริ ตไปปฏิบตั ิ: กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
3. เพื่อศึกษาผลของการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา โรงเรี ยนสุ จริ ตไปปฏิ บตั ิ :
กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

3. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ธรรมาภิ บาล หรื อธรรมรัฐ หมายถึ ง กระบวนการปกครองบริ ห ารที่ อาศัยปรั ชญาหลักการที่ ถูกต้อง
เอื้ ออานวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม มีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาของสังคม และนามาซึ่ งความ
เจริ ญในด้านต่างๆ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) หลักนิ ติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่
ถูกต้องและเป็ นธรรม การบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมาย และปฏิบตั ิตามกฎกติกาที่ ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด 2)
หลักคุ ณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ ในความถูกต้องดี งาม การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่ อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มี ระเบี ยบวินัย ประกอบอาชี พสุ จริ ตจนเป็ นนิ สัย
ประจาชาติ 3) หลักความโปร่ งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุ ง
กลไกการทางานขององค์กรทุ กวงการให้มี ความโปร่ งใส 4) หลักความมี ส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้และเสนอความเห็น ในการตัดสิ นใจปั ญหาสาคัญของ 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง
การตระหนัก ในสิ ท ธิ ห น้าที่ ความส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม การใส่ ใ จปั ญ หาสาธารณะบ้านเมื อ ง
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 6) หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่
จากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
เจฟฟรี เพรสแมน (Jeffrey L. Pressman) และอารอน วิลดัฟกี้ (Aaron Wildavsky) ได้ให้ความหมายของ
การนานโยบายไปปฏิ บตั ิวา่ หมายถึง กระบวนการของปฏิ สัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ที่มีการ
กาหนดไว้ก่อนหน้านั้น แล้วกับการกระทาหรื อปฏิบตั ิการทั้งหลายให้เกิดผลไปตามนั้น
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533 : 101) ได้อธิ บายถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
ปั จจัยดังต่อไปนี้ คือ ลักษณะของนโยบายนั้นๆ , วัตถุประสงค์ของนโยบาย , ความเป็ นไปได้ทางการเมือง , ความ
เป็ นไปได้ทางเทคโนโลยี , ความเพี ยงพอของทรั พยากร ,ลักษณะของหน่ วยงานที่ น านโยบายไปปฏิ บัติ และ
ทัศนคติของผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิ
แนวคิดและความเป็ นมาเกี่ยวกับโรงเรี ยนสุจริ ต
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน เป็ นปั ญ หาที่ ท าลายสั ง คมอย่า งรุ น แรงและฝั ง รากลึ ก เป็ นปั ญ หาที่ ส ะท้อ น
วิกฤตการณ์ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคม ซึ่ งการที่จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างยัง่ ยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู ้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริ ตคอร์รัปชันและการโกงทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
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เด็กและเยาวชน ซึ่ งการสร้างค่านิ ยมที่ ถูกต้องนี้ จะเป็ นรากฐานสาคัญ เพื่อทาให้เด็กเติ บโตขึ้ นเป็ นพลเมืองที่ มี
คุณภาพ และเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันที่ ได้ผลที่สุด ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชา
สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และองค์กรเพื่อความโปร่ งใสในประเทศไทย จึงได้ดาเนิ นกิจกรรมเด็ก
ในทุกรู ปแบบเพื่อปลูกฝั งจิตสานึ กในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริ ยธรรมมาตั้งแต่พ.ศ. 2541
เช่น การจัดค่ายอบรมเยาวชนเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้านคอร์ รัปชัน การจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก การประกวด
เรี ยงความ การประกวดภาพเขียน ละครเด็ก และการโต้วาที เป็ นต้น
ต่ อ มาเมื่ อ กรุ ง เทพมหานครมี น โยบายที่ จ ะเอาจริ ง เอาจัง ต่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาคอร์ รั ป ชัน ผูบ้ ริ ห าร
กรุ งเทพมหานครได้ปรึ กษากับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และองค์กรเพื่อความโปร่ งใสในประเทศ
ไทย เพื่ อ ขอให้ จัด ท าหลัก สู ตรเกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น ส าหรั บ ใช้ ใ นโรงเรี ยนสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร จึงได้เกิดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และองค์กรเพื่อ
ความโปร่ งใสในประเทศไทย จึงได้ดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตร “โตไปไม่โกง โดยมีหลักการสาคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรมให้เด็กนักเรี ยน เริ่ มดาเนินการปี แรกในพ.ศ. 2553 โดยจัดทาหลักสู ตรและอบรมครู ผสู ้ อน เพื่อ
นาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องใน
พ.ศ 2554 ซึ่ งเป็ นปี ที่ สองของการดาเนิ นโครงการ ที่ ขยายขอบเขตของเนื้ อหาหลักสู ตรให้ครอบคลุมระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4–6 และ พ.ศ. 2555 ได้ดาเนินการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรสาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
พ.ศ. 2556 กาลังดาเนินการผลิตหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 -6
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริ ต ได้แก่
1) ความซื่ อสัตย์สุจริ ต คือ การยึดมัน่ ในความสัตย์จริ งและสิ่ งที่ถูกต้องดีงาม รู ้จกั แยกแยะถูกผิด ปฏิบตั ิ
ต่อตนเองและผูอ้ ื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสานึ กเพื่อส่ วนรวม ตระหนักรู ้และคานึ งถึงสังคมส่ วนรวม มี ความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสี ยหายต่อส่วนรวม
3) ความเป็ นธรรมทางสังคม คื อ การปฏิ บตั ิ ต่อผูอ้ ื่นอย่างเสมอภาคเท่ าเที ยมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
4) กระทาอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสานึ กในบทบาทหน้าที่ ของตนเอง และปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ดีที่สุด
เคารพกฎกติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทาได้เสมอหากมีการกระทาผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
5) เป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง คือ การดาเนินชีวติ อย่างพอประมาณ ซื่อตรงไม่โลภมาก รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาวิ จั ย การศึ ก ษาวิจัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ประชากรที่
ทาการศึกษาคือ ข้าราชการครู โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จานวน 23 คน เก็บข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ.2560
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเชิงลึก โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มข้าราชการครู โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า โดยจะการเลือก
แบบเจาะจงจากกลุ่มข้าราชการครู และมีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมในการเก็บข้อมูล
1604

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4.3 การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผูว้ ิจัยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ มข้าราชการครู จานวน 23 คน โดยการ
สัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ คือ นาข้อมูลที่ได้
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก กลุ่ ม ข้าราชการครู มาท าการมาเรี ยบเรี ยงและจ าแนกอย่างเป็ นระบบ จากนั้น น ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุ ปจากข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อ มู ล และท าการเก็ บ ข้อ มู ล ในประเด็ น ที่ ข าดหายไป จากนั้ นน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าน าเสนอในเชิ ง พรรณนา
(Descriptive) และใช้หลักทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาตีความ
ข้อมูลที่ได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมภิบาล โรงเรี ยนสุจริ ตมา
ปฏิ บตั ิ ลักษณะของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องการนาโครงการดังกล่าวมาปฏิ บตั ิ และศึกษาผลที่ เกิดจากการนาโครงการ
เสริ มสร้างธรรมภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ตมาปฏิบตั ิ

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัยเชิ ง คุ ณ ภาพเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าโครงการเสริ ม สร้ างธรรมภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
โรงเรี ยนสุ จริ ต มาปฏิบตั ิ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
นาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ตไปปฏิบตั ิ ลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการนา
โครงการเสริ มสร้างธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษา โรงเรี ยนสุ จริ ตไปปฏิ บัติ และศึ กษาผลของการน าโครงการ
เสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุจริ ตไปปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการครู โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
ร่ มเกล้าจานวน 23 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง แล้วนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาไปทาการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็น แล้วสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของข้ าราชการครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้ า
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกข้าราชการครู โรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ ร่มเกล้า จานวน 23 คน เพศชาย 6 คน เพศ
หญิง 17 คน ซึ่ งมีอายุระหว่าง 25 – 60 ปี มีสถานภาพโสด 11 คน และสมรส 12 คน จบการศึกษาขั้นต่ าคือระดับ
ปริ ญญาตรี และจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทั้งสิ้น 13 คน มีตาแหน่งครู ค.ศ.3 จานวน 6 คน ครู ค.ศ.2 จานวน 9
คน ครู ค.ศ. 1 จานวน 7 คน และครู ผชู ้ ่วย 1 คน ซึ่ งก็พบว่าเพศมีผลต่อการนานโยบายมาปฏิบตั ิแตกต่างกัน เพราะ
จะมีความแตกต่างกันในด้านของความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ในส่วนของช่วงอายุน้ นั ก็มีผลก็การนานโยบายไป
ปฏิ บตั ิที่แตกต่างกัน ในส่ วนของระดับการศึ กษาและตาแหน่ งทางราชการ ก็มีส่วนในการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ
แตกต่างกัน เพราะประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การมีประสบการณ์ที่มากจะทาให้เกิดความตระหนักและวิเคราะห์
สภาพปั ญหาขององค์กรได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีส่วนในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆไปยังข้าราชการรุ่ นน้อง
เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในองค์กรเช่นเดียวกับตนเอง
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการนาโครงการโรงเรียนสุ จริต มาปฏิบัตใิ นองค์ กร
ผลการวิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรี ยนสุ จริ ต มาปฏิบตั ิน้ นั มีปัจจัยในด้านโครงสร้างองค์กร ปั จจัยด้านการสื่ อสารภายในองค์กร ปั จจัยด้านการ
ใช้ทรัพยากร และปั จจัยด้านทัศนคติของคนใน เพราะจากสภาพปั ญหาที่ เกิดขึ้นซึ่ งก็มีที่มีที่มาจากปั จจัยดังกล่าว
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เช่น การจัดวางตัวบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน การจัดระบบการบริ หารจัดการที่ขาดความโปร่ งใส การสื่ อสารส่งต่อ
นโยบายเกิดความบกพร่ อง ทาให้ขาดความรู ้ความเข้าใจในการนานโยบายต่างๆไปปฏิบตั ิ การใช้ทรัพยากรที่เกิน
ความจาเป็ น และการขาดระบบสารสนเทศที่ควบคุมการใช้ทรัพยากรที่ส่วนต่างๆ จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ที่ของบุคลากรที่ก่อให้เกิดการยอมรับโครงการดังกล่าวเข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขสภาพปั ญหาขององค์กรที่เคยเกิดขึ้น
ด้วยการสร้างความตระหนักถึงวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาจากปั จจัยดังกล่าว แล้วส่ งเสริ มบุคลากรให้เกิ ดความรู ้
ความเข้าใจในโครงการเสริ ม สร้ างธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษา เพื่ อ ให้เกิ ดการยอมรั บ และน าไปปฏิ บัติเพื่ อ
แก้ปัญหาขององค์กร
ส่ วนที่ 3 ผลของการนาโครงการโรงเรียนสุ จริต มาปฏิบัติ
จากการศึกษาผลที่เกิดจากการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุ จริ ต พบว่า
มีขา้ ราชการครู จานวน 15 คน ได้ให้ขอ้ มูลว่า เมื่ อมี การนาโครงการนี้ เข้ามาปฏิ บตั ิ สามารถช่วยแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมของนักเรี ยนได้ และมี การปลูกฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรม โดยเฉพาะในด้านของความซื่ อสัตย์สุจริ ตซึ่ ง
ประกอบด้วย เรื่ องของทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การอยูอ่ ย่างพอเพียง และการมีจิต
สาธารณะ โดยมีการบูรณาการคุณลักษณะของความซื่ อสัตย์สุจริ ต เข้ากับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรม
ต่าง และบูรณาการให้เข้ากับระบบการประเมินคุณลักษณะของนักเรี ยน โดยมีการบูรณาการให้เข้ากับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ จึงส่ งผลให้ปัญหาด้านพฤติกรรมดังที่เคยปรากฏในอดีตนั้น
ลดน้อยลงไป และไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก และมีขา้ ราชการครู อีกจานวน 15 คน ได้ให้ขอ้ มูลว่า ในส่ วนที่เกิดผลกับ
องค์กร เมื่อมีการนาโครงการนี้ เข้ามาปฏิบตั ิในสถานศึกษาแล้ว ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องของการจัดระบบ
องค์กร ให้มีความโปร่ งใส และเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โครงการนี้ ช่วยจัดระบบการบริ หารให้มีความ
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ทาให้บุคลากรเกิ ดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ของตน และช่วยลดช่องทาง
ของการทุจริ ตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้ และเมื่อไม่มีการทุจริ ตหรื อใช้ทรัพยากรขององค์กรไปในเรื่ องส่วนตัว ก็จะ
ไม่สูญ เสี ยทรัพ ยากรขององค์กรไปในเรื่ องที่ เปล่าประโยชน์ แต่ก็มีปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น คื อ บุ คลากรบางส่ วนยังมี
ทัศนคติต่อโครงการดังกล่าวว่า เป็ นโครงการที่เพิ่มภาระในการปฏิบตั ิหน้าที่ และเป็ นโครงการที่ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินงานที่ยาวนานกว่าจะเกิดผลของการเปลี่ยนแปลง

6. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยน
สุ จริ ต เข้ามาปฏิ บตั ิ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ ร่มเกล้านั้น สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ตามประเด็น 3
ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของข้ าราชการครู โรงเรียนเทพศิ รินทร์ ร่มเกล้ า ผลการวิจยั สรุ ปว่า เพศ
ระดับการศึกษา และตาแหน่ งทางราชการ มีผลต่อการนาโครงการดังกล่าวเข้ามาปฏิบตั ิในองค์กร มีส่วนในการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
ไปปฏิบตั ิ กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ศิริพรรณ เฟื่ องเงิน (2555) ศึกษา พบว่า เพศมีผลต่อการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิต่างกัน เนื่องจากเพศหญิงเพศชายมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ
ระดับการศึ กษาที่ ต่างกันมีผลต่อความรู ้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆแตกต่างกัน และในส่ วนของตาแหน่ งทาง
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ราชการจะสอดคล้องกับประสบการณ์ การทางาน และการรู ้ เห็ น สภาพบริ บทขององค์กร จึ งส่ งผลให้เกิ ดการ
วิเคราะห์นโยบายต่างๆตามสภาพความเป็ นจริ ง และสอดคล้องกับบริ บทขององค์กร
ประเด็นที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการนาโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต มาปฏิบัติในองค์ กร ผลการวิจยั สรุ ปว่า
ปั จจัยในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการนาโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุ จริ ต มาปฏิบตั ิน้ นั
มีปัจจัยในด้านของโครงสร้างองค์กร เนื่ องจากการทางานที่ ขาดการประสานเชื่ อมโยงกัน และขาดระบบการ
ประเมินที่มีความโปร่ งใส ปั จจัยด้านการสื่ อสารภายในองค์กร เนื่องจากการสื่ อสารนโยบายต่างๆขององค์กรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเกิดภาวะเกี่ยงงาน บุคลากรในองค์เห็นว่าควรมีการ
สื่ อสารนโยบายที่มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายการ
บริ ห ารกิ จการบ้านเมื องที่ ดีไปปฏิ บัติ : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในภาคกลาง ที่ รัฐกร กลิ่ น อุบ ล
(2551) ศึกษาพบว่าการสื่ อสารที่ดีที่สุดคือการปิ ดประกาศข่าวสาร และรองลงมาคือการแจ้งรายละเอียดของงานที่
ได้รับผิดชอบ และฝ่ ายบริ หารระดับสู งขึ้นไปควรแจ้งรายละเอียดของงานในทุกๆครั้ง ปั จจัยด้านการใช้ทรัพยากร
เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรมาเกินความจาเป็ น การจัดสรรทรัพยากรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดเอื้อ
ประโยชน์ในกลุ่มพวกพ้อง และปั จจัยด้านทัศนคติของคนในองค์กร มีผลตอการนาเอาโครงการเสริ มสร้างธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรี ยนสุ จริ ตมาปฏิ บตั ิ เพราะจากสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นก็มีที่มีที่มาจากปั จจัยดังกล่าว
เช่น การจัดวางตัวบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน การจัดระบบการบริ หารจัดการที่ขาดความโปร่ งใส การสื่ อสารส่งต่อ
นโยบายเกิ ดความบกพร่ อง การใช้ทรัพยากรที่ เกิ นความจาเป็ น และการขาดระบบสารสนเทศที่ ควบคุมการใช้
ทรัพยากรที่ส่วนต่างๆ จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ของบุคลากรที่ก่อให้เกิดการยอมรับโครงการดังกล่าวเข้า
มาเพื่อช่วยแก้ไขสภาพปั ญหาขององค์กรที่เคยเกิดขึ้น
ประเด็นที่ 3 ผลของการน าโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต มาปฏิ บัติ เมื่ อมี การน าโครงการนี้ เข้ามาปฏิ บัติ
สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนได้ และมีการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม โดยเฉพาะในด้านของ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตซึ่ งประกอบด้วย เรื่ องของทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การอยูอ่ ย่าง
พอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยมีการบูรณาการคุณลักษณะของความซื่ อสัตย์สุจริ ต เข้ากับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และกิจกรรมต่าง และบูรณาการให้เข้ากับระบบการประเมินคุณลักษณะของนักเรี ยน โดยมีการบูรณา
การให้เข้ากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิ ยมหลักคนไทย 12 ประการ จึงส่ งผลให้ปัญหาด้านพฤติกรรม
ดังที่ เคยปรากฏในอดี ตนั้นลดน้อยลงไป จนปั ญหาในบางปั ญหาก็ไม่กลับมาเกิ ดขึ้นอีก และมี ขา้ ราชการครู อีก
จานวน 15 คน ได้ให้ขอ้ มูลว่า ในส่วนที่เกิดผลกับองค์กร เมื่อมีการนาโครงการนี้เข้ามาปฏิบตั ิในสถานศึกษาแล้ว
ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องของการจัดระบบองค์กร ให้มีความโปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาล
โครงการนี้ช่วยจัดระบบการบริ หารให้มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ทาให้บุคลากรเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตน และช่วยลดช่องทางของการทุจริ ตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้ และเมื่อไม่มีการทุจริ ตหรื อใช้
ทรัพยากรขององค์กรไปในเรื่ องส่ วนตัว ก็จะไม่สูญเสี ยทรัพยากรขององค์กรไปในเรื่ องที่เปล่าประโยชน์ ซึ่ งการ
ดาเนินการบริ หารตามนโยบายโรงเรี ยนสุจริ ตนั้น ก็สอดคล้องกับองค์ประกอบของการบริ หารกิจกรรมบ้านเมืองที่
ดี ซึ่ งกล่าวโดยอานันท์ ปั นยารชุน (2542) ว่าองค์ประกอบของธรรมรัฐ 9 ประการตามความหมายของโครงการ
พัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ ได้แก่ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน การมี กฎหมายที่ ยุติธ รรม มี การเปิ ดเผยความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

โปร่ งใส การมีฉันทานุ มตั ิร่วมในสังคม การมีกลไกการเมืองที่ ชอบธรรม มีความเสมอภาค การมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลในการบริ หาร การมีพนั ธะความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีวสิ ยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์

7. ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั พบว่าควรมีการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจนในส่วนของโครงการเสริ มสร้าง ธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา นโยบายโรงเรี ยนสุจริ ต เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. จากผลการวิจยั พบว่าโครงการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา สามารถช่วยปั ญหาต่างๆของ
องค์กรได้ แต่บุคลากรควรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลอย่างยัง่ ยืน
3. จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารควรมีการแสดงวิสัยทัศน์ที่ชดั เจน และเป็ นแกนนาหลักในการดาเนิ น
นโยบายต่างๆ ประสานงานให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. จากผลการวิจยั พบว่าองค์กรควรกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน และไม่ก่อให้ทศั นคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
5. จากผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้าควรพัฒนารู ปแบบการบูรณาการคุณลักษณะของ
โรงเรี ยนสุจริ ต เข้ากับกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีความชัดเจน เพื่อจะได้เป็ นการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้
เกิดขึ้นเป็ นวิถีชีวติ
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