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บทคัดยอ 
 รายงานเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน มุงอธิบายถึงมุมมองท่ีเก่ียวกับจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชนใน
ปจจุบัน โดยศึกษาใน 3 สื่อท่ีประชาชนสวนใหญเขาถึง อันไดแก ขาว ละคร และโฆษณา ในมุมมองจากวาท่ี
อนาคตสื่อมวลชน คือนักนิเทศศาสตร โดยผูทําการวิจัยไดเรียกกลุมดังกลาววา นักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจ
จริยธรรม โดยแบงออกเปน “นักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม” อันประกอบไปดวยนักศึกษานิเทศศาสตรชั้น
ปท่ี 1 และปท่ี 2 จากสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน และ “ผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม” ซ่ึงเปน
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 และปท่ี 4 จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือใหทราบถึงความ
คิดเห็นของนักนิเทศศาสตรรุนใหม ตอประเด็นจริยธรรมจรรยาบรรณในการนําเสนอขาว ละคร และโฆษณา 
รวมถึงรูถึงกระบวนการควบคุมสื่อแตละประเภท โดยกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ นักนิเทศศาสตรโดยแบง
ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ซ่ึงเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 24 คน และ
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 21 คน และกลุมท่ีสองผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ซ่ึงประกอบไปดวย
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 21 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 14 คน รวมท้ังสิ้น 80 คน โดยใชกิจกรรมท่ีทาง
คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จัดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เปนพ้ืนท่ีในการรวบรวมขอมูล 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ กลุมตัวอยางทุกชั้นป ทุกกลุม ตางเห็นพองตองกันวาสื่อมวลชนในปจจุบัน มี
ปญหาดานจริยธรรมจรรยาบรรณ พบเห็นไดจากการนําเสนอสารท่ีขาดความเปนกลาง มีผลประโยชนทับซอนใน
การนําเสนอ ผูนําองคกรสื่อมวลชนควรสรางโมเดล หรือรูปแบบการทํางานท่ีมุงเนนและใหความสําคัญตอ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยประพฤติตนเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา ในสวนการนําเสนอขาวนั้น ขาวใน
ปจจุบันมีเนื้อหารุนแรง ลอแหลม บอยครั้งท่ีแสดงใหเห็นถึงการไมเคารพบุคคลท่ีตกเปนขาว และการนําเสนอขาว
ในปจจุบันมีโฆษณาแฝง (Product Placement) ติดมากับเนื้อหาอยูเสมอ สําหรับละครนั้น กลุมตัวอยางอยาก
เห็นการผลิตละครท่ีสงเสริมและสนับสนุนสังคมท่ีดีงาม มากกวาละครท่ีมีความรุนแรง และเชื่อวาการจัดลําดับเร
ตติ้งละครในปจจุบันนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาภายในละคร และสื่อประเภทสุดทายคือโฆษณา กลุมตัวอยางมองวา 
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โฆษณาคือสื่อท่ีขาดความนาเชื่อถือมากท่ีสุด จากประสบการณท่ีเคยไดรับเชน การโฆษณาเกินความจริง การ
นําเสนอขอดีของผลิตภัณฑและบริการในมุมมองขางเดียวโดยไมคํานึงถึงผูรับสารท่ีมีหลายกลุมอายุ 
 คําสําคัญ:  

นักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม  : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
    ชั้นป 1 และ 2 
ผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
    ในกรุงเทพมหานคร ชั้นปท่ี 3 และ 4 
จริยธรรมจรรยาบรรณ      : จริยธรรมจรรยาบรรณในสื่อขาว ละคร และโฆษณา       

 
ABSTRACT  

This report aims to elucidate the perspective of young communicators towards morality 
and ethics in current mass media (i.e. news, television series, and advertisements). The study 
includes the summary of in-depth interviews among two groups of respondents, namely ‘young 
communicators’, which consists of 45 Panyapiwat Institute of Management (PIM) 
Communication Arts students in their first and second year, and ‘young communication 
leaders’, which consists of 35 Communication Arts students from various private universities in 
the Bangkok area. The results were gathered during a joint activity between PIM and NBTC 
(Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission). 

In conclusion, all representatives came to an agreement that there are numerous moral 
and ethical predicaments in current broadcasting media, specifically, biased communication due 
to conflict of interest. The leaders of mass media organizations should develop and elaborate 
an ethical framework for their organization to emphasize morality and ethics, and become a 
role model for their subordinates.  

In regards to news reporting, respondents express that current news consists of excessive 
violence, desperation, and often violates the rights of people who have appeared in the news. 
The issue of inappropriate product placement in news programming was also mentioned. On 
the topic of TV series, Thai soap operas in particular have been mentioned as lacking the 
purpose of improving society and instead increase aggression among viewers. They did not 
believe the rating system is coherent with the content of the show. Lastly, advertisements were 
seen as the media form with least credibility. According to their experiences, advertised 
products are often over-promising and under-delivering. Advertisements were also viewed as a 
one-way communication method that shows no consideration towards audiences with different 
ages. 

Keywords: Young communicators, Young communication leaders, Ethical 
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บทนํา  

 สื่อมวลชน ในฐานะฐานันดรท่ี 4 มีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทาง ความเคลื่อนไหวของสังคม จากการ
นําเสนอขอมูล ขาวสาร สูประชาชน สังคม สื่อมวลชนเปรียบดั่ง “กระจก” ท่ีทําหนาท่ีสะทอนภาพตางๆ ในสังคม
ใหปรากฏสูสายตาประชาชนชน รองศาสตราจารย ดร.บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2552) ไดกลาววา การทําหนาท่ี
ดังกลาวนั้นยังไมเพียงพอ หลายครั้งท่ีการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนมีลักษณะขุนมัว บิดเบี้ยว สื่อตองนําเสนอใน
บทบาทของ “ตะเกียง” ท่ีสองสวางเดนชัดในสังคม แตในสภาวะการณในปจจุบัน สื่อมวลชนไดรับการ
วิพากษวิจารณจากสังคมในการทําหนาท่ี การสะทอนเรื่องราวตางๆ หลายคนตางถามถึงกรอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการนําเสนอวาสื่อมวลชนตระหนักในสิ่งนี้มากนอยเพียงใด ท้ังการปราศจากอคติในการนําเสนอ 
การนําเสนอสารอยางรอบดาน และโฆษณาแฝงท่ีเขาไปเปนสวนหนึ่งในกระบวนการนําเสนอของสื่อมวลชน จาก
ปญหาดังกลาวนําไปสูจุดเริ่มตนในการหาคําตอบในปญหานี้ 
 ผูวิจัยไดทําการสํารวจกลุมนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร ซ่ึงกลุมตัวอยางนี้จัดวาเปนวาท่ีสื่อมวลชนอาชีพใน
อนาคต ถึงความคิดเห็นดานจริยธรรม และจรรยาบรรณในการนําเสนอของสื่อมวลชนปจจุบัน โดยผูวิจัยได
แบงกลุมตัวอยางนักนิเทศศาสตรรุนใหม ออกเปน 2 กลุม คือ “นักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม” ซ่ึง
ประกอบไปดวยนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 และ “ผูนํานิเทศศาสตรใสใจจริยธรรม” ท่ีเปนผูนําในกลุมสโมสร
นักศึกษา โดยศึกษาในชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักคิด ในมุมมองจริยธรรม
จรรยาบรรณของวาท่ีสื่อมวลชนในอนาคต โดยผูทําการวิจัยใหความสําคัญในสื่อหลักท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเขาถึง
ในชีวิตประจําวัน 3 สื่อ ประกอบดวย 1) การนําเสนอขาวในปจจุบัน ซ่ึงจัดไดวาเปนสื่อท่ีสามารถกําหนดทิศ
ทางการเคลื่อนไหวของสังคม 2) การนําเสนอละคร ละครเปนสื่อท่ีกลุมเปาหมายท่ีเพศ ทุกวัยในสังคมไทยเขาถึง 
และสามารถสรางบุคคลตนแบบ (Role-Model) 3) โฆษณา เปนสื่อท่ีทุกคนตางเขาถึง แตดวยวัตถุประสงคทาง
การตลาดเพ่ือเปาหมายในการขายสินคา จึงทําใหกลุมตัวอยางหลายคนมองวาโฆษณาขาดความนาเชื่อถือ ซ่ึงการ
จะปรับปรุงพัฒนาสื่อ 3 ประเภทขางตนได ตองเกิดจากนักนิเทศศาสตรรุนใหม อันเปนอนาคตของสื่อมวลชนไทย 
ท่ีจะชวยพัฒนา และยกระดับสื่อ ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาว จะทําใหเห็นถึงความคิด ทัศนคติ ของนักนิเทศ
ศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณในการนําเสนอ 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงอยูบนพ้ืนฐานท่ีมุงศึกษาถึงความคิดเห็นของนักนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือหาคําตอบวานักนิเทศศาสตรรุนใหมตระหนัก
ถึงจริยธรรมจรรยาบรรณอยางไร มีความคิดเห็นตอการนําเสนอขาว ละคร และโฆษณาอยางไร อีกท้ังนักนิเทศ
ศาสตรในแตละกลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตาง และสัมพันธกันอยางไร และมีแนวทางการแกไข รวมถึงขอเสนอแนะ
อยางไร 
 ผูวิจัยมุงหวังวางานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จะไดรับประโยชนในแงมุมตอไปนี้  
 1. ประโยชนทางวิชาชีพ 
  1.1 เปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสารของสื่อมวลชน 
  1.2 สะทอนขอเท็จจริง เก่ียวกับจริยธรรมในการนําเสนอของสื่อมวลชน 
  1.3 เปนกรอบในการกํากับและดูแลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 2. ประโยชนทางสังคม 
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  2.1 เพ่ือเปนแนวทางการแกไข ปองกัน และสรางนักสื่อสารมวลชนท่ีมีจริยธรรม         
2.2 เพ่ือใหแนวทางปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรนิเทศศาสตร โดยมียึดจริยธรรมเปนศูนยกลาง 

รายงานเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยตรงในสวน จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมถึงการรับผิดรับ
ชอบของสื่อมวลชนท่ีมีตอผูรับสาร เทาท่ีผูไดทําการวิจัยคนความีรายละเอียดดังนี้ 

เม่ือกลาวถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน คือ ภาระหนาท่ีของนักขาวในฐานะผูแจงขาวสาร 
คือการนําขอเท็จจริงสูสาธารณชน The duty of journalists is to serve the truth โดยคูมือจริยธรรมและการ
กํากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (2557) ไดแบงขอปฏิบัติไว 14 ขอดังตอไปนี้ 1) จริยธรรม 
สื่อมวลชนตองประกอบวิชาชีพดวยความสุจริต ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร อันเปนศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ โดยในขอ 
1.1 ระบุไววา การนําเสนอตองยึดหลักขอเท็จจริง ถูกตอง เท่ียงตรง เลือกแหลงขาว แหลงขอมูล ใชภาษาและ
เนื้อหาท่ีเหมาะสม ระมัดระวัง และมีการตรวจสอบอยางเสมอ 2) ความอิสระ ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติงาน
อยางมีอิสระทางวิชาชีพ โดยไมอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองและกลุมหวังผลประโยชนใด ตองไมละเวนการ
นําเสนอเรื่องราวท่ีสังคมตองรับรู สมควรไดรับรู แตการนําเสนอนั้นจะสงผลกระทบตอบุคคล หรือกลุมท่ีเก่ียวของก็
ตาม 3) สิทธิมนุษยชน ผูประกอบวิชาชีพตองเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เห็นคุณคาและ
ความสําคัญในความแตกตางหลากหลายของมนุษย ไมเหยียดหยาม ไมแบงฝาย ไมเลือกปฏิบัติเพราะเหตุของ
ความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ อายุ หรือความพิการ 4) ความท่ัวถึง ผูประกอบวิชาชีพ 
ตองคํานึงถึงประชาชนคนสวนมาก เพ่ือใหประชาชนสวนมากไดเขาถึงการบริการของสื่อ และเพ่ือประโยชนของสื่อ
ท่ีถูกใชประโยชนดวยประชาชนจํานวนมากท่ีสุดท่ีจะเปนได 5) หลักความเทาเทียม ผูประกอบวิชาชีพตองคํานึงถึง
ความเสมอภาค ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนท้ังในระดับชาติ ระดับทองถ่ิน ชนบทไกล คนพิการท่ีมี
ขอจํากัดในการเขาถึงสื่อวิทยุ และโทรทัศน กลุมเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เปนตน 6) ความหลากหลาย 
ผูประกอบวิชาชีพตองคํานึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทัศนคติ รสนิยม พ้ืนท่ี ภูมิลําเนา เชื้อชาติ ในการ
นําเสนอขาวสาร สาระ บันเทิง ท้ังในแงเนื้อหารายการและกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน 7) การพัฒนา ผูประกอบ
วิชาชีพตองพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชาชีพท้ังในแงของการผลิตและนําเสนอรายการ ใหความสําคัญตอ
งานวิจัยและพัฒนารายการและผูชมผูฟง ใหความสําคัญตอการรับเสียงสะทอนจากผูบริโภคสื่อ สงเสริมการมีสวน
รวมของคนดู คนฟงอยางกวางขวาง 8) หลักพ้ืนท่ีสาธารณะ ผูประกอบวิชาชีพตองสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชนทุกกลุม คนฟงอยางกวางขวาง 9) หลักความถูกตองเท่ียงตรง ผูประกอบวิชาชีพตอง
นําเสนอหรือเปนสื่อกลางของขอมูลท่ีถูกตองเท่ียงตรงตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง ไมบิดเบือนแตงเติม มีการจําแนก
ใหผูรับสารเขาใจวาเปนรายการขาวท่ีประกอบไปดวยขอเท็จจริงหรือเปนรายการท่ีประกอบดวยความคิดเห็น
สวนตัวของผูประกอบวิชาชีพสื่อ 10) วัตถุวิสัย ผูประกอบวิชาสื่อตองนําเสนอขอมูลขาวสารอยางเท่ียงตรง ตอ
สภาพเหตุการณตามขอเท็จจริง โดยเฉพาะในการรายงานขาวและเหตุการณปจจุบัน ตองไมแสดงหรือสอดแทรก
ความคิดเห็นของตนเองลงไปในขาว ตองตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลกอนการนําเสนอ 11) หลักความไมฝกไฝ
ฝายใด ผูประกอบวิชาชีพตองนําเสนอรายงานขาว เหตุการณปจจุบัน หรือรายการท่ัวไป โดยเฉพาะเนื้อหาท่ี
เก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อยางตรงไปตรงมาตามสภาพขอเท็จจริงของเหตุการณ ไมอคติ เอนเอียง ไมใส
รายปายสี หรือยั่วยุใหเกิดความขัดแยงระหวางกัน 12) ความสมดุล เปนธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองใหความเปน
ธรรมแกทุกฝายท่ีถูกพาดพิง กลาวหา หรือมีสวนไดเสียในเรื่องราวท่ีนําเสนอ ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
เปดโอกาสใหแหลงขาวไดชี้แจงหรือปฏิเสธ และอภิปรายบนพ้ืนฐานของขอมูล ความจริง และเหตุผลโดยเสมอหนา
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กันบนหลักประชาธิปไตย 13) ผลประโยชนสาธารณะ ผูประกอบวิชาชีพ ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติและสังคมเปนสําคัญ ไมวาผูประกอบวิชาชีพจะถือใบอนุญาติประกอบกิจการเพ่ือบริการธุรกิจ บริการ
ชุมชน หรือสาธารณะ 14) เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ผูประกอบวิชาชีพ ตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันนําไปสูการ
เสื่อมเสียเกียรติ แหงความเปนวิชาชีพ ไมอวดอางหรืออาศัยตําแหนงหนาท่ี เพ่ือเรียกรองสิทธิหรือประโยชนใดๆ ท่ี
ไมชอบธรรม ละเวนการรับอามิสสินจางอันมีคา หรือผลประโยชนใดๆ เพ่ือใหกระทําหรือไมกระทําการใดอันจะขัด
ตอการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลอยางถูกตองรอบดาน 

ในสวนจรรยาบรรณนั้น จะเปนลักษณะขอพึงปฏิบัติในแตละวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป สําหรับ
วิชาชีพสื่อมวลชนนั้น สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย ไดตราประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพ ไว 5 
หมวดไดแก หมวดท่ัวไป หมวดจรรยาบรรณในการเสนอขาว หมวดจรรยาบรรณในการแสดงความเห็นและการ
วิพากษวิจารณ หมวดจรรยาบรรณในการประกาศโฆษณา หมวดความประพฤติ โดยจะใชหมวดวาดวยการเสนอ
ขาว มาเปนหลักพิจารณา โดยขอพึงปฏิบัติดานจรรยาบรรณ มีดังตอไปนี้ 1) ไมเสนอขาวและภาพ ซ่ึงรูอยูแกใจวา
เปนเท็จ ไมวาลักษณะใดๆ 2) ไมเสนอขาวและภาพซ่ึงทําใหประชาชนเสียขวัญ เกิดการแตกแยกกระทบกระเทือน
ความม่ันคงแหงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสัมพันธไมตรีอันดีระหวางประเทศ 3) ไมเสนอขาวและภาพ
ลามกอนาจาร ซ่ึงขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 4.) ไมเสนอขาวลือและภาพไรสาระ 
ชวนใหหลงเชื่องมงาย 5) ไมเสนอขาวลือและภาพไรสาระ 6) ไมสอดแทรกความเห็นใดๆ ของตนลงไปในขาว 7) ใน
กรณีคัดลอกขอความจากหนังสือพิมพ หรือหนังสืออ่ืน ตองแจงใหทราบถึงแหลงท่ีมาของขอความนั้น 8) ภาษาท่ีใช
ในการเสนอขาวและการบรรยายภาพตองสุภาพ ปราศจากความหมายในเชิงเหยียดหยาม กระทบกระเทียบ 
เปรียบเปรย เสียดสี 9) ไมใชการเสนอขาวและภาพเปนไปในทางโฆษณาตนเอง 10) ไมเสนอขาวและภาพซ่ึงขัดกับ
สาธารณประโยชนของประชาชน และสังคมประเทศชาติ 11) ไมเสนอขาวและภาพซํ้าเติม ระบายสี บุคคล องคกร 
สถาบัน ซ่ึงตกเปนขาว 12) ไมเสนอขาวและภาพ ในเชิงดูหม่ินเหยียดหยามลัทธิความเชื่อศาสนาใดๆ 13) พึงให
ความเคารพตอสิทธิของบุคคล องคกร และสถาบันอ่ืนตามกฎหมาย 14) พึงรับผิดและแกไขโดยเปดเผยและไม
ชักชาถาเกิดความเสียหายแกบุคคล องคกร หรือสถาบัน ในการเสนอขาวผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
15) พึงละเวนจากการรับอามิสสินจางใดๆ ใหทําหรือละเวนการกระทําเก่ียวกับการเสนอขาวตรงไปตรงมา 

Mcquail (2005) ไดกลาวไววาการรับผิดรับชอบ (Accountability) ตางจากการรับผิดชอบท่ีมาจาก
ภาษาอังกฤษวา (Responsibility) ซ่ึงมุงไปท่ีประเด็นแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีพึงคาดหวังจากสื่อ แตการรับผิดรับ
ชอบ เนนชักจูง หรือกดดันใหสื่อปฏิบัติตามความคาดหวังนั้น ท่ีตองมาพรอมกับกฏระเบียบและกติกา และไดขยาย
ความในหนังสือ Media Accountability and Freedom of Publication ไววาสื่อจําเปนตองมีความรับผิดชอบ 
ภายใตภาระท่ีไดรับมอบหมาย หรือสัญญา หรือเลือกท่ีจะทําดวยตนเองก็ตามในสิ่งท่ีสามารถอธิบายใหบุคคล 
องคกร หรือแมแตสังคม 

Denis (อางอิงในสุดารัตน ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, 2553) ไดสรุปไววากรอบท่ีสงผลตอการรับผิด
รับชอบของสื่อท่ีชัดเจนท่ีสุดแบงไดออกเปน 4 ประการ 1) กรอบทางดานกฏระเบียบและกฏหมาย (Frame of 
Law and Regulation) หมายถึง กฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับ พระราชบัญญัติฯ ท่ีเก่ียวของกับการทํางานของ
สื่อมวลชน 2) กรอบการรับผิดชอบตอสาธารณะ (Frame of Public Responsibility) มาจากแนวคิดท่ีเชื่อวา สื่อ
ไดรับความไววางใจใหทําหนาท่ีแทนประชาชน สื่อจึงตองรับผิดชอบตอสังคม และประชาชน 3) กรอบการ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ (Frame of Public Responsibility) หมายถึง มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเปนมือ
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อาชีพของสื่อมวลชน 4) กรอบทางการตลาด (Frame of Market) หมายถึง การอยูรอดทางธุรกิจของสื่อการ
ตอบสนองตอผูบริโภค 

ซ่ึงหากกลาวถึงกลไกความรับผิดรับชอบ (Accountability System) แลวเปาหมายของกลไกการรับผิด
รับชอบนี้ คือการควบคุมตนเอง ท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และการออกอากาศ เชน จดหมายถึงบรรณาธิการขาว 
กลองรับฟงความคิดเห็น การสํารวจเก่ียวกับความถูกตองและเท่ียงธรรมในการนําเสนอขาว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในมุมมองของนักนิเทศศาสตรรุนใหม 
2. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมีตอการนําเสนอขาว ละคร และโฆษณา  
3. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม และกลุมผูนํานิเทศศาสตรใส

ใจจริยธรรม วามีมุมมองท่ีแตกตางกันอยางไร 
  

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนการวิจัยในรูปแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผูทําการวิจัยไดศึกษาคนควาถึงวรรณกรรมตางๆ ท่ีมีตอจริยธรรมดานการนําเสนอของสื่อมวลชน และสัมภาษณ
สื่อมวลชน และนักวิชาการดานสื่อมวลชน โดยผูทําการวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางดังกลาว จากรวมตัวของ
สื่อมวลชนในกิจกรรมท่ีสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพจัดข้ึน โดยผูทําการวิจัยไดสอบถามพูดคุยถึงประเด็นและ
หัวขอท่ีเปนประเด็นท่ีนาสนใจในดานจริยธรรม รวมถึงไดรับคําแนะนําจากสื่อมวลชน และนักวิชาการตางๆ ท่ีได
เขามารวมอบรมสัมมนาโครงการ นิเทศฯ รุนใหมใสใจจริยธรรม และผูท่ีเขารวมอบรมสัมมนาโครงการ ผูนํานิเทศ
รุนใหมใสใจจริยธรรม โดยมีข้ันตอนการไดมาซ่ึงผลวิจัยดังตอไปนี้    

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร โดยแบงเปน 2 กลุม 
ไดแก กลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม จากสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน โดยเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
จํานวน 24 คน และชั้นปท่ี 2 จํานวน 21 คน ซ่ึงผูทําการวิจัยไดคัดเลือกโดยใชตารางเลขสุม และกลุมผูนํานิเทศ
ศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม จากสถาบันเอกชนท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 21 คน 
และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 14 คน โดยในกลุมนี้นักศึกษาท้ังหมดอยูในสโมสรนักศึกษาของแตละ
สถาบันการศึกษา รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 80 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) และมี
อุปกรณในการชวยบันทึกเสียง ซ่ึงกําหนดแนวคําถามไวดังตอไปนี้ จริยธรรมในการนําเสนอของสื่อมวลชนคืออะไร 
การนําเสนอขาว ละคร และโฆษณาทางโทรทัศน ควรคํานึงถึงหลักสําคัญอะไรบาง และรายการขาว ละคร และ
โฆษณาทางโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอนอกกรอบจริยธรรม ควรมีการจัดการควบคุมอยางไร  

3.  วิธีการสรางเครื่องมือพรอมกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้ ศึกษาเอกสาร แนวคิด และ
ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากนั้นนําไปตรวจสอบกับผูท่ีมีความ
เก่ียวของดานสื่อมวลชน เพ่ือความเท่ียงตรง (Validity) ของเนื้อหาตามท่ีศึกษา และนําไปปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงในภาคสนาม 
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 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน 
โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงพฤศจิกายน 2557 โดยใชเวทีอบรมสัมมนา
โครงการ นิเทศฯ รุนใหมใสใจจริยธรรม และผูท่ีเขารวมอบรมสัมมนาโครงการ ผูนํานิเทศรุนใหมใสใจจริยธรรม 
โดยการสัมภาษณเปนไปในลักษณะการพูดคุย  

 3.2 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ใชการวิเคราะหโดยการสรุป
ประเด็น และจัดกลุม (Grouping) ตามผลกระทบท่ีไดรับ จากการทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณเชิงปฐมภูมิ
กับวิชาชีพสื่อสารมวลชนประเภทตางๆ และนําขอมูลไดไดมาสรุปผล พรอมอธิบายโดยใชการพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

 สําหรับขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก จากนักศึกษาท้ัง 2 กลุม สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 1.  จริยธรรมและจรรยาบรรณในมุมมองของนักนิเทศศาสตรรุนใหม 
  1.1 กลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม กลุมตัวอยางในกลุมนี้ศึกษาชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 
2 รวมท้ังสิ้น 45 คน พบวากลุมตัวอยางจํานวน 28 คน กลาววาสื่อในปจจุบันมีการนําเสนอสารอยางรวดเร็ว สวน
หนึ่งมาจากธรรมชาติของสื่อและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน แตสิ่งท่ีสวนทางกับความเร็วคือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการนําเสนอลดลง จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีถูกปลูกฝงผานการศึกษาในสายนิเทศศาสตรนั้น
เลือนหาย สิ่งท่ีปรากฏในเนื้อหาเปนความรุนแรง การนําเสนอท่ีไมเปนกลาง จนกลาวไดวาคุณคาความเปนขาวนั้น
กลับต่ําลง สื่อมวลชนจึงตองพึงระลึกเสมอในการเปนกระจกท่ีสะทอนสังคม การนําเสนอสารในปจจุบันตอง
คํานึงถึงพ้ืนฐานของความถูกตอง สิ่งท่ีเห็นไดชัดคือเม่ือเราเปดชมขาวเรื่องหนึ่ง แตละชองมีการนําเสนอท่ีแตกตาง
กันออกไป กอนการนําเสนอสื่อมวลชนจึงตองมีการตรวจสอบทุกครั้ง นอกจากการนําเสนอท่ีถูกตองแลวในมุมของ
จริยธรรม สื่อมวลชนตองนําเสนอขาวสารอยางรอบดาน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูรับสาร โดยไมมี
การชี้นําความคิดใดๆ ลงไปในเนื้อหา และเนื้อหานั้นตองไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลผูใด เชน การเบลอหนาและไมใส
ชื่อผูเสียหายท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ลงในเนื้อขาว กลุมตัวอยางผูใหขอมูลกลาววาสาเหตุท่ีปจจุบันสื่อมวลชนมีจริยธรรม
ท่ีลดลง สวนหนึ่งเกิดมาจากกลุมผูรับสารตองการเสพเนื้อหาท่ีมีความรุนแรง ในมุมของธุรกิจจึงไปจับความตองการ
ของผูรับสารนี้ไปผลิตเนื้อหา ซ่ึงนําไปสูความรุนแรง อันอาจนําไปสูการถดถอยของสังคม และบอยครั้งยังพบเห็น
การกระทําท่ีไมเหมาะสมของสื่อมวลชน เชน การนําเสนอขาวสารท่ีไมมีมูลความเปนจริง จนทําใหบุคคลในขาวเกิด
ความเสียหายตอตนเอง และครอบครัว สื่อมวลชนมักสําคัญตนวาเปนฐานันดรท่ี 4 ท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นใน
สังคม จึงไมมีการออกมาแสดงความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกระทําผิด กลุมตัวอยางนักนิเทศศาสตรรุนใหมมองวา ไม
เปนการเสียหายอะไรหากสื่อมวลชนกลาออกมายอมรับผิด และแสดงความขอโทษผานสื่อท่ีตนเปนเจาของ หากมี
การนําเสนอหรือกระทําสิ่งท่ีไมเหมาะสม กลับกันเปนสิ่งท่ีนาชมเชยท่ีกลาออกมายอมรับในการทําหนาท่ีผิดพลาด
ของตน นักนิเทศศาสตรรุนใหมใหขอเสนอแนะวาการพัฒนาสื่อมวลชนใหมีจริยธรรมท่ีดีข้ึนนั้น ตองเกิดจากผูใหญ 
หรือผูบริหารในองคกรสื่อ ประพฤติตนเปนตัวอยาง โดยมีการกําหนดในพันธกิจองคกรเก่ียวกับประเด็นท่ีสงเสริม
จริยธรรม และมีการใหความรู อบรม สัมมนา ดานจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนใหแกบุคลากรสื่อในองคกรท่ี
ตนเองสังกัด  
  1.2 กลุมผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม กลุมตัวอยางนี้เปนกลุมท่ีศึกษาในปการศึกษาท่ี 
3 และปการศึกษาท่ี 4 จากสถาบันการศึกษาเอกชน และอยูในสโมสรนักศึกษาในแตละสถาบัน จํานวน 35 คน ซ่ึง
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คอนขางมีประสบการณในการเรียน และการทํางานมากกวากลุมนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม โดยกลุมผูนํา
นิเทศศาสตรใสใจจริยธรรม แสดงความเห็นในประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณวา ตองแยก 2 คํานี้ออกจากกัน 
จริยธรรมนั้นเกิดจากการปลูกฝงตั้งแตเยาววัย สําหรับงานสื่อนั้น กลุมผูใหสัมภาษณมองวาจริยธรรมเกิดจาก 3 
สวนใหญ ดังตอไปนี้ สิ่งแรกคือตั้งอยูบนพ้ืนฐานความจริงของขอมูลในการนําเสนอ ความจริงคือความจริงไมมีการ
ใสสีตีไข ลงไปในเนื้อหา สิ่งตอมาคือความถูกตองของขอมูล และสวนสุดทายคือไมละเมิดสิทธิ์ผูท่ีถูกนําเสนอ 
สําหรับจรรยาบรรณนั้น คือสิ่งท่ีพึงปฏิบัติในแตละวิชาชีพ ท่ีแตกตางกันออกไป สวนปจจัยท่ีทําใหจริยธรรมสื่อ
ลดลงในปจจุบัน กลุมผูนํานิเทศศาสตรใสใจจริยธรรมมองวา สื่อในปจจุบันท้ังขาว ละคร และโฆษณา ลวนแลวแตมี
อิทธิพลในการสรางความเปนวัตถุนิยมและความรุนแรง รวมถึงมีเรื่องเพศเขามาเก่ียวของ การเขาถึงสื่อในลักษณะ
แบบนี้บอยครั้ง ทําใหเยาวชนมีแนวโนมเปนผูใหญเร็วข้ึน และมองวากรอบทางการตลาดมีสวนทําใหสื่อละเลย
จริยธรรม โดยกลุมผูนํานักศึกษานิเทศศาสตร เสนอแนะวาการผลิตสารของสื่อควรคํานึงถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน 
เนื่องจากกลุมผูรับสารมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน ตั้งแตเด็กท่ีไมมีวิจารณญาณจนถึงผูใหญ รวมถึงการลดเนื้อหาท่ีมี
ความรุนแรง เรื่องเพศ และความเปนวัตถุนิยม กลุมผูนํานิเทศศาสตรใสใจจริยธรรม ใชคําวา ผูรับสารในปจจุบัน 
เปรียบเสมือน “ลูกไกในกํามือ” ท่ีไมมีโอกาสในการเลือกรับสาร โดยคาดหวังใหสื่อมวลชนสื่อสารในเชิงสรางสรรค
สังคม ท้ังในรูปแบบขาว ละคร และโฆษณา 
 2.  ความคิดเห็นท่ีมีตอการนําเสนอขาว ละคร และโฆษณา  
  2.1 กลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม แสดงความคิดเห็นตอ สื่อ 3 ประเภทไดแก ขาว 
ละคร และโฆษณา ดังตอไปนี้  
   1) ขาว กลุมตัวอยางนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม จํานวนกวา 25 คน จาก 45 
คน คิดเปนรอยละ 55.55 กลาววาในการดํารงชีวิตประจําวัน รับชมขาวทางโทรทัศนมากกวา ละคร และโฆษณา 
จากการรับชมขาวทําใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวาสื่อในปจจุบันมีอิสรภาพในการนําเสนอมาก บอยครั้งมี
การนําเสนอโดยไมเปนกลาง ใสความคิดเห็นของผูประกาศลงไปในขาว มีเนื้อหาท่ีรุนแรง ท้ังดานการคําพูด เรื่อง
เพศ และการละเมิดบุคคลท่ีอยูในขาว อันแสดงใหเห็นถึงการไมใหเกียรติผูท่ีไดรับผลกระทบจากการนําเสนอ  
   2) ละคร กลุมตัวอยางนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรมจํานวนกวา 40 คน คิดเปน
รอยละ 89 ใหความเห็นวาละครในปจจุบันมีเนื้อหารุนแรง ถึงแมละครจะใหขอคิดท่ีดีก็ตาม แตขอคิดมักมา
ตอนทายของละคร อีกท้ังละครทางโทรทัศนผูชมสามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย ผูปกครองจึงไมควรปลอยใหบุตร
หลานรับชมตามลําพัง จึงตองใหคําแนะนําบุตรหลานอยางใกลชิด อีกท้ังการจัดลําดับเรตติ้งในปจจุบันพบวา  
เรตติ้งอายุท่ีแสดงในตอนตนเนื้อหาไมสอดคลองกับเนื้อหาของละคร ในสวนการควบคุมดูแลนั้น กลุมนักนิเทศ
ศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม กลาววา คอนขางควบคุมสื่อประเภทละครไดยาก  
   3) โฆษณา กลุมตัวอยางนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม มีความคิดเห็นวาโฆษณา
เปนสื่อท่ีขาดความนาเชื่อถือมากท่ีสุด กลมตัวอยางบางคนนิยามโฆษณาวา “สื่อโกหก” ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 93.33 เคยมีประสบการณถูกหลอกจากโฆษณา การโออวดสรรพคุณเกินจริง กลุม
ตัวอยางทานหนึ่งกลาววา ในตอนมัธยมปลายท่ีตองอานหนังสือเตรียมสอบ เขาหลงเชื่อโฆษณาเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพแบรนดหนึ่ง ท่ีโฆษณาสรรพคุณดานการชวยบํารุงสมอง โดยเนื้อหาในโฆษณามีการพูดถึงสวนผสมทาง
วิทยาศาสตรมากมาย ซ่ึงทําใหกลุมตัวอยางเกิดความเชื่อในโฆษณา แตหลังจากท่ีไดใชผลิตภัณฑกลับไมรูสึกถึงการ
เปลี่ยนแปลง ในสวนกลุมตัวอยางผูหญิงกลาววา โฆษณาเกินความจริงพบเห็นไดบอยครั้งในโฆษณาครีมบํารุงผิว 
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โดยมีการสรางความม่ันใจโดยการอางถึงจากกลุมตัวอยางท่ีเคยใชผลิตภัณฑ แตเม่ือเจาะลึกลงในรายละเอียดพบวา
กลุมตัวอยางท่ีไดทดลองนั้นมีจํานวนต่ํามาก ซ่ึงไมสามารถอางอิงแทนกลุมผูใชท้ังหมด สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแลวแต
คํานึง และใหความสําคัญกับยอดขายเทานั้น โดยละเลยความสําคัญของผูบริโภค 
  2.2 กลุมผูนํานิเทศศาสตรใสใจจริยธรรม แสดงความคิดเห็นตอ สื่อ 3 ประเภทไดแก ขาว ละคร 
และโฆษณา ดังตอไปนี้  
   1) ขาว กลุมตัวอยางผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม จํานวนกวา 17 คน จาก 35 
คน คิดเปนรอยละ 48.57 กลาววา ขาวในปจจุบันมีเนื้อหารุนแรง ลอแหลมเกินจริง โดยการใสสีตีไขเพ่ิมเขาไปจาก
ผูดําเนินรายการ แตกลุมตัวอยางสวนหนึ่งมองวา ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากสื่อนําเสนอนั้น สวนหนึ่งมาจากกลุม
ผูรับสารปจจุบันนิยมเสพขาวท่ีมีความรุนแรงเปนทุนเดิม จึงทําใหสื่อมวลชนตองผลิตสารท่ีมีความแรงเพ่ือตอบ
โจทย ท้ังนี้กลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 35 คน ตองการใหสื่อมวลชนในปจจุบันนําเสนอขาวท่ีถูกตอง เปนกลาง 
และนําเสนอรอบดาน และใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของผู ท่ีไดรับผลกระทบจากการนําเสนอในขาว 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซ่ึงมีใหเห็นบอยครั้ง ท้ังการใชชื่อจริงของเด็ก การไมเซนเซอรภาพ และการลดความ
เปนธุรกิจลงในงานขาว ซ่ึงสอดแทรกมาในรูปแบบโฆษณาแฝง (Product Placement) เพราะตองการเห็นรายการ
ขาวเปนรายการขาว ไมใชรายการบันเทิง  
   2) ละคร กลุมตัวอยางผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม กลาววา การท่ีมีการ
ออกมาจัดลําดับเรตติ้งละครนั้น ควรใหความสําคัญมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน เนื่องจากละครหลายเรื่องมีเนื้อหา
รุนแรงดานคําพูด และดานเพศ แตการจัดลําดับเรตติ้งในตอนตนกลับไมสอดคลองกับเนื้อหาละคร ควรมีหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่งท่ีมีอํานาจในการควบคุมดูแลการจัดลําดับเรตติ้ง เพราะการไมจํากัดอายุผูชมนั้น อาจนําไปสู
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบของเด็ก และเยาวชน ซ่ึงมีใหเห็นบอยครั้ง ท้ังการผูกคอตาย การกระโดดจากท่ีสูง 
การกระทํารุนแรงทางพฤติกรรม เปนตน กลุมตัวอยางผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม เชื่อวา ละครท่ีดีควร
มีเนื้อหาท่ีสรางสรรค สงเสริมคุณธรรมและความดีในสังคม ไมจําเปนตองมีความรุนแรงในเนื้อหา ก็สามารถเรียกเร
ตติ้งจากผูชมได อีกท้ังกลุมตัวอยางใหขอสังเกตุวาละครในปจจุบันมีการผลิตซํ้า (Reproduce) อยูหลายเรื่อง ซ่ึงใน
แงของผูเขียนบทอาจสะทอนถึง การขาดความคิดสรางสรรคในการเขียนบทละครเรื่องใหมๆ  
   3) โฆษณา กลุมตัวอยางผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 91.43 กลาววา โฆษณา เปนสื่อประเภทท่ีหาความจริงใจไมได อีกท้ังนําเสนอแตดานดีของตนเอง เนื้อหา
การจูงใจท้ังหมดมุงเนนเพ่ือการขาย โดยไมไดคํานึงถึงผูบริโภค ซ่ึงอาจมีกลุมเยาวชนท่ีรับชมโฆษณานั้นๆ ดวย 
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ ปจจุบัน เด็กๆ เริ่มนิยมการแตงหนา ท้ังหมดนี้คือผลกระทบจากโฆษณา ท่ียัดเยียด
ความคิดและใสความหมาย (Meaning) ใหแกผูรับสาร การใสความคิดใหกับผูรับสาร เชน ความขาวคือความสวย 
กลุมตัวอยางกลาววา การนําเสนอซํ้าเรื่องความขาว คือความสวย ทําใหทุกคนเริ่มหันมาสนใจกับการบํารุง
ผิวพรรณใหขาวข้ึน เด็กๆ เริ่มใชครีมทาหนาขาวเพราะตองการสวย ยังไมนับถึงใตวงแขนขาว   
 3.  ความคิดเห็นของกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม และผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจ
จริยธรรม มีมุมมองท่ีแตกตางกันอยางไร ในมุมมองของจริยธรรมการนําเสนอผานสื่อนั้น กลุมผูนํานิเทศศาสตรรุน
ใหมใสใจจริยธรรม คอนขางชี้เฉพาะลงไปในคําวา จริยธรรมจรรยาบรรณไดอยางเห็นภาพ โดยการแบงออกเปน 3 
องคประกอบ คือตั้งอยูบนพ้ืนฐานแหงความจริงในเรื่องราวท่ีนําเสนอ ตามมาดวยความถูกตองของขอมูล และสวน
สุดทายคือการไมละเมิดสิทธิ์ผูท่ีถูกนําเสนอ ซ่ึงในสวนกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม จะมองในภาพ
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กวางเพียงแคการนําเสนอท่ีเปนกลาง ไมรุนแรง แตสิ่งหนึ่งท่ีกลุมนี้มองไดนาสนใจคือ สื่อมวลชน ตองระลึกเสมอวา
ตนเองคือ “กระจก” ท่ีตองสะทอนขอเท็จจริงสูสังคม ท่ีตองนําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง โดยกลุมนักนิเทศศาสตรรุน
ใหมใสใจจริยธรรม ลงรายละเอียดดานจริยธรรมวาหากสื่อนําเสนอขาวสารท่ีผิด มีการละเมิดสิทธิ์ ควรกลาออกมา
ขอโทษ สําหรับผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ลงรายละเอียดไมวาจะเปนสื่อประเภทขาว ละคร หรือ
โฆษณา ลวนแลวแตมีการสรางนิสัยความเปนวัตถุนิยม ความรุนแรง และเรื่องเพศ ซ่ึงสามารถทําใหเด็กมีแนวโนม
เปนผูใหญเร็วข้ึน สําหรับขอแนะนํานั้น กลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ใหมุมมองท่ีนาสนใจวา 
สื่อมวลชนจะพัฒนาจริยธรรมไดนั้น ผูบริหารในองคกรตองใหความสําคัญตอจริยธรรม มีการอบรม สัมมนา และให
ความรูอยางตอเนื่อง สําหรับผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม กลาววา สื่อตองพึงระลึกอยูเสมอวาผูรับสาร 
ไมใชลูกไกในกํามือ ท่ีจะนําเสนออะไรก็ได 
 สําหรับประเด็นของขาวนั้น ท้ังกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม และผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใส
ใจจริยธรรม ใหความเห็นสอดคลองกันวาขาวในปจจุบันมีเนื้อหารุนแรง ท้ังจากคําพูด และเนื้อหาของขาว รวมถึง
การละเมิดสิทธิ์คนในขาว แตประเด็นเรื่องความรุนแรงนั้น กลุมผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรมกลาวเสริม
วา จะโทษสื่ออยางเดียวก็ไมได ผูรับสารปจจุบันก็ชอบเปดรับความรุนแรงทําใหสื่อตองผลิตสารท่ีตรงตอความ
ตองการของผูรับสาร อีกท้ังสื่อประเภทขาวควรคํานึงถึงเด็ก และเยาวชนมากกวานี้ เห็นไดบอยครั้งท่ีมีการนําเสนอ
ชื่อจริง และควรลดโฆษณาแฝง (Product Placement) ในการนําเสนอขาวลง 
 ละคร ซ่ึงเปนสื่ออีกประเภทท่ีผูรับสารหลายกลุมเลือกท่ีจะเปดรับ ท้ังกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจ
จริยธรรม และผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ใหความเห็นสอดคลองกันวาขาวในปจจุบันมีเนื้อหารุนแรง 
จากบทละคร คําพูด และเรื่องเพศ สําหรับกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ลงรายละเอียดเพ่ิมเติม ถึงแม
ละครจะมีขอคิดท่ีดี แตขอคิดมักมาในชวงทายของละคร ซ่ึงบางทีผูรับสารเยาวชนอาจไมไดติดตามละครถึงชวง
ทาย และไมมีวิจารณญาณทางความคิดมากพอ จึงอาจนําไปสูการลอกเลียนแบบได สําหรับกลุมผูนํานิเทศศาสตร
รุนใหมใสใจจริยธรรม กลาววา จากความรุนแรงในละครท่ีมีเห็นบอยครั้ง ทําใหเด็กและเยาวชนท่ีขาดวิจารญาณ 
เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกลาว และอีกประเด็นท่ีท้ังสองกลุมเห็นสอดคลองกัน คือการจัดลําดับเรตติ้ง
สําหรับละคร มีการจัดลําดับไมสอดคลองกับเนื้อหาภายในละคร สําหรับกลุมผูนํานิเทศศาสตรรุนใหมใสใจ
จริยธรรม แสดงความคิดเห็นวาผูจัดละครบางทานในปจจุบันขาดความคิดสรางสรรคในการเขียนบทละครใหม อัน
แสดงใหเห็นจากการนําละครเกามาผลิตซํ้าอยูบอยครั้ง 
 ในสวนโฆษณานั้น เปนสื่ออีกประเภทท่ีกลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม และผูนํานิเทศศาสตร
รุนใหมใสใจจริยธรรม ใหความเห็นสอดคลองกัน โดยประเด็นหลักของโฆษณา คือ ไมสามารถเชื่อถือได โดยในกลุม
นักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม นิยามโฆษณาวา “สื่อโกหก” เพราะโฆษณามักอวดอางสรรพคุณเกินความ
จริง โดยยกตัวอยางโฆษณาเครื่องดื่มบํารุงสมอง ท่ีมักยกศัพททางเทคนิคมาเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ สวนกลุมผูนํา
นิเทศศาสตรใสใจจริยธรรม นิยามโฆษณาวา “สื่อประเภทท่ีหาความจริงใจไมได” เนื่องจากโฆษณานําเสนอแตดาน
ดีของตนเอง เพ่ือมุงหวังยอดขาย จนละเลยการใหความสําคัญแกผูบริโภค โดยกลุมนี้มองลึกลงไปถึงผลกระทบทาง
สังคมท่ีโฆษณามักใสความหมาย (Meaning) ลงไปในเนื้อหา เชน ความขาวคือความสวย  
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อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พบวากลุมตัวอยางจํานวน 80 คน อันไดแก กลุมนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจ
จริยธรรม ซ่ึงประกอบดวยนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 24 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 21 คน และกลุมผูนํา
นิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม ซ่ึงเปนผูนํานักศึกษาท่ีทํางานอยูในสโมสรนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 21 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 14 คน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 80 คน ตางมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา สื่อมวลชนในปจจุบันมีปญหาดานจริยธรรม
จรรยาบรรณในการนําเสนอ อันสะทอนใหเห็นไดจากความไมเปนกลางในการนําเสนอ มีการเลือกขางแสดงความ
คิดเห็นจากความชื่นชอบสวนบุคคล การละเมิดสิทธิ์ผูตกเปนขาว ท้ังการไมมีการเซนเซอรภาพ หรือการลงชื่อผู
ไดรับผลกระทบท่ีเปนเด็กและเยาวชนในเนื้อหาขาว สื่อมวลชนจึงตองพึงระลึกถึงจริยธรรม และตองทําหนาท่ีเปน
กระจก (บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 2552) สะทอนขอจริงของสังคมสูสาธารณชน บอยครั้งท่ีสื่อมวลชนทําผิดเสีย
เอง และไมมีการออกมาแสดงการขอโทษ สื่อจึงตองมีจิตสํานึกระลึกถึงจริยธรรมจรรยาบรรณในการนําเสนอ และ
การท่ีสื่อมวลชนจะตระหนักถึงจริยธรรมจรรยาบรรณได วิธีหนึ่งคือการเปนตัวอยางท่ีดีของผูบริหารภายในองคกร 
โดยองคกรสื่อตนสังกัดควรมีการจัดอบรม สัมมนา ในประเด็นท่ีเก่ียวกับจริยธรรมจรรยาบรรณ การท่ีสื่อไดรับการ
ยกใหเปนฐานันดรท่ี 4 อาจนําไปสูการหลงตัวเอง หรือการสําคัญตนเองผิด ในมุมมองของเยาวชนนักนิเทศศาสตร 
การตีความคําวาจริยธรรมจรรยาบรรณไมไดมีอะไรซับซอนไปกวา 3 สวน 1) การนําเสนอขอมูลขาวสารบนความ
เปนจริง 2) การนําเสนอขอมูลบนพ้ืนฐานความถูกตอง 3) การใหเกียรติผูอยูในสื่อ ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพใคร แตท้ัง 
3 สวนท่ีกลาวนี้ จะเปนมุมมองในลักษณะของขาวเปนสวนใหญ สําหรับจริยธรรมในละคร และโฆษณาก็จะ
แตกตางออกไป โดยผูทําการวิจัยจะอธิบายในลําดับตอไป  
 สิ่งท่ีนาสนใจท่ีพบในการวิจัยในแงมุมของขาว จากกลุมตัวอยางเยาวชนพบวาเกินกวาครึ่งรับชมขาว
มากกวาละคร และโฆษณา โดยสวนใหญรับชมขาวในชวงเชา กอนออกจากบานไปเรียน แตสิ่งท่ีกลุมตัวอยาง
สะทอนถึงปญหาเรงดวนท่ีตองทําการแกไขคือ การขาดจริยธรรมจรรยาบรรณในการนําเสนอ อันสะทอนใหเห็น
ผานภาพขาวความรุนแรง ภาพลอแหลม การใสสีตีไขลงไปในเนื้อหาขาว จนไมเหลือขอเท็จจริง (Fact)  เยาวชนทุก
คนคาดหวังใหขาวในปจจุบันมีจริยธรรมมากข้ึนและลดโฆษณาแฝง (Product Placement) ในขาวลงเพ่ือใหขาวมี
คุณคามากท่ีสุด 
 สําหรับละครนั้น สังคมในปจจุบันขาดละครน้ําดี ท่ีมุงสงเสริมสังคม และวัฒนธรรมความเปนไทย ละคร
สวนใหญ ถึงแมจะใหขอคิดท่ีดี แตขอคิดเหลานั้นมักจะมาในทายเรื่อง หรือตองดูเนื้อหาจนสรุปใจความสําคัญได 
ภาพสวนใหญท่ีพบเห็นเปนลําดับแรกจากละครคือ ความรุนแรงดานคําพูด ดานการกระทํา ซ่ึงละครนั้นถูกนําเสนอ
ผานสื่อโทรทัศนซ่ึงทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึง สําหรับผูใหญอาจมีวิจารณญาณในการรับสาร แตเยาวชนนั้นหาก
ไมมีผูปกครองคอยใหคําแนะนํา สิ่งท่ีจะซึมซับยอมมีแตความรุนแรง อันจะนําไปสูพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ 
รวมถึงกลุมตัวอยางตองการใหผูเขียนผลิตละครใหมๆ ท่ีสรางสรรค ลดละครท่ีผลิตซํ้า (Reproduce) ซ่ึงละคร
เหลานี้เปนละครท่ีถูกเขียนมาในอดีต มักมีเนื้อหาเนนไปดานเพศ และความรุนแรง และสิ่งท่ีควรปรับปรุงอยาง
เรงดวนคือ การจัดลําดับเรตติ้ง ท่ีกลุมตัวอยางท้ังนักนิเทศศาสตรรุนใหมใสใจจริยธรรม และผูนํานิเทศศาสตรรุน
ใหมใสใจจริยธรรม มองวาการจัดลําดับนั้นไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาภายในละคร อาจตองมีหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งท่ีมีอํานาจในการบังคับใชกฏใหเครงครัดยิ่งข้ึนกวานี้  
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 ในสวนโฆษณานั้น เปนสื่อท่ีนักการตลาดทุกๆ สินคาและบริการนึกถึงเปนสิ่งแรกในการสรางการรับรูแก
ผูบริโภค จากการวิจัยพบวา โฆษณาเปนสื่อท่ีสรางความนาเชื่อถือไดต่ําท่ีสุด กลุมผูใหสัมภาษณตางมีประสบการณ
ในดานลบกับโฆษณา ท้ังการโฆษณาเกินจริงท่ีนําเสนอสรรพคุณดานเดียว โดยใชศัพททางวิทยาศาสตรตางๆ ท่ี
สรางความนาเชื่อถือ แตสิ่งหนึ่งท่ีนาสนใจคือกลุมตัวอยาง กลาววา โฆษณามีอิทธิพลตอความคิด และทัศนคติ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ยกตัวอยางเชน โฆษณาสามารถสรางความหมาย (Meaning) ในสังคมเรื่องความขาว การนําเสนอ
ซํ้าเรื่อยๆ วาผูหญิงท่ีสวย คือผูหญิงขาว ทําใหผูรับสารผูหญิงตองการขาว เพราะตองการท่ีจะสวย ในสวนการ
กํากับดูแลนั้น ตองมีขอกฏหมายท่ีบังคับใชอยางเครงครัดมากยิ่งข้ึน 
 โดยสรุป การศึกษาความคิดเห็นของนักนิเทศศาสตรรุนใหม ท่ีมีตอจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ในปจจุบันนั้นท้ังสื่อประเภทขาว ละคร และโฆษณา ลวนแลวแตตอง
ปรับปรุงพัฒนาประเด็นดานจริยธรรมอยางเรงดวน สําหรับขาวนั้นควรมีความเปนกลาง ไมใสความคิดตนเอง ลด
การนําเสนอสารท่ีมีความรุนแรง รวมถึงใหเกียรติผูท่ีไดรับผลกระทบในขาวมากข้ึน สําหรับการควบคุมนั้นองคกร
ตนสังกัดตองชวยดูแลและควบคุมจริยธรรม ในสวนละครนั้นสวนใหญจะมีเนื้อหารุนแรง ผานการกระทํา และ
ความรุนแรงทางเพศ กลุมเยาวชนตองการใหผูเขียนบทละครผลิตละครท่ีสรางสรรคสงเสริม สังคมและวัฒนธรรมท่ี
ดีของไทย รวมถึงมีหนวยงานท่ีเขามาดูแลในดานการจัดลําดับเรตติ้ง สําหรับโฆษณานั้นกลุมตัวอยางนิยามวา เปน
สื่อท่ีมีความนาเชื่อถือต่ําสุด จากการโออวดสรรพคุณของสินคาเพียงดานเดียว และผูใหสัมภาษณสวนใหญตางพบ
ประสบการณไมดีจากโฆษณา แตสิ่งท่ีประทับใจ คือ เยาวชนนิเทศศาสตรท้ัง 2 กลุม ทุกชั้นป ตางเห็นวาสื่อ
ปจจุบันขาดจริยธรรม และมุงหวังวาเม่ือตนเองศึกษาจบ จะรวมกันพัฒนาสื่อมวลชนไทยใหยกระดับยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน  
ในยุคการเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
DEVELOPING CORPORATE COMMUNICATIOR IN THE AEC ERA  
: A CASE STUDY IN AN AIRLINES INDUSTRY 
 

วิสาข เช่ียวสมุทร 
สาขาวิชาเอกการสื่อสารองคกร คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษานโยบายการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการ

บิน ในยุคการเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพ่ือศึกษา
วาความสอดคลองระหวางนโยบายการพัฒนาบุคลากร กับความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ดาน
สื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ดําเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารระดับสูงท่ีดูแลทางดานการสื่อสาร
องคกร ของท้ังสามองคกร ไดแก การบินไทย บางกอกแอรเวยส และนกแอร รวมท้ังสิ้น 4 คน และวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรดานสื่อสารองคกร จํานวน 15 คน เครื่องมือ
ในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา  

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรของท้ังสามองคกรท่ีนาสนใจคือ ดานความรูเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศอาเซียน ดานภาษา ดานการจัดการภาวะวิกฤต ดาน Social Media และ 
Digital PR ในขณะท่ีอยากใหมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทางดานการจัดการภาวะวิกฤต การสรางความสัมพันธ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย ทักษะดานการประชาสัมพันธตางๆ และดาน Social Media และ Digital PR ท้ังนี้การบิน
ไทยและนกแอรมองวาการเปด AEC มีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาก สวนบางกอกแอรเวยสกลับมองวามี
ผลคอนขางนอย 

2. ความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน สรุปไดวา มีความ
ตองการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธดานการวางแผนการ
สื่อสารมากท่ีสุด ไมวาจะปฏิบัติงานอยูในระดับใดก็ตาม สวนความตองการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศในทุกทักษะ สรุปไดวา ตองการพัฒนาทักษะทางดานการเขียนมาก
ท่ีสุด ภาษาตางประเทศภาษาอ่ืนๆ ท่ีตองการพัฒนามากท่ีสุดคือ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน  

3. ความสอดคลองของนโยบายการพัฒนาบุคลากรกับความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดาน
สื่อสารองคกรในธุรกิจการบินนั้น สําหรับการพัฒนาศักยภาพทางดานการสื่อสารและประชาสัมพันธนั้น นักสื่อสาร
องคกรท้ังสามองคกรอยากพัฒนาทางดานการวางแผนการสื่อสารมากท่ีสุด ซ่ึงยังไมสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหารนัก สิ่งท่ีสอดคลองคือ ความตองการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธของนกแอร สวนการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศนั้น ถึงแมวาผูบริหาร
จะมองวา พนักงานตองมีภาษาอังกฤษท่ีดีอยูแลว แตพนักงานก็ยังคงตองการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนข้ึนอีก  
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คําสําคัญ: การพัฒนาบุคลากร สื่อสารองคกร ธุรกิจการบิน การเปดเสรีทางการคาเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to 1) study the human resource development policy for 
corporate communication personnel within an airline business during an AEC era 2) study the 
need for self-development of corporate communication personnel within an airline business 
during an AEC era and 3) the consistency between the human resource development policy 
and the corporate communicators’ need in self-development. There are two major research 
strategies used in this research: (1) four depth interviews with corporate communication top 
executives from Thai Airways, Bangkok Airways and Nok Air (2) data analysis of questionnaires 
provided for fifteen corporate communication employees. The empirical data demonstrated 
that:   

1.  The human resource development policies for Corporate Communicators in the three 
companies are; knowledge of the traditions of Asian countries, Asian languages, Crisis 
Management, Social Media and Digital PR, while requires developing more potentials in Crisis 
Management, Stakeholders’ relationship Management, PR skills and also Social Media and Digital 
PR. TG and Nok Air. THAI Airways and Nok Air see that the AEC has resulted in the development 
of human potential, but Bangkok Airways sees that there are quite a few. 

2.  Corporate communication employees seek to develop themselves the most in the 
following topics. In the communication and public relations field, communication planning is 
the skill most selected by employees at all levels. Most selected skill in the language and 
communication field is English writing skill and the studying of a third language such as 
Japanese and Chinese.  

3. The consistence between human development policy and the need for self-
development of corporate communication personnel is varied by topics. The topic in which the 
executives’ policy and the need of employees are coherent is the need to operate Nok Air’s 
technology and media to communicate. While other proficiency such as languages, 
communication planning are irrelevant. 
 Key words: Personnel development, Corporate Communicator, Airline business, AEC 
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บทนํา 
ในป 2558 ท่ีจะถึงนี้ ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิกอยางเปนทางการของ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มีเปาหมายคือ ประชาคมอาเซียน มีตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี (วิทย บัณฑิตสกุล: 45) 

ท้ังนี้ ดัชนีความพรอมดานการทองเท่ียวเปนตัวชี้วัดศักยภาพความสามารถดานการแขงขันในแตละ
ประเทศ โดยจะมีการวัดความพรอม 3 เรื่อง คือ 1) ภาครัฐ 2) ภาคธุรกิจ และ 3) ทรัพยากรการทองเท่ียว ซ่ึงใน
สวนของภาคธุรกิจนั้นการวัดความพรอมดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจและโครงสรางพ้ืนฐานหลักๆ ของประเทศ  
ประกอบดวย 5 ปจจัยหลักในการพิจารณาใหคะแนนดัชนีความพรอมคือ 

1. โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางอากาศ การพิจารณาความพรอมท้ังปริมาณและคุณภาพดานการขนสง
ทางอากาศ 

2. โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงภาคพ้ืนดิน การพิจารณาความพรอมท้ังปริมาณและคุณภาพดานการขนสง
ภาคพ้ืนดิน 

3. โครงสรางพ้ืนฐานการทองเท่ียว ความพรอมของปริมาณหองพักโรงแรม ตูเอทีเอ็ม และจํานวนของ
บริษัทรถเชา 

4. โครงสรางพ้ืนฐาน  ICT ความพรอมในดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการทองเท่ียว 
5. การแขงขันดานราคา การพิจารณาความสัมพันธดานราคากับสถานท่ีทองเท่ียวอยางเหมาะสม 
อยางท่ีเห็นวา การขนสงทางอากาศถือเปนปจจัยความพรอมดานการทองเท่ียวท่ีสําคัญ เนื่องจากถือเปน

ดานแรก ในการนํานักทองเท่ียวเขาสูประเทศ นักทองเท่ียวสวนใหญจะเดินทางโดยเครื่องบินเปนหลักเนื่องจากมี
ความรวดเร็ว และสะดวกสบายกวาชองทางอ่ืน สําหรับประเทศไทยเอง แมวาภาพรวมปริมาณการเดินทางทาง
อากาศของไทยมีการปรับตัวลดลงเล็กนอย ซ่ึงสาเหตุหลักคือความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีตอ
สถานการณทางการเมืองในประเทศไทย โดนจะพบวา ผูโดยสารชาวตางชาติของสายการบินของไทยมีปริมาณ
ลดลงไป เชนกันเดียวกับปริมาณผูโดยสารชาวตางชาติท่ีใชบริการทาอากาศยานของ ทอท. ดวย อยางไรก็ตาม 
หนวยงานดานการบินตางๆ ตางคาดการณวา สถานการณจะมีแนวโนมท่ีดีข้ึนเม่ือเขาสูฤดูการทองเท่ียวไทย  

สําหรับภูมิภาคอาเซียนนั้นกระแสการตื่นตัวรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
กอใหเกิดกิจกรรมตางๆ มากมาย ท้ังการคา การลงทุน และการทองเท่ียว สงผลใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังอํานาจซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรในภูมิภาค กอใหเกิดความเปนเมืองตามมา ซ่ึงปจจัยเหลานี้กอใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค สงผลใหเกิดการเดินทางระหวางประเทศอาเซียนมากยิ่งข้ึน และเกิดการขยายตัวของ
ตลาดการทองเท่ียวในประเทศอาเซียนอีกดวย 

นอกจากนี้การเปด AEC ยังกอใหเกิดปจจัยสนับสนุนธุรกิจการบินอีก ปจจัยหลัก คือ การเปดเสรีการบิน
อาเซียน ในป 2556 โดยเปนกรอบความตกลงพหุภาคีเพ่ือใหประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขนสงทางอากาศ 
ระหวางกันโดยไมจํากัดจํานวน ความจุความถ่ี แตท้ังนี้ยังคงเผชิญอุปสรรคจากกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ
ภายในประเทศของ แตละประเทศสมาชิกอยู อยางไรก็ตาม กระแสการรวมเปน AEC ก็ไดสงผลใหเกิดความคึกคัก
ตอธุรกิจการบินในภูมิภาคเปนอยางมาก โดยทําใหเกิดการเพ่ิมเท่ียวบินและขยายเสนทางการบินมายังประเทศ
อาเซียน และเสนทางการบินระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ อยางยิ่งการเติบโตของธุรกิจ
สายการบินตนทุนต่ํา  
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ถึงกระนั้น ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานการทองเท่ียว หรือแมแตอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น 
คอนขางจะเปนปญหาใหญท่ีกําลังเกิดข้ึน ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหง
ประเทศไทย แสดงผลวิจัย เรื่องผลกระทบของ AEC ตอการบริหารทรัพยากรมนุษย สิ่งท่ีพบคือ องคกรท่ีพรอม
รับมือ AEC มีเพียง 56% เทานั้น "การกําหนดกลยุทธเรื่องคนในองคกร ใหมีวัฒนธรรมการอยูในโลกของความ
แตกตาง เพราะ AEC เขามาเราตองศึกษาเรื่องความแตกตางในวัฒนธรรมกลุมประเทศอาเซียนใหได ซ่ึงความ
พรอมตรงนี้เรามีอยูแค 55% พอถามวา AEC เขามาองคกรควรปรับตัวอยางไร ท่ีบอกวาไมรูไมมีการเตรียมการมี
ถึง 10% ท่ีรูแตยังไมไดทําอะไรเลยมี 26% สวนเพ่ิงเริ่มดําเนินการแตยังไมประเมินผล มีถึง 36% นี่คือประเด็นท่ี
นาเปนหวง” ซ่ึงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั้น จุดออนประการแรกของบุคลากรไทยท่ีจะตองแกไขอยาง
เรงดวน คือ ทักษะดานภาษาตางประเทศ บุคลากรในภาคการทองเท่ียวของไทยนั้น หลายๆ คนยังใชภาษาท่ี 2 
อยางภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดไมคลอง  

อยางท่ีกลาวไปแลววา ธุรกิจการบินถือเปนดานหนาของการทองเท่ียวของประเทศ เปรียบเสมือนเปน
ตัวแทนประเทศในการนําเสนอภาพลักษณท่ีดีและสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียว หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแลดานภาพลักษณขององคกร ก็คือหนวยงานทางดานสื่อสารองคกร เพราะเปนหนวยงานท่ีดูแลและถายทอด
นโยบายดานการสื่อสารองคกรไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร 

การวิจัยในครั้งนี้ มุงเนนศึกษาการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรี
ทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วา ผูบริหารในดานสื่อสารองคกร มีนโยบายทางดานการพัฒนาบุคลากร
อยางไร เม่ือองคกรกําลังจะกาวเขาสูยุคการเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 นี้ ซ่ึงมี
แนวโนมท่ีจะมีการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนในธุรกิจการบิน ในขณะเดียวกัน บุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน 
มีความคิดเห็นวา ตนเองควรจะพัฒนาทางดานใดบาง และนโยบายจากผูบริหารและความตองการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของพนักงานมีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร ท้ังนี้ การวิจัยมุงเนนท่ีจะศึกษาเฉพาะสายการบินท่ีมี
เจาของเปนคนไทยเทานั้น  
 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2551) อธิบายวา การพัฒนาบุคลากรหรือในทางวิชาการเรียกวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และการปรับทัศนคติของบุคลากรใหมี
ทัศนคติท่ีดีตอองคกรและเพ่ือปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และใหบรรลุเปาหมายขององคกรและ
เปาหมายของตัวพนักงานเอง 
 Werner and DeSimone (2009) ไดแนะนํา Model กระบวนการพัฒนาบุคลากร (A framework for 
the human resource development) ไว 4 ข้ันตอน โดยการวิจัยในครั้งนี้ ถือเปนการวิจัยท่ีนําไปสูข้ันตอนท่ี 1 
คือ Phase I: Analysis หรือข้ันตอนของการวิเคราะหความตองการ เปนการวิเคราะหความตองการและการจัด
ระดับความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวาควรจะพัฒนาความรู หรือ ทักษะดานไหนเพ่ิมเติม และ
พนักงานคนใดบางท่ีควรไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน โดยสามารถทํา
ไดโดยการวิเคราะหภาระงานและคุณสมบัติหรือการวิเคราะหรายละเอียดของงาน (Task Analysis) ซ่ึงเปน
กระบวนการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับงาน ลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติและวิเคราะหคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
คือ การวิเคราะหความรู ทักษะ และความสามารถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานนั้นๆ กอนท่ีจะนําไปสู ข้ันตอนท่ี 2 
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การออกแบบหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากร (Phase II :Design) ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
(Phase III: Implement) และข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล (Phase IV: Evaluation)  

สําหรับแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทย สมชาย ไตรรัตนภิรมย ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส 
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด มองวา การพัฒนาบุคลากรในปจจุบันมีความสําคัญมากข้ึน 
ทุกองคการตางตองการใหพนักงานของตนพัฒนาตนเอง... นอกจากนี้ ยังมองวา ทุกองคการตางยอมรับวา การ
พัฒนาบุคลากรถือวาเปนการลงทุนท่ีไมสูญเปลา (อาภรณ ภูวิทยพันธุ: 327)  

โดยปกติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการนั้น สามารถทําได 3 วิธีใหญๆ คือ วิธีการใหการศึกษา 
(Education) การฝกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development) (ฐีระ ประวาลยพฤกษ, 2538) ในการ
พัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซ่ึงเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรมีอยูหลายวิธีวิธีท่ีเปน ท่ีนิยมและใชกันอยางแพรหลาย มีดังนี้ 1. การ
ฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training) 2. การสอนงาน (Coaching) 3. การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
(On the Job Training: OJT) 4. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) 5. การเพ่ิมคุณคาในงาน (Job 
Enrichment) 6. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 7. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
8. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 9. การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) 10. การติดตาม/สังเกต (Job 
Shadowing) 11. การเรียนรูดวยตนเอง (self Learning) 12. การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 13. 
การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 14. การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ (Counterpart) 15. การประชุม/สัมมนา 
(Meeting/ Seminar) 16. การใหทุนการศึกษา (Scholarship) (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2552) 

ท้ังนี้ แหลงของการฝกอบรม ซ่ึงบงถึงแหลงผูรับผิดชอบการฝกอบรมซ่ึงแบงได 2 ลักษณะ คือ การ
ฝกอบรมในองคการ (In-house training) การฝกอบรมแบบนี้เปนสิ่งท่ีองคการจัดข้ึนเองภายในสถานท่ีทํางาน โดย
หนวยฝกอบรมขององคการเปนผูออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกําหนดตารางเวลาและเชิญผูทรงคุณวุฒิท้ังจาก
ภายในและภายนอกองคการมาเปนวิทยากร และอีกลักษณะหนึ่งคือ การซ้ือการฝกอบรมจากภายนอก การ
ฝกอบรมประเภทนี้มิไดเปนสิ่งท่ีองคการจัดข้ึนเอง แตเปนการจางองคการฝกอบรมภายนอกใหเปนผูจัดการ
ฝกอบรมแทน หรืออาจจะเปนการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมซ่ึงจัดข้ึนโดยองคการภายนอก(เอกลักษณ นัถ
ฤทธิ์. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หนวยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551: 
7-15) 

วิจิตร อาวะกุล ไดเสนอเหตุผลท่ีองคการตองมีการหาความจําเปนในการฝกอบรมไวดังนี้  
1. พนักงานใหมท่ีเขามาทํางานจะมีเพียงความรูกอนการทํางานซ่ึงไดจากการศึกษาเลาเรียนจาก

สถานศึกษา 
2. เพ่ือการเปลี่ยนแปลง กาวหนา และมีชื่อเสียงขององคการ 
3. องคการจะดํารงอยู 
4. ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน 
5. พนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในองคการมาเปนเวลานาน 
6. องคการตองวางแผนพัฒนาตําแหนงของเจาหนาท่ี 

 ( เอกลั กษณ  นั ถฤทธิ์ .  เอกสารการสอนชุดวิ ช า  การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย  หน วย ท่ี  1-7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551: 7-28-29) 
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เม่ือกลาวถึงการทํางานของนักสื่อสารองคกร เว็บไซต ehow ไดกลาวถึงหนาท่ีของนักสื่อสารองคกรไววา 
ทําหนาท่ีแทนองคกรในการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับกลุมสื่อมวลชน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวนเสียกับ
องคกร โดยมีหนาท่ีแตกตางกันไปตามขนาดขององคกร และมีหนาท่ีท่ีกําหนดตามตําแหนงของนักสื่อสารองคกร 
สําหรับผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวารสาร การประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารมักจะทํางานใน
ตําแหนงสื่อสารองคกร สวนตําแหนงงานบริหารทางดานการสื่อสารองคกรบางตําแหนงอาจจะตองการผูท่ีจบ
การศึกษาสูงกวานั้น ซ่ึงโดยปกติแลว นักสื่อสารองคกรตองมีทักษะการเขียนท่ีดี สามารถคิดวางแผนเชิงกลยุทธได 
และชอบท่ีจะทํางานกับผูคน   

เว็บไซต chulapedia ไดระบุวา สําหรับบทบาทของนักสื่อสารองคกรนั้น อาจแบงไดเปนสองระดับ ไดแก 
1. ผูปฏิบัติงานสื่อสาร หมายถึง งานท่ีนักสื่อสารจะตองลงมือกระทําดวยตัวเอง เนนการปฏิบัติ เชน งาน

เขียน งานผลิตสื่อ ประสานงานกับสื่อมวลชน เผยแพรขอมูลขาวสาร ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานองคกร
เชิงกลยุทธ0 การตรวจสอบสถานการณ และการประเมินผล 

2. ผูบริหารการสื่อสาร หมายถึง งานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ เปนงานดานการวางแผน การคิด กลยุทธ 
และนโยบาย ซ่ึงงานในระดับบริหารนี้มุงภายนอกองคกร เปนการตัดสินใจเพ่ือผลระยะยาวมากกวาแกปญหาเล็กๆ 
นอยๆ ท่ีเปนงานในระยะสั้น (www.chulapedia.chula.ac.th) 

นักสื่อสารองคกร สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในดานการทํางานไดดวยการฝกฝนทักษะและความรู
ความชํานาญในวิชาชีพ นักสื่อสารองคกรจะตองรับผิดชอบงานท้ังในระดับวางแผน และระดับปฎิบัติการ อาทิ งาน
เขียนขาว งานประชาสัมพันธ งานเขียนบทความ การตอบขอซักถามแกผูเก่ียวของกับองคกร และการสํารวจขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวของกับองคกร โดยการทํางานในแตละวันของนักสื่อสารองคกรในระดับปฏิบัติการนั้น เก่ียวของกับ
กิจกรรมท่ีคอนขางจะหลากหลาย ไมวาจะเปน การทํางานดานการเขียน การใหคําปรึกษาในองคกร การรับมือกับ
ขอซักถามตางๆ การรวบรวมขอมูล การหาขอมูลจากการวิจัย การพูดคุยกับสื่อ การรางแผนการสื่อสารตางๆ การ
ทําสื่อเพ่ือนําเสนอ การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสาร (โบรชัวร วิดีทัศน ฯลฯ) และงานธุรการอ่ืนๆ ซ่ึงการแบงงานก็ข้ึนอยู
กับคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ความเหมาะสม ความอาวุโส และการแบงโดยนโยบายดานการ
สื่อสารขององคกร รวมถึงกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรดวย (Joep Cornelissen, 2004: 59) 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษานโยบายการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรีทางการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการ
เปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. เพ่ือศึกษาความสอดคลองระหวางนโยบายการพัฒนาบุคลากร กับความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บริษัทสายการบินท่ีใหบริการอยูในประเทศไทย และมีเจาของเปน

คนไทย จํานวนท้ังสิ้น 3 บริษัท ไดแก บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท นกแอร จํากัด 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (บางกอกแอรเวยส) โดยใชการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงท่ีดูแล



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 19 

ทางดานสื่อสารองคกรของบริษัท จํานวนท้ังสิ้น 4 คน และใชแบบสอบถามสอบถามบุคลากรดาน
สื่อสารองคกรของท้ัง 3 บริษัท มีจํานวนท้ังสิ้น 15 คน 

2. เครื่องมือการวิจัย แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก  
3.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured 

Interview) ซ่ึงกําหนดแนวคําถามไวกวางๆ ดังนี้  
3.1.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกร ควรมีการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากร

ในดานใดบาง 
3.1.2 อยากใหมีการจัดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรดานสื่อสารองคกรในดาน

ใดบาง 
3.1.3 การเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

มากนอยอยางไร 
3.2 การใชแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 3 ตอน ตอนท่ี 1 มี 5 ขอ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ปลายปด เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนง และอายุการทํางานในองคกรปจจุบัน ตอนท่ี 2 จํานวน 2 ขอใหญ เปนคําถามเก่ียวกับ
ความตองการในการพัฒนาตนเองโดยวิธีการศึกษาตอเนื่อง และความตองการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ ท้ังสองตอนเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ  คือ 1 = ระดับความเห็นนอยท่ีสุด – 5 ระดับความเห็นมากท่ีสุด สําหรับเกณฑ
การใหคะแนนระดับความคิดเห็น ดูจากคาเฉลี่ย µ ท่ีคํานวณได สําหรับเกณฑในกําหนดการแปล
ความหมายเพ่ือจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวงดังนี้  
ระดับคะแนน     ความหมาย 
ระดับ 5  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 
ระดับ 4  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ มาก 
ระดับ 3  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ ปานกลาง 
ระดับ 2  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ นอย 
ระดับ 1  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2550) 
ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด มีจํานวน 1 ขอ ถามถึงความตองการพัฒนาตนเองในดานอ่ืนๆ  

3. วิธีการสรางเครื่องมือพรอมกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้ ศึกษาเอกสาร แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และกําหนดขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก และแบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานสื่อสารองคกร จากนั้น
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารองคกรตรวจสอบความถูกตอง เท่ียงตรง (Validity) ของเนื้อหา
ตามการศึกษา แลวนํากลับมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงใน
ภาคสนาม  

 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 วิธี คือ 
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4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบเจาะลึก โดยใชการสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท นกแอร จํากัด บริษัท การบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บางกอกแอรเวยส) โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน
ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยผูวิจัยติดตอขอนัดวันเวลาเขาไปสัมภาษณท่ีสํานักงาน ซ่ึง
ผูใหสัมภาษณเปนผูท่ีมีตําแหนงสูงสุดดานการสื่อสารองคกรหรือประชาสัมพันธ หรือตัวแทนท่ี
ไดรับมอบหมาย ขององคกรนั้นๆ การสัมภาษณเปนไปในลักษณะพูดคุย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 บริ ษัท การบินไทย จํา กัด (มหาชน )  สัมภาษณ  คุณ 1 ธีระสิน 0  แสงรัง ษี 
ผูอํานวยการฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ บมจ. 0การบินไทย (สัมภาษณเม่ือ
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 

4.1.2 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (บางกอกแอรเวยส) สัมภาษณ คุณอริศรา แสง
ฤทธิ์ ผูจัดการอาวุโสสวนสื่อมวลชนสัมพันธ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บางกอกแอรเวยส) (สัมภาษณเม่ือ
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) 

4.1.3 บริษัท นกแอร จํากัด สัมภาษณ คุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝาย
สื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1(
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557)   

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดาน
สื่อสารองคกรท้ัง 3 บริษัท เปนจํานวน 15 คน  
5. การวิเคราะหขอมูล  

5.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก  ใชการวิเคราะหโดยการสรุปประเด็นและจัดกลุม 
(Grouping) ตามหัวขอของการพัฒนาบุคลากร ท่ีบุคลากรดานการสื่อสารองคกรอยากพัฒนา
เพ่ิมเติม และปญหาทางดานการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน และนําขอมูล
ท่ีไดมาสรุปผล พรอมอธิบายโดยใชการพรรณนา โดยอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรม และจาก
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ตามประเด็นดังนี้ 

5.1.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกร ควรมีการพัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากรในดานใดบาง 

5.1.2 อยากใหมีการจัดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรดานสื่อสารองคกร
ในดานใดบาง 

5.1.3 การเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรมากนอยอยางไร 

5.2 การวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานสื่อสารองคกร  
วิจัยนี้ ใชแบบสอบถามในการวิ เคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปแบบของตารางและคําบรรยายความเรียง สวนคําถามถึงความตองการพัฒนาตนเองในดาน
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อ่ืนๆ เปนคําถามปลายเปด ใชวิธีสังเคราะหขอความ โดยใชการนับคา ความถ่ี (Frequency) ของ
ความคิดเห็น และเรียบเรียงขอมูลในรูปแบบบรรยาย (Descriptive)  

 
ผลการวิจัย 

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานส่ือสารองคกรในธุรกิจการบิน จากการสัมภาษณ สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังประเด็นตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี 1 นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกร ควรมีการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรใน
ดานใดบาง 

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดานความรูเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
อาเซียน 

ท้ังสายการบินไทย และสายการบินนกแอร ตางมีนโยบายท่ีใหความสําคัญในเรื่องนี้ อางถึงการ
สัมภาษณคุณ 1ธีระสิน 0 แสงรังษี 0(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 0ผูอํานวยการฝายสื่อสาร
และประชาสัมพันธ บมจ. 0การบินไทย1 ท่ีใหขอมูลวา การกาวเขาสูยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC นั้น การบินไทยตองมีการพัฒนาคนใหกาวสู AEC ไดอยางม่ันคง ใหรูในเรื่องของขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะพนักงาน frontline ท่ีตองทํางานกับผูคนจากท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงจริงๆ ก็
เปนเรื่องท่ีพนักงานเหลานั้นเขาใจและไดรับการฝกอยูแลว จึงพรอมท่ีจะกาวเขาสู AEC แตสวน
พนักงาน back office อยางเชนนักสื่อสารองคกร แนนอนวาตอไปจะตองมีการพัฒนาและฝกอบรม
ใหมีความรูความเขาใจเรื่องของประเทศเพ่ือนบาน ใหรูจักวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกตางและท่ี
เหมือนกัน เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทางดาน 1คุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝาย
สื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1 1(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2557) กลาววา จากการท่ีบริษัทไดขยายเสนทางการบินไปยังประเทศเมียนมาร หรือ 
พมา เม่ือปลายป 2556 ทําใหบริษัทตองมีการเตรียมพรอมใหกับพนักงาน เชน การฝกอบรมให
ความรูทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละประเทศในอาเซียน ซ่ึงรวมไปถึง
บุคลากรทางดานสื่อสารองคกรดวย ท่ีตองมีความรูความเขาใจในดานดังกลาวเพ่ือการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ งานดานพิธีการตางๆ นอกจากนั้น การใช Social media อยาง Facebook เพ่ือเปน
ชองทางการสื่อสารกับประชาชนในประเทศเมียนมารนั้น ก็ตองมีความเขาใจในธรรมชาติการสื่อสาร
ของชาวเมียนมารดวย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC ก็เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก และบริษัทก็
ใหความสําคัญมากเชนเดียวกันโดยเนนไปในดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศ 
2. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดานภาษา 
จากการสัมภาษณคุณ 1ธีระสิน 0 แสงรังษี 0(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 0ผูอํานวยการฝาย
สื่อสารและประชาสัมพันธ บมจ. 0การบินไทย 1 กลาวไววา การบินไทยตองมีการพัฒนาคนใหกาวสู 
AEC ไดอยางม่ันคง อยางไรก็ตาม ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากลนั้นไมใชอุปสรรคสําคัญของคนการ
บินไทยในยุค AEC เนื่องดวยการบินไทยเปนบริษัทธุรกิจดานการบินท่ีทําธุรกิจระหวางประเทศอยู
แลว เพราะฉะนั้น คนท่ีจะเขามาทํางานท่ีนี่ ไมวาจะเปนงานดานประชาสัมพันธหรืองานดานอ่ืนๆ ก็
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แลวแต จะตองเปนคนท่ีมีความรูความเขาใจทางดานภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก สวนคุณอริศรา 
แสงฤทธิ์ (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) ผูจัดการอาวุโสสวนสื่อมวลชนสัมพันธ ฝาย
โฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอรเวยส ใหขอมูล
วา โดยปกติแลว พนักงานท่ีจะเขามาทํางานท่ีบริษัท จะตองมีภาษาอังกฤษท่ีดีอยูแลว จึงไมไดมี
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางดานนี้เปนพิเศษ ทางดานนกแอรนั้น 1คุณสุริยาภา บุนนาค 
ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1 1(
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) 1ใหนโยบายไววา การอบรมดานภาษา เปนหนึ่งในหัวขอ
การอบรมภายในของบริษัทโดยฝายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะเปนการฝกอบรมแบบพ้ืนฐาน เชน 
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อยางไรก็ตาม ผูท่ีจะเขามาทํางานท่ีสายการบินนกแอร จะตองมีทักษะ
ทางดานภาษาท่ีดีตั้งแตเริ่มเขามาทํางานแลว 
3. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดานการจัดการภาวะวิกฤต 
คุณอริศรา แสงฤทธิ์ (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) ผูจัดการอาวุโสสวนสื่อมวลชน
สัมพันธ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอร
เวยส ใหสัมภาษณวา สําหรับหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมใหกับฝายโฆษณาและ
ประชาสัมพันธนั้น นาจะเปนฝาย 1Crisis Management and Emergency Response Division 
มากกวาฝายทรัพยากรบุคคล โดยเนนไปในเรื่อง การจัดการภาวะวิกฤต หรือ Crisis Management 
เพราะเปนสายการบินซ่ึงตองมีการเตรียมพรอมในดานนี้ตลอดเวลา  
4. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดาน Social Media และ Digital PR 
อางถึงการสัมภาษณ1คุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค 
ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1 1(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) สายการบินนกแอร 
มองวา สิ่งท่ีนักสื่อสารองคกรตองพัฒน 1า และนกแอรเองก็ใหความสําคัญ ก็คือ การพัฒนาบุคลากร
ทางดานการทํา Digital PR และ Social Media เนื่องจากปจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนของสื่อ
ดั้งเดิม (Traditional Media) กับสื่อใหม (New Media) คือ 80:20 แตในอนาคต นาจะเพ่ิมข้ึนเปน 
50:30  

ประเด็นท่ี 2 อยากใหมีการจัดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรดานสื่อสารองคกรในดานใดบาง 
1. การจัดการภาวะวิกฤต 
อางถึงการสัมภาษณคุณอริศรา แสงฤทธิ์ (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) ผูจัดการอาวุโส
สวนสื่อมวลชนสัมพันธ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 
บางกอกแอรเวยส วา คอรสท่ีพนักงานในฝายโฆษณาและประชาสัมพันธไปฝกอบรมภายนอกนั้น จะ
เปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการทํางานโดยตรง เชน การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) สวน 1

คุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณ วสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนก
สื่อสารองคกร1 1(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) ใหขอมูลในสวนของสายการบินนกแอรวา 1

สิ่งท่ีอยากจะไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาเปนพิเศษ คือ การฝกอบรมดาน การจัดการภาวะวิกฤต 
แตมุงเนนไปใน Social Media 
2. การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
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จากการสัมภาษณคุณอริศรา แสงฤทธิ์ (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) ผูจัดการอาวุโส
สวนสื่อมวลชนสัมพันธ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 
บางกอกแอรเวยส ไดใหขอมูลวา การฝกอบรมใหกับบุคลากรดานสื่อสารองคกรสวนใหญจะเปนการ
หาคอรสออกไปฝกอบรมเองกับหนวยงานภายนอก สวนคอรสท่ีพนักงานในฝายโฆษณาและ
ประชาสัมพันธไปฝกอบรมภายนอกนั้น จะเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการทํางานโดยตรง เชน การสราง
ความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. ทักษะดานการประชาสัมพันธ 
จากการสัมภาษณคุณ 1ธีระสิน 0 แสงรังษี 0(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 0ผูอํานวยการฝาย
สื่อสารและประชาสัมพันธ บมจ. 0การบินไทย 1 ไดใหขอมูลถึงการอบรมแบบ On the job ซ่ึงหมายถึง
การอบรมท่ีมุงเนนไปตามสายงานท่ีทํา และการอบรมใหกับพนักงานสวนสนับสนุน (Back office) 
เชน ฝายประชาสัมพันธ ซ่ึงทางการบินไทยก็ไมมีการฝกอบรมทางดานประชาสัมพันธโดยเฉพาะ จึง
ตองสงไปอบรมตามหนวยงานเฉพาะทาง เชน การซ้ือคอรสจากหนวยงานภายนอก ดานคุณอริศรา 
แสงฤทธิ์ (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) ผูจัดการอาวุโสสวนสื่อมวลชนสัมพันธ ฝาย
โฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอรเวยส ให
สัมภาษณวา คอรสท่ีพนักงานในฝายโฆษณาและประชาสัมพันธไปฝกอบรมภายนอกนั้น จะเปนหัวขอ
ท่ีเก่ียวของกับการทํางานโดยตรง เชน ทักษะทางดานการประชาสัมพันธ อาทิ การเขียน การพูด การ
นําเสนอ ฯลฯ 
4. ทักษะดาน Digital PR และ การใช Social Media 
1บริษัทท่ีอยากเพ่ิมเติมทักษะดานนี้คือ สายการบินนกแอร โดยจากการสัมภาษณคุณสุริยาภา บุนนาค 
ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1 1(
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) ใหขอมูลไวอยางนาสนใจวา สิ่งท่ีนักสื่อสารองคกรตอง
พัฒนา คือ การทํา Digital PR และ Social Media เนื่องจากปจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนของสื่อ
ดังเดิม (Traditional Media) กับสื่อใหม คือ 80 : 20 แตในอนาคต นาจะเพ่ิมข้ึนเปน 50 : 30 ดังนั้น 
สิ่งท่ีอยากจะไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาเปนพิเศษ คือ การฝกอบรมดาน Digital PR และ Social 
Media นอกจากนั้นคือดานการจัดการภาวะวิกฤตใน Social Media และการคิด PR Value ใน 
Social Media ซ่ึงมีแนวโนมจะเกิดข้ึนบอยครั้งข้ึน  

 ประเด็นท่ี 3 การเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาก
นอยอยางไร 

1. การเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาก 
 ท้ังการบินไทยและนกแอร ใหความสําคัญกับการกาวเขาสูยุค AEC โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละประเทศใน
อาเซียน อางถึงการสัมภาษณคุณ 1ธีระสิน 0 แสงรังษี 0(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 0

ผูอํานวยการฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ บมจ. 0การบินไทย 1 ท่ีวา การบินไทยตองมีการพัฒนาคน
ใหกาวสู AEC ไดอยางม่ันคง ใหรูในเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ใหความรูเก่ียวกับ
การใชภาษา โดยเฉพาะพนักงาน frontline ท่ีตองทํางานกับผูคนจากท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงจริงๆ ก็เปน
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เรื่องท่ีพนักงานเหลานั้นเขาใจและไดรับการฝกอยูแลว จึงพรอมท่ีจะกาวเขาสู AEC  แตสวนพนักงาน 
back office อยางเชนนักสื่อสารองคกร แนนอนวาตอไปจะตองมีการพัฒนาและฝกอบรมใหมี
ความรูความเขาใจเรื่องของประเทศเพ่ือนบาน ใหรูจักวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกตางและท่ีเหมือนกัน 
เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สวนภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากลนั้นไมใชอุปสรรคสําคัญของ
คนการบินไทยในยุค AEC เนื่องดวยการบินไทยเปนบริษัทธุรกิจดานการบินท่ีทําธุรกิจระหวาง
ประเทศอยูแลว เพราะฉะนั้น คนท่ีจะเขามาทํางานท่ีนี่ ไมวาจะเปนงานดานประชาสัมพันธหรืองาน
ดานอ่ืนๆ ก็แลวแต จะตองเปนคนท่ีมีความรูความเขาใจทางดานภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก 
ทางดานนกแอร จากการสัมภาษณ1คุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณ 
วสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1 1(สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) ท่ีกลาว
ไววา จากการท่ีบริษัทไดขยายเสนทางการบินไปยังประเทศเมียนมาร หรือ พมา เม่ือปลายป 2556 
ทําใหบริ ษัทตองมีการเตรียมพรอมให กับพนักงาน เชน การฝกอบรมใหความรูทางดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละประเทศในอาเซียน ซ่ึงรวมไปถึงบุคลากรทางดาน
สื่อสารองคกรดวย ท่ีตองมีความรูความเขาใจในดานดังกลาวเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ อาทิ งาน
ดานพิธีการตางๆ นอกจากนั้น การใช Social media อยาง Facebook เพ่ือเปนชองทางการสื่อสาร
กับประชาชนในประเทศเมียนมารนั้น ก็ตองมีความเขาใจในธรรมชาติการสื่อสารของชาวเมียนมาร
ดวย สวนภาษาอังกฤษนั้นก็อยางท่ีกลาวถึงไปแลววา พนักงานคอนขางจะมีฐานภาษาอังกฤษท่ีดีอยู
แลว แตก็ไมใชวาชนพ้ืนเมืองของแตละชาติในอาเซียนจะสื่อสารภาษาอังกฤษไดท้ังหมด ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC ก็เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก และบริษัทก็ใหความสําคัญมากเชนเดียวกัน
โดยเนนไปในดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละประเทศมากกวาดานภาษา
ทองถ่ินซ่ึงคอนขางยาก 
2. การเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอย 

จากการสัมภาษณคุณคุณอริศรา แสงฤทธิ์ (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557) ผูจัดการ
อาวุโสสวนสื่อมวลชนสัมพันธ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) หรือ บางกอกแอรเวยส ไดใหขอมูลไววา การกาวเขาสูยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC นั้น สวนตัวมองวา ไมไดมีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เนื่องจากเปนองคกรท่ีทํางาน
ระหวางประเทศอยูแลว จึงมีการเตรียมความพรอมในเรื่องนี้มานานมากแลว 

2. ความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานส่ือสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรี
ทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 15 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 60 และเปนเพศชาย รอยละ 40 สวนใหญมีอายุ 20 – 29 ป คิดเปนรอยละ 33.3 และสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาสูงสุด อยูในระดับปริญญาโท 8 คน คิดเปนรอยละ 53 โดยสวนใหญเปนผูท่ีอยูในตําแหนงบริหาร 9 คน 
คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญมีอายุการทํางานในองคกรปจจุบัน 1-5 ป 5 คน คิดเปนรอยละ 33.3 

สําหรับความตองการฝกอบรมดานสื่อสารองคกร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการไดรับการพัฒนา
ตนเองโดยวิธีการศึกษาในรูปแบบ การศึกษาตอเนื่องหลักสูตรระยะสั้นมากท่ีสุด โดยอยูในระดับมาก คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.00  
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ตารางท่ี 1: ตารางแสดงคาเฉลี่ยความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ ดานการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา นักสื่อสารองคกรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาชีพ ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ ทางดานการวางแผนการสื่อสาร มากท่ีสุด โดยคิดเปน
คาเฉลี่ย 4.27 อยูในระดับมาก  
 ถึงแมวาตามแนวคิดท่ีเว็บไซต ehow และ chulapedia กลาวถึงหนาท่ีและบทบาทของนักสื่อสารองคกร
วา ตองเปนผูท่ีทําหนาท่ีแทนองคกรในการนําเสนอขอมูลขาวสารใหกับกลุมสื่อมวลชน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวน
เสียใหกับองคกร ตองมีทักษะการเขียนท่ีดี สามารถคิดวางแผนเชิงกลยุทธได มีการประเมินผลการทํางาน สวน
ผูบริหารการสื่อสารก็ตองวางแผน คิดเชิงกลยุทธ และนโยบาย แตจากขอมูลท่ีสรุปไดจะเห็นวา นักสื่อสารองคกร
สวนใหญ ก็ยังคงตองการไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการทําสื่อมวลชน
สัมพันธและการประเมินผลการสื่อสารและการประชาสัมพันธในระดับมากอยู  
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ตารางท่ี 2: ตารางแสดงคาเฉลี่ยความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ ดานภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศ – แบงเปน ทักษะการฟง/การพูด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน และการพัฒนา
ภาษาตางประเทศภาษาอ่ืนๆ  
 

 
  

จากตารางท่ี 2 พบวา นักสื่อสารองคกรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพ ดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ ดานทักษะการเขียนมากท่ีสุด โดยเนนดานการเขียน
แนะนําหนวยงาน และการเขียนจดหมายตอบโต มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.07 อยูในระดับมาก สําหรับ
ภาษาตางประเทศท่ีอยากพัฒนามากท่ีสุดคือ ภาษาจีนและญี่ปุนตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 3: ตารางแสดงคาเฉลี่ยความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพดานการบริการและการจัด
กิจกรรม  

 

3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
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การฟง/พูด การอาน การเขียน อ่ืนๆ 

Series1 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

4 
4.1 

การมีจิตวิทยาการ
บริหาร  

บริการ/กิจกรรมสนอง
เปาหมาย  

การคิดอยางสรางสรรค  

Series1 3.47 3.53 4.07 

Ax
is 

Ti
tle

 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 27 

จากตารางท่ี 3 นักสื่อสารองคกรมีความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพดานการบริการ
และการจัดกิจกรรม ดานการคิดอยางสรางสรรค มากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.07  
 
 
ตารางท่ี 4: ตารางแสดงคาเฉลี่ยความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักสื่อสารองคกรสวนใหญมีความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.93 อยูในระดับมาก  
 

3. ความสอดคลองระหวางนโยบายการพัฒนาบุคลากร กับความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรดานส่ือสารองคกรในธุรกิจการบิน สามารถนําเสนอเปนตารางไดดังนี้ 
ตารางท่ี 5: ตารางแสดงคาเฉลี่ยความตองการการพัฒนาตนเองโดยวิธีการศึกษาตางๆ 

วิธีการ คาเฉลี่ยความตองการการพัฒนาตนเองโดยวิธีการศึกษาตางๆ 
การบินไทย บางกอกแอรเวยส นกแอร 

การประชุมทางวิชาการ 3.4 3.5 3.2 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.2 4.0 3.7 
การสัมมนา 3.4 3.5 3.0 
การฝกอบรม 3.8 4.0 3.7 
การศึกษาดวยตนเอง 3.0 3.3 4.0 
การศึกษาดูงาน 4.4 4.0 3.3 
การเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ 2.8 2.5 3.3 
การศึกษาตอ 3.8 3.0 3.5 
การศึกษาตอเนื่องหลักสูตรระยะส้ัน 4.2 4.3 3.7 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................    

 จากตารางท่ี 5 พบวา สําหรับการบินไทย นักสื่อสารองคกรท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตองการการ
พัฒนาตนเองโดยวิธีการศึกษาดวยการศึกษาดูงานมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.4 อยูในระดับมาก ซ่ึงในสวนของ
นโยบายดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังไมไดมีการระบุวิธีการศึกษานี้ไวอยางชัดเจนหรือใหความสําคัญมากนัก  

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

4 

การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป  

การพฒันาเว็บไซต์  การบํารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมลู  

Series1 3.93 3.6 3.6 
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ในสวนบางกอกแอรเวยส นักสื่อสารองคกรมีความตองการการพัฒนาโดยวิธีการศึกษาดวยการศึกษา
ตอเนื่องหลักสูตรระยะสั้นมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.3 อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากนโยบาย กลับให
ความสําคัญในเรื่องการฝกอบรมมากกวา 

สําหรับนกแอร นาสนใจท่ีนักสื่อสารองคกรสวนใหญเห็นวา การศึกษาดวยตนเอง เปนวิธีการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาตนเองท่ีตองการศึกษามากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.0 อยูในระดับมาก ซ่ึงในนโยบายท่ีผูบริหารใหสัมภาษณมี
เพียงแคการฝกอบรมเทานั้นท่ีกลาวถึง  

 
ตารางท่ี 6: ตารางแสดงความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพในประเด็นตางๆ 

วิธีการ คาเฉลี่ยความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพใน
ประเด็นตางๆ 

การบินไทย บางกอกแอรเวยส นกแอร 

1. ดานการสื่อสารและประชาสมัพันธ 

การส่ือสารระหวางบุคคล (การฟง การพูด การอาน การเขียน) 3.0 4.25 3.50 
การนําเสนอในที่สาธารณะ 4.00 4.00 3.50 
การวางแผนการส่ือสาร 4.60 4.50 3.83 
การเขียนเพื่อการส่ือสารและประชาสัมพันธ 3.00 3.50 3.83 
การผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารและประชาสัมพันธ 3.00 3.00 3.50 
ส่ือมวลชนสัมพันธ 4.00 4.20 3.80 
การจัดการภาวะวิกฤต 3.70 4.00 3.80 
การใชส่ือและเทคโนโลยีเพือ่การส่ือสารและประชาสัมพันธ 4.20 4.50 3.83 
การประเมินผลการส่ือสารและการประชาสัมพันธ 4.00 4.25 3.83 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................    

2. ดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ 
การฟง/การพูด  

- การทักทาย แนะนําบุคคล 4.40 3.25 3.70 

- การตอนรับผูมาเยีย่มชม 4.40 3.25 3.83 

- การนําชมสถานที ่ 4.20 3.25 3.83 

- การตอบคําถาม สนทนา โตตอบ 4.60 3.25 3.83 

การอาน  

- เทคนิคการอาน 3.80 3.50 3.33 

- การอานงานประเภทตาง ๆ 4.00 3.50 3.67 

การเขียน  

- การเขียนแนะนําหนวยงาน 4.60 3.75 3.83 

- การเขียนจดหมายโตตอบ 4.60 3.75 3.83 

- การเขียนขาวประเภทตางๆ 4.00 4.00 4.00 

การพัฒนาภาษาตางประเทศภาษาอื่นๆ 3.40 3.50 3.17 
(โปรดระบุ)………………………………………………………… (สามารถระบุไดไม
จํากัดภาษา) 

0.80 
(จีน ญี่ปุน) 

1.33 
(จีน) 

1.25 
(จีน ญี่ปุน) 

3. ดานการบริการและการจัดกิจกรรม 
การมีจิตวิทยาการบริการ 3.40 3.50 3.50 
การจัดบริการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการกลุมเปาหมาย 3.80 3.75 3.33 
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การคิดอยางสรางสรรค 4.20 4.25 3.83 

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 4.00 4.00 3.83 
การพัฒนาเว็บไซต 3.80 3.75 3.33 
การบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล 3.60 3.75 3.50 

  
จากตารางท่ี 6 หากพิจารณาดานความสอดคลองกับนโยบาย พบวา นักสื่อสารองคกรของบางกอกแอร

เวยส และนกแอร ตองการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ ดวย 
โดยคิดเปนคาเฉลี่ย 4.50 และ 3.83 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย
ของผูบริหารของนกแอร ท่ีตองการใหนักสื่อสารองคกรพัฒนาทางดานการทํา Digital PR และ Social Media อีก
เชนเดียวกัน 1(อางอิงการสัมภาษณคุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวง
สงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1บริษัท นกแอร จํากัด, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557)  
 สวนความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศนั้น 
นักสื่อสารองคกรของการบินไทย มีความตองการพัฒนาภาษาอังกฤษทางดานทักษะการเขียนมากท่ีสุด โดยเนน
ทางดานการเขียนแนะนําหนวยงาน และการเขียนจดหมายโตตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.60 เทากัน อยูในระดับมาก
ท่ีสุด สวนบางกอกแอรเวยส และนกแอร นักสื่อสารองคกรมีความตองการพัฒนาดานภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศ ดานการเขียนขาวประเภทตางๆ มากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับมาก สําหรับ
ภาษาตางประเทศภาษาอ่ืนๆ ท่ีนักสื่อสารองคกรท้ังสามองคกรอยากพัฒนาเพ่ิมเติม ไดแก ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ถึงแมวาผูบริหารของสายการบินท้ังสามสายการบินจะมองวา พนักงาน
จะมีภาษาอังกฤษท่ีดีอยูแลว แตพนักงานเองกลับคิดวาตนเองยังตองการพัฒนาภาษาอังกฤษข้ึนอีก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการบินไทย ท่ีพนักงานตองการพัฒนาทักษะการฟง/พูดทางดานการตอบคําถาม/สนทนาโตตอบ และการ
เขียนทางดานการเขียนแนะนําหนวยงาน และการเขียนจดหมายโตตอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.60 ซ่ึงอยูในระดับมาก
ท่ีสุดเลยทีเดียว 
 ในดานการบริการและการจัดกิจกรรม นักสื่อสารองคกรของการบินไทย บางกอกแอรเวยส และนกแอร 
อยากพัฒนาในดานการคิดอยางสรางสรรคมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.20, 4.25 และ 3.83 ตามลําดับ อยูในระดับ
มาก สวนการพัฒนาตนเองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ท้ังสามองคกรอยากพัฒนาทางดานการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.00, 4.00 และ 3.83 ตามลําดับ อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับ
กับท่ีผูบริหารของนกแอรมองวา  พนักงานท่ีเปนคนรุนใหมสวนใหญ เปนรุนท่ีโตมากับไอทีอยูแลว จึงคอนขางมี
ความรูพ้ืนฐานในเรื่องนี้ดี 1(อางอิงการสัมภาษณคุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณว
สิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1บริษัท นกแอร จํากัด, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) 
จึงนาจะเปนเหตุผลท่ีพนักงานไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพดานนี้เปนพิเศษ  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรีทางการคา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปประเด็นจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดดังนี้ 
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 นโยบายการพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรีทางการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากประชากรท่ีใชในการศึกษาท้ังสามบริษัท มีประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก 

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดานความรูเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
อาเซียน ซ่ึงท้ังสายการบินไทยและสายการบินนกแอรตางก็ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องนี้ เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดานภาษา เปนประเด็นท่ีท้ังสามบริษัทพูดถึง แตกลับไมคอยไดให
ความสําคัญ เนื่องจากบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานกับบริษัทนั้นจะตองมีภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดี
มากอยูแลว 

3. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดานการจัดการภาวะวิกฤต สายการบินบางกอกแอรเวยส ให
ความสําคัญกับการจัดการภาวะวิกฤต เพราะเปนสายการบินจึงตองมีการเตรียมพรอมทางดานนี้
ตลอดเวลา 

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากรทางดาน Social Media และ Digital PR 
นกแอรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางดานการทํา Digital PR และ Social Media 
เนื่องจากมองวา สัดสวนการใชสื่อใหมจะเพ่ิมข้ึน  

ท้ังนี้ ประเด็นท่ีอยากใหมีการจัดการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรดานสื่อสารองคกรในดานการ
จัดการภาวะวิกฤต การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทักษะดานการประชาสัมพันธตางๆ และทักษะ
ทางดาน Digital PR และการใช Social Media อยางไรก็ตาม การบินไทยและนกแอร มองวา การเปดเสรีทางการ
คาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาก ในขณะท่ีสายการบินบางกอกแอรเวยกลับ
มองวามีผลคอนขางนอย  

สวนผลจากการสํารวจดวยแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดาน
สื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปดเสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากกลุมประชากรจํานวน 
15 คน พบวา ความตองการฝกอบรมดานสื่อสารองคกรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการไดรับการพัฒนา
ตนเองโดยวิธีการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตอเนื่องหลักสูตรระยะสั้นมากท่ีสุด และตองการพัฒนาทักษะทางดาน
การวางแผนการสื่อสารท่ีสุด สําหรับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศนั้น อยากพัฒนา
ทางดานทักษะการเขียนมากท่ีสุด สวนดานการบริการและการจัดกิจกรรมนั้นอยากพัฒนาดานการคิดอยาง
สรางสรรค และดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยากเนนดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมากท่ีสุด  

สําหรับความสอดคลองระหวางนโยบายการพัฒนาบุคลากรกับความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรดานสื่อสารองคกรนั้น พบวา ยังไมสอดคลองกันนัก เนื่องจากนักสื่อสารองคกรอยากพัฒนาตนเองดวยวิธี
การศึกษาดูงาน (การบินไทย) การศึกษาตอเนื่องหลักสูตรระยะสั้น (บางกอกแอรเวยส) และการศึกษาดวยตนเอง 
(นกแอร) มากท่ีสุด แตในระดับนโยบายกลับยังไมมีการระบุวิธีการศึกษาเหลานี้ไวอยางชัดเจนหรือใหความสําคัญ
มากนัก สวนหากพิจารณาดานความตองการฝกอบรมในประเด็นตางๆ นั้น พบวา นักสื่อสารองคกรของบางกอก
แอรเวยส และนกแอร ตองการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายของผูบริหารของนกแอร ท่ีตองการใหนักสื่อสารองคกรพัฒนาทางดานการทํา Digital PR 
และ Social Media เชนเดียวกัน ในดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศนั้น นักสื่อสารองคกรของท้ังสามสาย
การบินใหความสําคัญในการพัฒนาตนเองในดานนี้ในระดับมาก ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ถึงแมวา
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ผูบริหารของสายการบินท้ังสามสายการบินจะมองวา พนักงานจะมีภาษาอังกฤษท่ีดีอยูแลว แตพนักงานเองกลับคิด
วาตนเองยังตองการพัฒนาภาษาอังกฤษข้ึนอีก และภาษาท่ีอยากจะพัฒนานอกจากภาษาอังกฤษคือ ภาษาจีนและ
ญี่ปุน 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดคนพบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และตําแหนงในการปฏิบัติงานตางกัน ในภาพรวม มีความตองการพัฒนาศักยภาพ
ไมแตกตางกัน เพราะในปจจุบัน ไมวาจะเปนบุคลากรเพศชาย หรือเพศหญิง ทุกชวงอายุ และมีตําแหนงในการ
ปฏิบัติงานตางกัน ก็มีความตองการอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชนเดียวกับท่ี พัชรินทร 
กีรติวินิจกุล, นิตยา ทวีชีพ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (2553) ไดศึกษาความตองการการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมท่ีมีเพศ อายุ 
และตําแหนงในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการการพัฒนาตนเองในภาพรวมไมแตกตางกัน 

ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท และอยูในตําแหนงบริหารของ
ฝายสื่อสารองคกร สอดคลองกับท่ีเว็บไซต ehow ระบุเรื่องการศึกษาของนักสื่อสารองคกรวา ผูท่ีจบการศึกษาสูง
กวาระดับปริญญาตรีมักจะทํางานในตําแหนงงานบริหารทางดานสื่อสารองคกร อยางไรก็ตาม ท้ังผูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ก็ยังคงมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพไมแตกตางกัน 
เชนเดียวกันกับอายุการทํางานในองคกร ไมวาจะทํางานมานานมากนอยขนาดไหน ก็ยังมีความตองการการพัฒนา
ตนเองเชนเดียวกัน 

ท้ังนี้ ท้ังสามองคกร มีนโยบายการพัฒนาศักภาพบุคลากรท่ีเหมือนๆ กัน ดวยวิธีการฝกอบรมภายใน (In-
house training) ซ่ึงมักจะเปนการฝกอบรมพ้ืนฐานโดยท่ัวไปท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการฝกอบรมเชน 
ฝายทรัพยากรบุคคล การสงพนักงานออกไปเขาคอรสฝกอบรมภายนอก สวนนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีการบินไทยและนกแอร ใหความสําคัญเชนเดียวกัน เพ่ือรองรับ AEC คือ การอบรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมประเทศอาเซียน สอดคลองกันกับท่ี เว็บไซต องคความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหขอมูลไววา 
วัฒนธรรม เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเราตองคํานึงถึง เม่ือตางชาติเขามาในไทย เขาจะนําเอาวัฒนธรรมบางอยางเขามา
ดวย ดังนั้น พนักงานจําเปนตองเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา 
หรือแมแตความคิด และความเชื่อท่ีแตกตางกันแมจะมีคํากลาวท่ีวา เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม วัฒนธรรม
ขององคกร เปนอีกเรื่องท่ีอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม อีกประเด็นท่ีนโยบายท้ังสององคกรมี
ความคลายคลึงกันคือ การตั้งงบประมาณในการฝกอบรมใหกับแตละฝาย  สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนา
บุคลากรในประเทศไทยท่ี คุณสมชาย ไตรรัตนภิรมย ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอิน
ฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ไดมองไววา การพัฒนาบุคลากรในปจจุบันมีความสําคัญข้ึน ทุกองคการตางตองการให
พนักงานของตนพัฒนาตนเอง...นอกจากนี้ ยังมองวา ทุกองคกรตางยอมรับวา การพัฒนาบุคลากรถือวาเปนการ
ลงทุนท่ีไมสูญเปลา (อาภรณ ภูวิทยพันธุ: 327) สวนนโยบายการพัฒนาศักยภาพในดานอ่ืนๆ ท่ีแตละองคกรให
ความสําคัญตางกัน ท่ีนาสนใจคือ นกแอร ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางดาน Digital PR และ 
Social Media เชนเดียวกันกับท่ี ผศ.ดร.วรัชญ ครุจิต กลาวไววา เนื่องจากการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนทุกนาที ตลอด 24 
ชั่วโมง และการสื่อสารตอสาธารณชน ไมจําเปนตองพ่ึงพาสื่อมวลชนขนาดใหญอีกตอไป แตสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ต เว็บไซต และสื่อเครือขายสังคมออนไลน หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิรคไดเขามาพลิกโฉมการประชาสัมพันธ
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จากเดิม (วรัชญ ครุจิต, 2555: คํานํา) สวนภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีผูบริหารของท้ังสามองคกรมองวา พนักงานมี
ภาษาอังกฤษท่ีดีอยูแลว  
 สําหรับความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบิน ในยุคการเปด
เสรีทางการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น สรุปไดวา ถึงแมจะมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และอายุการ
ทํางานในองคกรท่ีตางกัน แตความตองการพัฒนาตนเองไมไดมีความแตกตางกันเลย ความตองการฝกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธดานการวางแผน การสื่อสารมากท่ีสุด ไมวา
จะปฏิบัติงานอยูในระดับปฏิบัติการหรือระดับบริหารก็ตาม สวนความตองการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ ท้ังทักษะการฟง/พูด การอาน การเขียน และอ่ืนๆ สรุปไดวา 
ตองการพัฒนาทักษะทางดานการเขียนมากท่ีสุด สิ่งท่ีนาสนใจคือ ภาษาตางประเทศภาษาอ่ืนๆ ท่ีนักสื่อสารองคกร
ตองการพัฒนามากท่ีสุดคือ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน 
 สวนความสอดคลองของนโยบายการพัฒนาบุคลากร กับความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ดานสื่อสารองคกรในธุรกิจการบินนั้น สําหรับการพัฒนาศักยภาพทางดานการสื่อสารและประชาสัมพันธนั้น ตัวนัก
สื่อสารองคกรของท้ังสามองคกรอยากพัฒนาทางดานการวางแผนการสื่อสารมากท่ีสุด ซ่ึงยังไมสอดคลองกับ
นโยบายของผูบริหารนัก สิ่งท่ีสอดคลองคือ ความตองการพัฒนาศักยภาพดานการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารและประชาสัมพันธของนกแอร ซ่ึงท้ังนโยบายและความตองการของบุคลากรเปนไปในทิศทางเดียวกัน 1(
อางอิงการสัมภาษณคุณสุริยาภา บุนนาค ผู อํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค 
ผูอํานวยการแผนกสื่อสารองคกร 1บริษัท นกแอร จํากัด, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) สวนการพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศนั้น ถึงแมวาผูบริหารจะมองวา พนักงานตองมีภาษาอังกฤษท่ีดี
อยูแลว แตพนักงานก็ยังคงตองการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนข้ึนอีก ดานการพัฒนาตนเองทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น พนักงานสวนใหญไมคอยไดใหความสําคัญมากนัก สอดคลองกับท่ีผูบริหารของนกแอรมองวา 
พนักงานรุนนี้เติบโตมากับการใชไอทีอยูแลว จึงไมคอยไดใหความสําคัญในการพัฒนาในดานนี้มากนัก 1(อางอิงการ
สัมภาษณคุณสุริยาภา บุนนาค ผูอํานวยการใหญฝายสื่อสารองคกร และคุณวสิษฐ ดวงสงค ผูอํานวยการแผนก
สื่อสารองคกร1บริษัท นกแอร จํากัด, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) 
 ขอเสนอแนะทางการปฏิบัติสําหรับหนวยงาน คือ ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรตอไป สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยมองวา ควรศึกษา
ทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสื่อสารองคกร ท่ีพัฒนาจากการนํา
ผลวิจัยในครั้งนี้ไปออกแบบหลักสูตรตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 2) เพ่ือศึกษา

ทัศนะตอการเรียนการแสดงของผูเรียนในสถาบันอบรมการแสดงเอกชน โดยงานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยแบบผสาน
วิธี จากการสืบคนจากเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสพบสถาบันอบรมการแสดงเอกชนจํานวน 44 สถาบัน โดยศึกษา
เอกสารของสถาบันและเอกสารท่ีเก่ียวของ สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและครูสอนการแสดงประกอบการ
สังเกตการณ ผลการวิจัยพบวาสถาบันอบรมการแสดงเอกชนมีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะในชวง 2 ปหลัง 
ท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ กลวิธีในการขยายตัวของสถาบันคือ สถาบันอบรมการแสดงและผูบริหารมัก
ดําเนินกิจการหรืออาชีพอ่ืนควบคูไปกับการเปดอบรมการแสดง เชน ผลิตรายการโทรทัศน ผลิตงานแสดงในงาน         
อีเวนท และเปนผูจัดหานักแสดง ซ่ึงสอดรับกับความตองการของผูเรียนการแสดง กลาวคือ รอยละ 65.15 ของ
ผูเรียนตองการเปนนักแสดง ประกอบกับในฐานะธุรกิจการศึกษาสถาบันยังใหความสําคัญในดานเนื้อหาการสอน 
โดยรอยละ 62.5 ของสถาบันใชวุฒิการศึกษาสาขาการแสดงในระดับปริญญาตรีเปนเกณฑในการคัดเลือกครู  

คําสําคัญ: สถาบันอบรมการแสดงเอกชน สถานภาพของสถาบันอบรมการแสดง ทัศนะของผูเรียนการ
แสดง 
 
ABSTRACT 
 The purposes of the study were 1) to study the status of private acting studios 2) to 
study the opinion of private acting studios’ students. This research is a mixed methodology 
research by using multiple methodology including study private acting studios and relevant 
documents, in-depth interview and observation. There are 44 private acting studios by searching 
on internet. The result found that in last 2 years private acting studios have growth in quantity 
and quality. Private acting studios and founders usually engage in other business such as 
production house, event business and artist agency that accord with the main reason of private 
acting studios’ students: 65.2 % of private acting studios’ students study acting because they 
want to be an actor. On behalf of education business, 62.5 % of private acting studios use 
bachelor’s degree in drama and relevant to recruit acting teacher.  
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Keywords: Private acting studios, Status of acting studios, Opinion of private acting 
studios’ students 
 
บทนํา 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ “สถาบันอบรมการแสดงเอกชน” หมายความถึง สถาบันอบรมการแสดงเอกชนท่ีเปด
อบรมใหแกบุคคลท่ัวไป ไมแตเฉพาะบุคคลในสังกัด และจุดมุงหมายของสถาบัน ไมใชเพ่ือเตรียมพรอมกับบทบาท
ท่ีไดรับไวแลว กลาวคือ ไมไดเปนไปเพ่ือการซอมละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศนและภาพยนตร  

การเปดสถาบันอบรมการแสดงเอกชนในประเทศไทยมีมานานกวา 50 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2505                 
คณะกันตนาการละครของประดิษฐ กัลจาฤก เปนผูกอตั้งศูนยสงเสริมศิลปนข้ึนท่ีศรียาน เพ่ือฝกอบรมบุคลากรใน
การแสดงละครวิทยุและการแสดงท่ัวไป และจากการสืบคนจากเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส พบวาในปจจุบันมี
สถาบันอบรมการแสดงเอกชนจํานวน 44 สถาบัน นอกจากนี้ยังมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงข้ึน เห็นไดจากในชวงป 
พ.ศ. 2555-2556 มีการกอตั้งสถาบันอบรมการแสดงเอกชนข้ึนถึง 20 สถาบัน ภายในระยะเวลา 2 ป 

นอกจากปจจัยดานปริมาณและอัตราการเติบโตแลว สถาบันอบรมการแสดงเอกชนยังมีคุณคาตอวงการ
การแสดงในดานของแหลงความรูวิชาการแสดงซ่ึงนอกเหนือจากการศึกษาสาขาการแสดงในรั้วมหาวิทยาลัย ท้ังยัง
เปนแหลงผลิตบุคลากรท่ีสําคัญดานการแสดงและนักแสดงสูวงการบันเทิงรวมท้ังวงการละครเวที  

ตลอดระยะเวลา 50 กวาปของการกําเนิดสถาบันอบรมการแสดงเอกชนในประเทศไทยระหวางนี้มีหลาย
สถาบันปดตัวลงไป หากแตในขณะเดียวกันก็มีสถาบันอบรมการแสดงใหมๆเกิดข้ึน จากการศึกษาพบวาสถาบัน
อบรมการแสดงในปจจุบันท่ีมีระยะเวลาการเปดอบรมนานท่ีสุดกอตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2545 นั่นคือ สถาบันกันตนา           
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร บริษัทในเครือกันตนาซ่ึงเปนท่ีรูจักในฐานะผูผลิตรายการโทรทัศน โดยกอตั้งข้ึนเพ่ืออบรมการ
แสดงเพ่ือเปนนักแสดง หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2548 สถาบัน Super Model Networks ซ่ึงดําเนินธุรกิจจัดหา
นักแสดง (Modeling) ไดเปดอบรมการแสดงใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเชนกัน เพ่ือมุงผลิตนักแสดงเขาสูวงการ
บันเทิง นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2549 สถาบัน Superstar Academy กอตั้งข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ืออบรม
ศิลปะการแสดงหลายแขนง ท้ังการรอง การเตน โดยมีการอบรมการแสดงเปนหนึ่งในนั้น โดยเปนท่ีนาสนใจวา
สถาบันแหงนี้กอตั้งข้ึนโดยนักธุรกิจซ่ึงมีความสนใจในธุรกิจการศึกษาแขนงนี้ จากชวงระยะเวลา 5 ปดังกลาวจะ
เห็นไดถึงความหลากหลายของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน อยางไรก็ตามในปจจุบันพบวามีสถาบันอบรมการ
แสดงท่ีมีจุดประสงคเพ่ือกวดวิชาเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เชน กลุมศิลปะ Rhythm of 
art และสถาบัน LeBasse Le Drame (เลอเบส เลอ เดรม)  

“สถาบันอบรมการแสดงเอกชน” เชื่อมโยงวงการบันเทิงและวงการการศึกษาสาขาการแสดงในระบบจึง
เปนเสมือนแรงขับเคลื่อนหนึ่งของวงการการแสดงในประเทศไทย จึงเปนท่ีนาสนใจถึงการดํารงอยูหรือสถานภาพ
ของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน โดยในงานวิจัยชิ้นนี้หมายความถึง การกอตั้งของสถาบัน โครงสรางของสถาบัน
และคณะทํางาน แหลงรายได รูปแบบการเปดอบรมการแสดง สถานท่ีตั้งของสถาบัน และการจดทะเบียนสถาบัน 
โดยศึกษาประกอบกับทัศนะของผูอบรมการแสดงเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของสถาบันอบรมการแสดง
เอกชน เพ่ือประโยชนท้ังตอสถาบันอบรมการแสดงเอกชนในประเทศไทยและเปนประโยชนตอวงวิชาการในการ
ปรับตัวและพัฒนาความรูดานศิลปะการแสดงควบคูกับสถาบันอบรมการแสดงเอกชน ทายท่ีสุดเพ่ือการพัฒนา
วงการการแสดงประเทศไทยตอไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยชิ้นนี้ใชแนวคิดเก่ียวกับองคกรเปนกรอบในการวิเคราะหผลการวิจัยในสวนของสถานภาพของ

สถาบันอบรมการแสดงเอกชน องคกรแตละประเภทยอมมีวัฒนธรรมอันเปนลักษณะเฉพาะ ซ่ึงมีผลตอการ
ดําเนินงานของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน สําหรับวัฒนธรรมองคกรเกิดข้ึนจากปจจัยสําคัญคือ ผูกอตั้ง ลักษณะ
หรือรูปแบบขององคกร ตางมีผลตอทิศทางในการดําเนินงานขององคกร (กริช สืบสนธ, 2538: 6-17,123-127 
และ สุพัตรา สุภาพ, 2545: 20-22 อางถึงใน ศิรินทรพร ศรีใส, 2545) ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงขององคกรเกิดข้ึนจาก 
ปจจัยจากภายใน คือ ผูบริหารทําใหมีทัศนคติในการบริหารงานตางกันไป รวมถึงตัวชี้วัดผลประกอบการซ่ึง
ผูบริหารจะเปนผูประเมิน นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอก เชน ความตองการทางการตลาดเปลี่ยนไปก็สงผลตอ
องคกรซ่ึงตองพัฒนาตามความตองการของตลาด (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2551) 
 นอกจากนี้ยังใชแนวคิดคุณคาของการแสดงเปนกรอบในการวิเคราะหทัศนะตอการอบรมการแสดงของ
ผูเรียน จากการประมวลความรูแนวคิดคุณคาการแสดงพบวาสาเหตุท่ีเราจําตองเรียนการแสดงเพราะการแสดงจะ
ทําใหมนุษยสามารถใชชีวิตไดดีข้ึน ถึงแมวาจะไมไดเรียนเพ่ือเปนนักแสดง แตก็สามารถใชการแสดงในการพัฒนา
ทักษะ ในการสื่อสาร การติดตอกับผูอ่ืน เปนการเรียนรูเก่ียวกับตนเองและเรียนรูเก่ียวกับชีวิต (Barton, 2012:1-
31) อยางไรก็ตามอาชีพนักแสดงเปนอาชีพท่ีใครหลายคนใฝฝน การไดออกโทรทัศนสามารถทําใหคนท่ีไมมีใครรูจัก
กลายเปนดาราไดชั่วขามคืน และนี่คือมูลเหตุจูงใจของนักเรียนมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งในการเลือกเรียนสาขาการ
แสดง (Miller, 1999: 1) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
    2. เพ่ือศึกษาทัศนะตอการเรียนการแสดงของผูเรียนในสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเริ่มแรกผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบ
คุณภาพเพ่ือมุงหาเหตุผลและคําอธิบายของปรากฏการณ หลังจากนั้นผูวิจัยใชวิธีการเชิงปริมาณเพ่ือจัดกลุมขอมูล
เพ่ือนําเสนอใหเห็นภาพรวม  
 เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 ผูวิจัยศึกษาสถาบันอบรมการแสดงเอกชนท่ีเปดอบรมการแสดงใน
ปจจุบัน (ชวงเวลาดําเนินการวิจัย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ซ่ึงจากการสืบคนจาก
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส พบจํานวน 44 สถาบัน โดยเก็บขอมูลจากเอกสารของสถาบันและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
(Document) ท้ัง 44 สถาบัน หลังจากนั้นเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและครูสอนการแสดง
ของสถาบัน (In-depth interview)  ประกอบการสังเกตการณ (Observation) โดยใชจุดประสงคการกอตั้ง
สถาบันเปนเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง โดยเลือกสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตุการณจํานวนไมต่ํากวาครึ่งหนึ่ง
ของแตละกลุม ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
 1.สถาบันท่ีมีจุดประสงคการเปดสถาบันเพ่ืออบรมการแสดงเปนหลัก  
 พบท้ังสิ้น 22 สถาบัน ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและครูสอนการแสดงของสถาบันประกอบการ
สังเกตการณ จํานวน 12 สถาบัน ดังนี้ 1) 4Acting 2 Star  2) 4ACTITEM STUDIO 3) Dreambox Acting 
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Studio 4) Drama cube 5) KIZTA Academy 6) SPARK 7) The Drama Academy by ครูเงาะ 8) กันตนา 
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร 9) สถาบันบานสรางดาว 10) LeBasse Le Drame (เลอเบส เลอ เดรม) 11) สถาบันสอนการ
แสดงเด็ก Character Club 12) บานดารา 

 2. สถาบันท่ีมีจุดประสงคเพ่ืออบรมเก่ียวกับศิลปะการแสดงรอบดาน เชน ดนตรี การเตน รองเพลง เดิน
แบบและพิธีกร โดยมีการอบรมการแสดง (Acting) เปนหนึ่งในนั้น  
 พบท้ังสิ้น 10 สถาบัน ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและครูสอนการแสดงของสถาบันประกอบการ
สังเกตการณ จํานวน 5 สถาบัน ดังนี้ 1)4 On air Academy 2) 4Rhythm of Art 3) Superstar Academy                
4) V can dance 5) โรงเรียนศิลปะการละคร สายศิลป 

 3.สถาบันท่ีมีจุดประสงคเปนลักษณะธุรกิจจัดหานักแสดง (Modeling) หากแตมีการเปดอบรมการแสดง
ใหแกบุคคลท่ัวไปดวย  
 พบท้ังสิ้น 6 สถาบัน ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและครูสอนการแสดงของสถาบันประกอบการ
สังเกตการณ จํานวน 4 สถาบัน ดังนี้ 1)4 Mailbox  2) Super Model Networks 3) การแสดงครูโด 4) สถาบัน
คนบนแผนฟลม 

4.องคกรท่ีจัดตั้งข้ึนจากกลุมคนหรือบุคคล   
 พบท้ังสิ้น 6 สถาบัน ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและครูสอนการแสดงของสถาบันประกอบการ
สังเกตการณ จํานวน 3 สถาบัน ดังนี้ 1) Arts on Location 2) Workshop การแสดงโดย ครูตา 3) Young Pack 
Action โดย นินาทสตูดิโอ 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นผูเรียนการแสดงใน
สถาบันอบรมการแสดงเอกชน 66 คน ใชเกณฑชวงวัยในการเลือกกลุมตัวอยางและคัดเลือกกลุมตัวอยางกระจาย
ตามประเภทของสถาบันอบรมการแสดง แบงออกเปน 1) วัยเด็ก อายุ 3-12 ป จํานวน 20 คน โดยสัมภาษณ
ผูปกครองประกอบดวย 2) วัยรุน อายุ 13-18 ป จํานวน 24 คน 3) วัยผูใหญ อายุ 19 ปข้ึนไป จํานวน 22 คน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการสัมภาษณและสังเกตุการณ ประกอบกับศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับสถาบันอบรมการแสดง
เอกชน รวมไปถึงสํารวจความคิดเห็นของผูเรียน เพ่ือมุงหาเหตุผลและคําอธิบายปรากฏการณ และในบางหัวขอ
เพ่ือสามารถเขาใจผลการวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูลและประมวลผลขอมูลออกมาเปนคาเฉลี่ย โดย
ใชแผนภาพในการนําเสนอขอมูล  
 1.สถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
     สถานภาพของสถาบัน หมายความถึง การกอตั้งของสถาบัน โครงสรางของสถาบันและคณะทํางาน             
แหลงรายได รูปแบบการเปดอบรมการแสดง  สถานท่ีตั้งของสถาบัน และการจดทะเบียนสถาบัน สามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังนี้ 
 1.1 การกอตั้งของสถาบัน สถาบันอบรมการแสดงเอกชนในปจจุบันท่ีมีระยะเวลาการดําเนินการนาน
ท่ีสุดคือ สถาบันกันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร ซ่ึงกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2545 ฉะนั้นในบทความนี้จึงเริ่มศึกษาตั้งแตป
พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน (ชวงเวลาดําเนินการวิจัย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557) 
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เพ่ือใหเห็นภาพรวมของธุรกิจผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหเปนชวงปท่ีกอตั้ง ดังตอไปนี้ พ.ศ. 2545-2549 (5ป), พ.ศ. 
2550-2554 (5 ป) และ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2556 (2 ป) ผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 สถาบันอบรมการแสดงท่ีกอตั้งระหวางป พ.ศ. 2545-2549 พบท้ังสิ้น 4 สถาบัน มีท้ังสถาบันท่ีมี
จุดประสงคเพ่ืออบรมนักแสดงเปนหลักคือ สถาบันกันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร และสถาบันสอนการแสดงเด็ก 
Character Club  รวมถึงมีจุดประสงคเพ่ืออบรมศิลปะการแสดงรอบดาน คือ Superstar Academy นอกจากนี้
ยังกอตั้งข้ึนจากบริษัทธุรกิจจัดหานักแสดง คือ Super Model Networks โดยท้ัง 4 แหงมีจุดรวมเหมือนกันคือ  
นอกเหนือจากการอบรมการแสดงแลวยังดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตรายการโทรทัศนดวย 
 สถาบันอบรมการแสดงท่ีกอตั้งระหวางป พ.ศ. 2550-2554 พบท้ังสิ้น 20 สถาบัน เกิดสถาบันอบรมการ
แสดงท่ีไมมีท่ีต้ังถาวรหรือท่ีเรียกวา Workshop นอกจากนี้สถาบันอบรมการแสดงยังมีการดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต
รายการโทรทัศนหรือผลิตงานแสดงในงานอีเวนท (Event) ท้ังนี้การดําเนินธุรกิจดังกลาวเปนผลดีตอการอบรมการ
แสดงเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีใหผูเขาอบรมการแสดงไดแสดงความสามารถ ในทางกลับกันก็เปนผลดีตอการเปนผูผลิต
รายการเพราะสามารถใชนักแสดงท่ีมีอยูได 
 สถาบันอบรมการแสดงท่ีกอตั้งระหวางป พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2556 พบท้ังสิ้น 20 สถาบัน ยังคงมีความ
หลากหลายดานรูปแบบการดําเนินการ หากแตอัตราการเติบโตใน 2 ปนี้ถือวาสูงมากเม่ือเทียบกับท่ีผานมา ท้ังนี้ยัง
พบวาเกิดสถาบันท่ีอบรมการแสดงในลักษณะการกวดวิชาเพ่ือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนสัญญาณใหเห็น
วาวงการการแสดงเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไปมากข้ึน  
 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอบรมการแสดงพบวา สถาบันอบรม                 
การแสดงสวนใหญกอตั้งข้ึนตามความถนัดของผูกอตั้งสถาบัน ดังเชน พิสิษฏพงศ วรเศรษฐการกิจ ผูอํานวยการ
โรงเรียน Superstar Academy เคยทําการสํารวจการตลาดไว  (แหลงท่ีมา http://bit.ly/1k1FVSH เขาถึงขอมูล
วันท่ี 26 ก.พ. 2557) หากแตภายหลังเริ่มมีสถาบันท่ีกอตั้งจากกลุมนักธุรกิจท่ีสนใจในธุรกิจการศึกษาและธุรกิจ
อุตสาหกรรมบันเทิงดวย จากการศึกษาขอมูลทางเอกสารประกอบการสัมภาษณรวม 30 สถาบัน สามารถนําเสนอ
ขอมูลไดดังนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 1: ประสบการณและการศึกษาของผูกอตั้งสถาบันอบรมการแสดง 
   

สวนใหญผูกอตั้งสําเร็จการศึกษาดานการแสดงหรือสาขาท่ีเก่ียวของคิดเปนรอยละ 67 ในขณะท่ีผูกอตั้ง
ไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาการแสดงคิดเปนรอยละ 33 โดยกอตั้งข้ึนจากผูสั่งสมประสบการณจากการทํางานดาน
การแสดง  

ผูกอต้ังสําเร็จการศึกษา
สาขาการแสดงหรือ
สาขาที่เกีย่วของ 

67% 

ผูกอต้ังส่ังสม
ประสบการณจากการ
ทํางานดานการแสดง 

33% 
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 1.2 โครงสรางของสถาบันและคณะทํางาน จากการสัมภาษณผูบริหาร 24 สถาบัน สามารถแบง
โครงสรางของสถาบันอบรมการแสดงออกเปน 3 รูปแบบ คือ โครงสรางองคกรแบบคนเดียว โครงสรางองคกรแบบ
แนวราบ และโครงสรางองคกรแบบแนวดิ่ง   
 

 
แผนภาพท่ี 2: รูปแบบโครงสรางองคกรของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
  

รอยละ 50 ของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน มีโครงสรางองคกรแบบคนเดียวคือ แบบผูบริหารเปนครู
อบรมการแสดงและดําเนินการสถาบันดวยตนเอง ไมวาจะเปนดานการตลาด ดานธุรการ ดานบัญชี เปนตน               
ในกรณีตองการครูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาก็จะวาจางตามโอกาส ท้ังนี้เพ่ือความคลองตัวของสถาบัน
และไมตองแบกรับคาใชจายรายเดือน ซ่ึงเปนเหตุผลหลักท่ีสถาบันอบรมการแสดงสวนใหญมีลักษณะโครงสราง
องคกรแบบนี้ ในขณะท่ีรอยละ  37.5 เปนโครงสรางองคกรแบบแนวราบ คือ ผูบริหารจํานวน 1-2 คน แลวแบง
ออกเปนแผนกครูอบรมการแสดงและแผนกดําเนินการ ท้ังนี้มีเพียงรอยละ 12.5 ท่ีมีโครงสรางองคกรแบบแนวดิ่ง
ระดับการบัญชาการหลายระดับซ่ึงมีธุรกิจอ่ืนท่ีอยูภายในเครือเดียวกัน มีลักษณะการทํางานแยกกันอยางชัดเจน
และสามารถดําเนินงานไดดวยการตัดสินใจของหัวหนาบริษัทตน สถาบันท่ีมีโครงสรางองคกรแบบแนวดิ่ง คือ                
กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร, Superstar Academy และ On air Academy 
 จากการประมวลผลขอมูลพบวาไมมีสถาบันอบรมการแสดงเอกชนใดท่ีดําเนินธุรกิจการอบรมการแสดง
อยางเดียวหรืออยางนอยผูบริหารตองประกอบอาชีพอยางอ่ืนควบคูกับการเปดสถาบันอบรมการแสดง โดยการ
ประกอบธุรกิจดังกลาวจะเปนธุรกิจท่ีสงเสริมสถาบันอบรมการแสดง ยกตัวอยาง เชน การผลิตรายการโทรทัศน
และการผลิตงานแสดงในงานอีเวนท รวมไปถึงงานจัดหานักแสดง ในขณะท่ีผูบริหารประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับการแสดงเชนกัน ยกตัวอยางเชน อาจารยในมหาวิทยาลัย นักแสดง ผูฝกสอนการแสดง และผูผลิตรายการ
โทรทัศน เปนตน   
 คณะทํางานซ่ึงถือเปนหัวใจของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน คือ แผนกครูผูอบรม จากการวิจัยพบวา
สถาบันอบรมการแสดงเอกชนใหความสําคัญกับวุฒิการศึกษาของครู โดยตองสําเร็จการศึกษาจากสาขาการแสดง
ในระดับปริญญาตรีเปนหลัก  

โครงสร้างองค์กรแบบ
คนเดียว, 50% 

โครงสร้างองค์กรแบบ
แนวราบ, 37.5% 

โครงสรางองคกรแบบ
แนวดิ่ง, 12.5% 
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แผนภาพท่ี 3: เกณฑการเลือกครูอบรมการแสดงของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
  

จากการสัมภาษณและการสังเกตการณ 24 สถาบัน มีถึง 15 สถาบัน คิดเปนรอยละ 62.5 ท่ีใชเกณฑนี้
เปนเกณฑคัดเลือกครู ในขณะท่ีสถาบันท่ีใหความสําคัญกับประสบการณทํางานในสายงานการแสดงมากกวามี                  
9 สถาบัน คิดเปนรอยละ 37.5 หากแตอัตราคาตอบแทนของครูประเมินจากประสบการณในการสอนและการ
ทํางานของครู 
 ครูอบรมการแสดงสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท โดยใชเกณฑของคาตอบแทนการอบรม คือ                     
1) ครูจิตอาสา คือ ครูท่ีอบรมโดยไมคิดคาใชจายเพราะมีเจตนารมณสงทอดความรูดานการแสดงมุงประโยชนตอ
ผูเรียนเพ่ือตอยอดเปนอาชีพและเพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 2) ครูท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดานการแสดง โดยจะไดรับคาตอบแทนในการอบรมอยูท่ี 300-600 บาทตอชั่วโมง 3) ครูผูมีประสบการณ คือครูท่ี
อบรมการแสดงมาเปนเวลานานหรือครูท่ีมีประสบการณทํางานในสายงานการแสดง โดยมีคาตอบแทนอยูท่ี 700-
1,200 บาท ตอชั่วโมง 4) ครูพิเศษหรือวิทยากรรับเชิญ คือครูท่ีไดรับเชิญจากสถาบันบางโอกาส โดยมีอัตรา
คาตอบแทนอยูท่ี 5,000-15,000 บาท ตอการมาอบรมหนึ่งครั้ง   
 1.3  รูปแบบการเปดอบรมการแสดง สามารถแบงรูปแบบการเปดอบรมการแสดงออกเปน 4 แบบ                                 
1) แบบเฉพาะกิจ เปนการอบรมท่ีจัดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือเรียกกันวา Workshop มีสถาบัน
ดําเนินการในแบบนี้ถึงรอยละ 42 สาเหตุเพราะเปนการอบรมท่ีไมตองเสี่ยงแบกรับคาใชจายรายเดือนและจํานวน
ผูเรียนยังมีไมมากพอท่ีจะเปดการอบรมอยางตอเนื่องได 2) แบบระดับข้ัน (Level) มีหลักสูตรการเรียนท่ีแนนอน
และแบงระดับตามความยากของเนื้อหา คิดเปนรอยละ 33 3) แบบตอเนื่องทุกสัปดาห สาเหตุเพราะมีแนวคิดวา
การแสดงตองอาศัยการฝกฝนซํ้าๆ คิดเปนรอยละ 13 4) แบบวงกลม วางหลักสูตรเปนลักษณะวนเปนวงกลม คิด
เปนรอยละ 8 สาเหตุเพราะรูปแบบนี้ ทําใหสถาบันคลองตัว สามารถมีนักเรียนใหมเขาเรียนไดเรื่อยๆ                  
5) แบบยืดหยุนตามความสะดวกของครูผูสอน เปนในลักษณะท่ีท้ังเนื้อหาและระยะเวลาเรียนข้ึนอยูกับครูเปนหลัก 
นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 4 
 นอกจากนี้แตละสถาบันยังมีวีธีการดําเนินงานในฐานะธุรกิจท่ีแตกตางกันออกไป เชน ใหทดลองเรียนฟรี 
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขามาดูบรรยากาศการอบรมประกอบการตัดสินใจ อีกวิธีการหนึ่งท่ีนิยมคือทําใหผูเรียนเห็น
ภาพผลลัพธการอบรมท่ีชัดเจน เชน การจัด Showcase แสดงความสามารถรวมไปถึงผลิตรายการ ไมวาจะเปน
ภาพยนตรหรือละครออนไลนใหผูเขาอบรมไดเขารวมเปนนักแสดง เปนตน 

สําเรจ็การศึกษาใน
สาขาการแสดงระดับ
มหาวิทยาลยั, 62.5% 

สั่งสมประสบการณ
จากการทํางานดาน
การแสดง, 37.5% 
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 1.4 แหลงรายได เนื่องจากสถาบันอบรมการแสดงสวนใหญทํากิจการอยางอ่ืนควบคูไปกับการเปดอบรม
การแสดง จึงมีรายไดมาจากทางอ่ืนดวย เชน รายไดจากการวาจางไปฝกอบรม รายไดจากการผลิตรายการและ                 
อีเวนท รายไดจากการจัดหานักแสดง รายไดจากการรับถายรูปโปรไฟล และรายไดจากการใหเชาสถานท่ี  
 รายไดหลักของสถาบันอบรมการแสดงเอกชนมาจากคาอบรม จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ 
29 สถาบัน พบหลักสูตรอบรมการแสดง 52 หลักสูตร เม่ือนําคาอบรมมาเปรียบเทียบกันเปนรายชั่วโมงจะพบวา 
สวนใหญคาอบรมการแสดงอยูท่ีชวง 300-600 บาท โดยหลักสูตรจะเปนหลักสูตรการแสดงพ้ืนฐาน ในขณะท่ีคา
อบรมในชวงราคาท่ีสูงข้ึนไปจะเปนหลักสูตรอบรมการแสดงท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เชน การแสดงสําหรับ
ภาพยนตรและสําหรับการกวดวิชาสอบเขาสาขาการแสดงในระดับอุดมศึกษา 
 1.5 สถานท่ีตั้งของสถาบัน สถานท่ีตั้งของสถาบันอบรมการแสดงเอกชนแบงออกเปน 1) มีท่ีตั้งถาวร โดย
เปนท้ังในลักษณะซ้ือขาด และในลักษณะการเชา อยางไรก็ตามการซ้ืออาคารสถานท่ีตั้ง ไมมีสถาบันใดท่ีซ้ือสถานท่ี
เพ่ือประกอบกิจการอบรมการแสดงเทานั้น หากแตตองประกอบกิจการอ่ืนรวมดวยหรือใชเพ่ือเปนท่ีพักอาศัย  
2) แบบมีท่ีตั้งชั่วคราว เปนในลักษณะของการเชาสตูดิโอเปนรายชั่วโมงหรือไดรับการสนับสนุนสถานท่ี โดยเหตุผล
คือเนื่องจากทําการอบรมการแสดงเพียงวันละไมก่ีชั่วโมงและไมไดอบรมทุกวันจึงไมคุมกับการแบกรับคาใชจาย
หากมีสถานท่ีของตนเอง  
 ปจจัยหลักในการเลือกสถานท่ีตั้งของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน คือ คาใชจายของสถานท่ีและทําเล
ท่ีต้ัง โดยเฉพาะใจกลางเมืองรวมไปถึงเสนทางท่ีใกลกับรถไฟฟาหรือรถไฟใตดินเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสนใจวาสถาบันบางแหงใชเกณฑการอยูใกลกับแหลงผลิตรายการเพ่ือความนาเชื่อถือของ
สถาบัน เชน สถาบันคนบนแผนฟลมเลือกเชาสตูดิโอบริเวณทาวนอินทาวน ซ่ึงเปนแหลงผลิตรายการโทรทัศนและ
โฆษณา  
 อยางไรก็ตามมีบางสถาบันท่ีเลือกสถานท่ีจากอัตราการแขงขันกับสถาบันอ่ืน กลาวคือถาเปนแหลงท่ีมีการ
แขงขันสูงก็จะมีความเสี่ยงมากจึงเลือกท่ีจะบุกเบิกในสถานท่ีใหม ท้ังนี้ผูบริหารสถาบัน V Can Dance ใหแนวคิดท่ี
นาสนใจท่ีวามีรุนพ่ีเคยเปดสถาบันยานสยามสแควรซ่ึงเปนทําเลท่ีดีแตมีอัตราการแขงขันสูงจึงทําใหไมประสบ
ความสําเร็จ ฉะนั้นสถาบันไมไดข้ึนอยูกับทําเลท่ีตั้งเพียงอยางเดียว หากแตข้ึนอยูกับตัวครูผูอบรมเปนหลัก                    
ถาผูเรียนเชื่อถือและเชื่อใจในครู ผูเรียนก็จะตามมาเรียนเอง (นิโลบล วงศภัทรนนท ผูบริหาร V Can Dance, 
สัมภาษณ 23 ก.ย. 2556) 
 1.6 การจดทะเบียนสถาบัน สถาบันอบรมการแสดงเอกชนสามารถแบงรูปแบบการจดทะเบียนไดเปน 3 
แบบ 1) ไมไดจดทะเบียน ดําเนินการในลักษณะกลุมหรือบุคคล เนื่องจากเปนโครงสรางองคกรแบบคนเดียว
ผูบริหารทํางานเองในทุกสวนจึงยังไมมีความจําเปนท่ีตองจดทะเบียนบริษัท 2) จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทหรือ
หางหุนสวนจํากัด ท้ังนี้นอกเหนือจากการเปดอบรมการแสดงแลว ท้ังนี้หากสถาบันทํางานผลิตรายการหรือผลิต
งานแสดงในงานอีเวนทจําตองใชชื่อบริษัทในการรับงาน จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีจําเปนตองจดทะเบียนบริษัท                
3) จดทะเบียนเปนรูปแบบโรงเรียนอยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภาพท่ี 4: รูปแบบการจดทะเบียนของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
  

สถาบันสวนใหญจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทหรือหางหุนสวนจํากัด คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาคือการ
ไมไดจดทะเบียนหากแตเปดในนามของบุคคลและกลุมคน คิดเปนรอยละ 36 เนื่องดวยมีความยืดหยุนมากกวา 
และ จดทะเบียนเปนรูปแบบโรงเรียนอยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการคิดเปนรอยละ 12 โดยสาเหตุท่ีไมนิยมจด
ทะเบียนเปนรูปแบบโรงเรียนอยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการเพราะมีกฎขอบังคับมากมาย ซ่ึงไมเอ้ือตอการ
ดําเนินการสถาบัน 
 2. ทัศนะตอการเรียนการแสดงของผูเรียนในสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 
 ผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นของผูอบรมการแสดงโดยแบงออกเปน 3 ชวงอายุ คือ 3-12 ป, 13-18 ป และ 
19 ปข้ึนไป สามารถอธิบายสาเหตุของการอบรมการแสดงแบงตามชวงอายุไดดังนี้ 
 ทัศนะตอการอบรมการแสดงของผูอบรมการแสดงวัย 3-12 ป พบวาสาเหตุของการเขาอบรมการแสดงมี 
2 สาเหตุหลัก คือ เพ่ือนําความรูท่ีไดปรับใชกับชีวิตประจําวันและตองการเปนนักแสดง โดยผูอบรมการแสดงวัย   
3-12 ป  มีทัศนะตออาชีพนักแสดงดังนี้ นักแสดงเปนอาชีพทําใหเปนคนกลาแสดงออก นักแสดงเปนอาชีพท่ีมี            
การทํางานท่ีสนุก กอใหเกิดความภาคภูมิใจของพอแม และคาตอบแทนของนักแสดงสูง 
 ทัศนะตอการอบรมการแสดงของผูเรียนวัย 13-18 ป ผูท่ีสามารถมีสวนในการตัดสินใจท่ีจะเลือกเรียนได
ดวยตนเองไดแลว มี 3 สาเหตุหลัก คือ เพ่ือนําความรูท่ีไดปรับใชกับชีวิตประจําวัน เพ่ือศึกษาตอสาขาการแสดงใน
ระดับอุดมศึกษา และตองการเปนนักแสดงโดยปจจัยดานคาตอบแทนและชื่อเสียงก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนอยาก
เปนนักแสดง 
 ทัศนะตอการอบรมการแสดงของผูเรียนของวัย 19 ปข้ึนไป เหตุผลหลักของการอบรมการแสดงคือ
ตองการเปนนักแสดง ท้ังนี้ยังอบรมเพ่ือปรับใชกับงานท่ีเก่ียวของกับงานแสดงดวย อยางไรก็ตามยังมีสวนหนึ่งท่ี
อบรมการแสดงเพ่ือปรับใชกับชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 

จดทะเบียนใน
รูปแบบบริษัท 

52% 
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แผนภาพท่ี 5: สาเหตุในการเรียนการแสดงของนักเรียนในสถาบันอบรมการแสดงเอกชน 

  

จากแผนภาพสาเหตุการอบรมการแสดงของนักเรียนการแสดงในสถาบันอบรมการแสดงเอกชน พบวา
เกือบ 2 ใน 3 คิดเปนรอยละ 65.2 มีเรียนการแสดงเพราะตองการอยากเปนนักแสดง โดยมองวาอาชีพนักแสดง
เปนอาชีพท่ีมีคาตอบแทนสูงและยังเปนอาชีพท่ีสรางชื่อเสียงถือเปนโอกาสท่ีดีของชีวิต ในขณะท่ีกลุมผูเรียนท่ี
ตองการนําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 22.7 ท้ังนี้ยังมีสาเหตุจากความตองการศึกษาตอใน
สาขาการแสดงในระดับอุดมศึกษาและนําปรับใชในอาชีพท่ีเก่ียวของรวมแลวคิดเปนรอยละ12.1 ในการสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุมผูเรียน 3-12 ป ผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองรวมดวยพบวา รอยละ 54.54 
ตองการใหบุตรหลานนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ในขณะท่ีรอยละ 45.45 ตองการใหบุตรหลานเปน
นักแสดง 
 3. อภิปรายผล   
 สาเหตุการเติบโตของสถาบันอบรมการแสดงเอกชนมีสาเหตุหลัก 3  ประการ คือ การเติบโตของ
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง การเติบโตขององคความรูดานการแสดงของไทย และทัศนะของผูเรียนตอการเรียนการ
แสดง สามารถอธิบายไดดังนี้  
 การเติบโตของสถาบันอบรมการแสดงเอกชนแปรผันตามการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ในท่ีนี่
หมายความถึงละครโทรทัศน ภาพยนตรและโฆษณา รวมไปถึงการมีทีวีดิจิทัลถึง 48  ชอง ถือเปนการเปดพ้ืนท่ี
ดานสื่อครั้งสําคัญของประเทศไทย เม่ืออุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเติบโตมากข้ึน ผูคนก็ตางแสวงหาพ้ืนท่ีในสื่อเหลานั้น 
สถาบันอบรมการแสดงเอกชนถือเปนหนทางไปสูพ้ืนท่ีในสื่อดังกลาว จึงสงผลตอการเติบโตและการแขงขันท่ี
เพ่ิมข้ึนของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน   
 องคความรูดานการแสดงของไทยเติบโตข้ึนและขยายสูวิชาชีพอ่ืน กลาวคือ ไมเพียงแตเรียนการแสดงเพ่ือ
ไปเปนนักแสดงเทานั้น ในปจจุบันไดกระจายสูวิชาชีพอ่ืน เชนเปนพ้ืนฐานความรูของนักวาดแอนนิเมชั่น ท้ังยังรวม
ไปถึงเปนพ้ืนฐนทักษะการใชชีวิตประจําวัน 
 นอกจากนี้อาชีพดารานักแสดงเปนอาชีพท่ีใครหลายคนใฝฝน จากการผลการวิจัยพบวาเกือบ 2 ใน 3 ของ
ผูเรียนการแสดงในสถาบันอบรมการแสดงเอกชน เรียนการแสดงเนื่องมาจากความใฝฝนในอาชีพนักแสดง คิดเปน
รอยละ 65.2  โดยมองวาอาชีพนักแสดงเปนอาชีพท่ีมีคาตอบแทนสูงและสรางชื่อเสียงถือเปนโอกาสท่ีดีของชีวิต 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 44 

    จากผูผลิตศิลปนนักแสดงสูผูผลิตรายการ คือ กลวิธีสรางผลลัพธท่ีชัดเจนจากการเรียนการแสดงของ
สถาบันอบรมการแสดงเอกชน มีการจัดการแสดงความสามารถหลังจบการศึกษาจากสถาบัน รวมท้ังผลิตสื่อละคร
เวที ภาพยนตรสั้นหรือละครโทรทัศน ซ่ึงออกอากาศออนไลนและออกอากาศทางทีวีเคเบิ้ล เพ่ือสรางพ้ืนท่ีให
ผูเรียนไดแสดงความสามารถ นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีสื่อกลางจัดหางานแสดงใหแกผูเรียนดวย  
   นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหจากสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชนจะพบวามีการดําเนินธุรกิจใน
สวนอ่ืนควบคูไปกับการอบรมการแสดง ท้ังผูผลิตรายการโทรทัศน ละครโทรทัศนและภาพยนตรสั้น ท้ังนี้เพ่ือเปด
โอกาสและเปดพ้ืนท่ีในการแสดงความสามารถของผูเรียน ท้ังยังเปนการประชาสัมพันธสถาบันในขณะเดียวกันดวย 
จากเหตุผลขางตนจึงทําใหแนวโนมในอนาคตของสถาบันอบรมการแสดงจะมีลักษณะ “ครบวงจร” ไมเพียงแตทํา
หนาท่ีพัฒนาฝกฝนความสามารถทางดานการแสดงของนักแสดงแตยังทําหนาท่ีผลิตสื่อเพ่ือเปดพ้ืนท่ีในการแสดง
ความสามารถใหแกผูเรียนดวย  
 
สรุป 
 สถาบันอบรมการแสดงเอกชนเติบโตมากข้ึนท้ังในแงปริมาณและในแงของความหลากหลาย ท้ังยังมี
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ในฐานะธุรกิจการศึกษามีความพยายามในการพัฒนาดานองคความรูควบคูกับ             
ผลการเติบโตทางการตลาด อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีการเติบโตท่ีมากข้ึน หากแตยังขาดเสถียรภาพเห็นไดจาก
สถาบันอบรมการแสดงตองประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการอยางอ่ืนควบคูไปดวย และยังไมสามารถดําเนินการใน
ลักษณะของสถาบันการศึกษาไดเต็มรูปแบบ เนื่องดวยปจจัยทางธุรกิจและกฏขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ท้ังนี้สถาบันอบรมการแสดงเอกชนถือเปนแหลงความรูดานการแสดงสําคัญ ถือเปนสะพานเชื่อมความรูดานการ
แสดงระหวางโลกของวิชาการและโลกของวิชาชีพ หรือการศึกษาการแสดงในรั้วมหาวิทยาลัยกับการทํางานจริง
ฉะนั้นสถาบันอบรมการแสดงเอกชนจึงเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาองคความรูดานการแสดงของประเทศไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “มโนทัศนทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของ 
สถาบันอบรมการแสดงเอกชน” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

  

 
เอกสารอางอิง 
กีรติ ศิวะเก้ือ. 24 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหาร Spark. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. อาคารจัสมินอโศก. 
กีรติ อนันตสุวรรณชัย. 18 ธันวาคม 2556. ผูบริหาร Supermodel Network. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สถาบัน Supermodel Network. 
กฤษณสิริ จิตทิพยศิวะสิริ. 23 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบันคนบนแผนฟลม. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สตูดิโอการแสดงคนบนแผนฟลม. 
กุสุมา เทพรักษ. 19 กุมภาพันธ 2557. ครูสอนการแสดง Superstar Academy. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ครบรอบ 27 ป สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3. (2539). กรุงเทพฯ : บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต.  



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 45 

ชรินทร ลิ้มรังษี. 24 กุมภาพันธ 2557. ผูจัดการสถาบัน Dreambox Acting Studio. สัมภาษณโดย.  
  ศศินันท พัฒนะ. Dreambox Acting Studio. 
ญาณี เหลาวิริยะรัตน. 22  กันยายน 2556. ผูบริหารสถาบัน Drama Cube. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สถาบัน Drama Cube. 
ณัฐวดี กาญจนสูตร. 18 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบัน Rhythm of Art. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สตูดิโอ Rhythm of Art. 
ทรงพร ณ บางชาง. 19 มกราคม 2557. ผูบริหารสถาบันบานดารา. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
 สถาบันบานดารา. 
ทศพล ธนนันทาพร. 13 ธันวาคม 2556. ผูบริหารสถาบัน Actiems. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
 สถาบัน  Actiems. 
ธนกร พฤกษชาติถาวร. (2554). พัฒนาการขององคกรและผลงานคณะฟสิคัลเธียเตอรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ
 ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 
ธุระชัย นิจรัตน. 25 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบันการแสดงครูโด. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
 สถาบันการแสดงครูโด. 
นินาท บุญโพธิ์ทอง. 1 เมษายน 2557. ผูบริหาร Young Pack Action. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
 Young  Pack Action ทางดวนเพลินจิต. 
นิโลบล วงศภัทรนนท. 23  กันยายน 2556. ผูบริหารสถาบัน V can Dance. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สถาบัน V can Dance. 
บุญยงค เปรี่ยวจําเริญ. 2 มีนาคม 2557. ผูจัดการสถาบันกันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร. สัมภาษณโดย.   
 ศศินันท พัฒนะ.  สถาบันกันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร. 
ปนัดดา ธนสถิตย. (2531). ละครโทรทัศนไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประภัสสร กาญจนสูตร. 18 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบัน Rhythm of Art. สัมภาษณโดย.  
 ศศินันท พัฒนะ.  สตูดิโอ Rhythm of Art. 
ประเวศน มหารัตนสกุล. (2551). การพัฒนาองคกรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : พิมพตะวัน. 
ปรียาพร ศรีหะรัญ. 7 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบันบานสรางดาว. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
  สถาบันบานสรางดาว. 
พรรณศักดิ์ สุขี. (2554). การเปดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทย: ปญหาเรื่องแนวคิด
 จินตนิยมในสังคมทุนนิยมบริวาร 
พิสิษฎพงศ-วรเศรษฐการกิจ-นักบริหารรุนใหมวิสัยทัศนกวางไกล. สืบคนเม่ือ 26 ก.พ. 2557, จากเว็บไซด 
 http://bit.ly/1k1FVSH  
ภัทรกฤต ดวงสนิท. 16 ธันวาคม 2556. ผูบริหารสถาบัน Acting2star. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
  สถาบัน Acting2star. 
ภัฎฎารินทร อิงคุลานนท. (2550). สถานภาพวิชาชีพและกระบวนการสื่อสารของผูฝกสอนการแสดงกับนักแสดงใน
 งานสื่อละครเวที ละครโทรทัศน ภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
 สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร. 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 46 

ภูนภ โอลารแปง. 16 มีนาคม 2557. ผูบริหารสถาบัน LeBasse Le Drame. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
รวิพล พุมเรือง. 18 มกราคม 2557. ผูบริหารสถาบัน KIZTA Academy. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
  สตูดิโอการแสดง KIZTA Academy. 
รสสุคนธ กองเกตุ. 9 กันยายน 2556. ผูบริหารสถาบัน The Drama Academy by ครูเงาะ. สัมภาษณโดย. 
 ศศินันท พัฒนะ. สถาบัน The Drama Academy by ครูเงาะ. 
วัฒนชวินท กิตติเลิศรัฐ. 18 กันยายน 2556. ผูบริหารสถาบันสอนการแสดงเด็ก Character Club. สัมภาษณโดย. 
 ศศินันท พัฒนะ. สถาบันสอนการแสดงเด็ก Character Club. 
วิทวัส สังสะกิจ. 26 กันยายน 2556. ผูบริหาร Workshopการแสดงโดยครูตา. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
ศราวุธ พุมจําเนียร. 18 มกราคม 2557. ผูบริหารสถาบัน KIZTA Academy. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สตูดิโอการแสดง KIZTA Academy. 
ศิรินทรพร ศรีใส. (2545). จินตทัศนในกระบวนการสื่อสารการแสดงของคณะละครเวทีสมัยใหม. วิทยานิพนธ
 ปริญญา มหาบัณฑิต, สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 
ศิริรัตน รัตนวงศศิริ. 24 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบัน Mailbox. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
สมชาย ลีลารักษสกุล. 22  กันยายน 2556. ผูบริหารสถาบัน Drama Cube. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ. 
 สถาบัน Drama Cube. 
สุพรรณ บูรณพิมพ: ราชินีแหงการละคร. (2528). หนังสือท่ีระลึกงานฌาปนกิจ.  
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายประดิษฐ กัลยจาฤก ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันจันทรท่ี 21 กรกฎาคม 

2540. (2540). 
อัจจิมา ณ พัทลุง. 4 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหาร Art on location. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
อมตา ปยะวานิชย. 13 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบันสายศิลป. สัมภาษณโดย. ศศินันท พัฒนะ.  
 สถาบันสายศิลป. 
เอ้ืออาทร วงศศิริ. 24 กุมภาพันธ 2557. ผูบริหารสถาบัน Dreambox Acting Studio. สัมภาษณโดย.  
  ศศินันท พัฒนะ. Dreambox Acting Studio. 
ไอรินทร ติวาไชยพันธ. 15 มกราคม 2557. รองอาจารยใหญสถาบัน On air Academy. สัมภาษณโดย.  
  ศศินันท พัฒนะ. สถาบัน On air Academy. 
Barton, Robert. (2012). Acting: Onstage and Off. United States:  Wadsworth Cengage Learning. 
Hodge, Alison (ed.). (2000). Twentieth Century Actor Training. New York: Routledge. 
Manderino, Ned. (1985). All about Method Acting. Los Angeles: Manderino Books. 
Merlin, Bella. (2010). Acting: The Basic. New York: Routledge.   
Miller, Bruce J.. (2000). The Actor as Storyteller: an Introduction to Acting. Mountain View, Calif: 
 Mayfield. 
   
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 47 

การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภยั  
กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY TO PROTECT AGAINST THE GREAT 
FLOOD: A CASE STUDY OF NONTHABURI AND PAK KRET MUNICIPALITY, 
NONTHABURI PROVINCE 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

E-mail: paobao9@hotmail.com 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ปองกันมหาอุทกภัยฯ และ 3) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐและเอกชนใน
เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด  สําหรับเทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล รวมท้ังสิ้น 195,894 ครัวเรือน  กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 
และสุมตัวอยางตามสัดสวนของครัวเรือนในแตละตําบล  การวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีความ
เก่ียวของและเชี่ยวชาญในวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด รวมท้ังสิ้น 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ 
ความถ่ีและรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   t-test, One-way ANOVA และ LSD และในการวิจัย
เชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

1. การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา รองลงมาคือ ดานการ
วางแผนดําเนินกิจกรรมดานการติดตามและประเมินผลตามลําดับ และอันดับสุดทายคือดานการลงทุน รวม
กิจกรรมและการปฏิบัติ 

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย ฯ พบวา ประชาชนในครัวเรือนใน
ชุมชนท่ีอาศัยในเทศบาล และตําบลตางกัน มีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ไมแตกตางกัน และ
ประชาชนในครัวเรือนในชุมชนท่ีมีสถานภาพและลักษณะพ้ืนท่ีตางกัน มีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหา
อุทกภัย ฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ 

3. วิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐและเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา กรอบวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยฯ มี 5 กรอบ คือ 1) 
การเตรียมการปองกันมหาอุทกภัย 2) การจัดการขณะมหาอุทกภัยเขาพ้ืนท่ี 3) การบริหารจัดการมีสวนรวมของ
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ชุมชน 4) การฟนฟูเยียวยาผูประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย และ 5) แนวทางในการบริหารจัดการปองกันมหา
อุทกภัยในอนาคต   
 คําสําคัญ: การมีสวนรวม ชุมชน มหาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ํา 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and compare the community’s 
participation in protecting against the great flood of 2011 in the Nonthaburi and Pak Kret 
municipalities in Nonthaburi province, as well as to examine flood control management of 
public and private organizations. A mixed method research design was employed to collect 
both quantitative and qualitative data. The population and sample in this research covered the 
areas of five different sub-districts in Nonthaburi municipality and five different sub-districts in 
Pak Kret municipality, including a total of 115,894 households from Nonthaburi municipality and 
a total of 80,000 households  Pak Kret municipality. There were a total of 195,894 households 
involved in this study. The sample size applying the Taro Yamane formula with a confidence 
level of 95 percent and a probability of error at 5 percent. The sample was randomly selected 
based on the proportion of households in each sub-districts. The key informants were twenty 
people who included administrative policy makers in public and private sectors, government 
officials, local politicians, community leaders, and experts in water management in public and 
private sectors (both in and out of the areas). The research instrument included a questionnaire. 
The questionnaire was used to collect quantitative data. The statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage. Mean and standard deviation, t-test, One-way ANOVA and LSD. In-
depth interviews were used to collect qualitative data, of which the content was analyzed. The 
results were as follows: 

1. Community participation was found to be at a high level in every aspect which 
included the aspects of finding problems and their causes, activity planning, follow-
up/evaluation and investment, participation, and practice, respectively. The highest scoring 
issues of each aspect were on perceptions of information about the great flood situation, the 
provision of useful information for protection against the great flood, participation in packing 
sand bags for flood protection, and follow-up with public and private sectors in areas relevant 
to protection against the great flood. 

2. Regarding community participation in protecting against the great flood, it was found 
that people from different types of households located in different municipalities and sub-
districts had similar levels of participation. Whereas people from households in communities 
that had different status and topography levels participated in protecting against the great flood 
differently at significance levels of .05 and .001, respectively. 
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3. Concerning flood control management of public and private organizations in the areas 
of Nonthaburi and Pak Kret municipalities, five scopes of flood control management were 
found: 1) preparation for protection against the great flood, 2) flood control and disaster 
management, 3) management of community participation, 4) relief and rehabilitation of flood 
victims, and 5) guidelines on future protection against a great flood.  
 Keywords: Participation, Community, The Great Flood, Flood control management,  
 
บทนํา 
 สถานการณน้ําทวมของประเทศไทยในป 2554 มีความรุนแรงมากกวาปกติ อิทธิพลของพายุโซนรอนนก
เตนท่ีพาดผานประเทศไทยทําใหในหลายพ้ืนท่ีของประเทศประสบปญหาน้ําทวมสถานการณน้ําทวมตั้งแตวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2554 กลายเปนมหาอุทกภัยท่ีสงผลกระทบอยางตอเนื่องและรุนแรงหลายดานไมวาจะเปนดาน
ทรัพยสินหรือสิ่งสาธารณประโยชน ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเท่ียว ดานการคา และดาน
การคมนาคมขนสง  ธนวรรธน พลวิชัย (2554) ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ไดกลาววา เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยมูลคาความเสียหายรวม 3.5 แสนลาน
บาท แบงเปนภาคอุตสาหกรรม 2 แสนลานบาท ภาคเกษตร 8.5 หม่ืนลานบาท การคา 2.9 หม่ืนลานบาท การ
ทองเท่ียว 2.5 หม่ืนลานบาท สงผลกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ป 2554 ลดลงเหลือรอย
ละ 3.1-3.4 คาดวาจะทําใหอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยป 2554 ขยายตัวเพียงรอยละ 1.5-2.0 ดังนั้นจึงถือ
ไดวาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เปนอุทกภัยรุนแรง นอกจากความเสียหายท่ีไดรับดังกลาวขางตน 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนยังไดถูกวิพากษวิจารณกันในสังคมถึงสาเหตุท่ีนอกเหนือจากภัยธรรมชาติ และมีการเรียกรองหา
ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการน้ําในเข่ือนตางๆ จากขอมูลเหตุการณรวมท้ังความเสียหายและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ทําใหทุกภาคสวนในสังคมตางตระหนักถึงเหตุการณ ความเสียหายและผลกระทบนั้นหันหนามารวมมือกัน
ในการเตรียมการปองกันการเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก ตลอดจนการเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผลกระทบ 
สําหรับมหาอุทกภัยครั้งนี้มีประชาชนจํานวนมากตั้งคําถามถึงสาเหตุน้ําทวมครั้งนี้ และยังสงสัยวาปตอๆ ไปจะเกิด
เหตุการณเชนนี้อีกหรือไม ถาเกิดเหตุการณเหมือนปท่ีผานมาจะมีการเตรียมการและรับมือกัน อยางไรตามใน
เบื้องตนประชาชนในสังคมไมควรกลาวโทษหนวยงาน องคกรหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการรับผิดชอบได แต
ควรตองมีการรวมมือกันในการจัดเตรียมการบริหารจัดการ วางแผนระยะยาวลวงหนาเพ่ือรองรับสถานการณท่ี
อาจเกิดข้ึนไดอีกและควรเปนแผนรองรับอยางยั่งยืนดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหา
อุทกภัย สุธี วรประดิษฐ (2555) ไดกลาวถึงแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) วา 
การมีสวนรวมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท ท้ังนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5  ท่ี
มุงเนนคนเปนสําคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลง
ลาง มาเปนจากระดับลางข้ึนบน สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมแบงออกเปน 4 แบบ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการ
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการลงทุน รวม
กิจกรรมและการปฏิบัติ 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล นอกจากนั้นการมีสวนรวมภาคประชาชน
และชุมชุนของประเทศถือเปนกําลังสําคัญยิ่งในการเตรียมการปองกันตนเองและเปนหนวยยอยท่ีคอยสนับสนุน
ชวยเหลือสังคมระดับประเทศ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปาก
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เกร็ด จังหวัดนนทบุรี  สําหรับเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 38.9 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล คือ สวนใหญ 
ตลาดขวัญ ทาทราย บางกระสอและบางเขน สวนเทศบาลนครปากเกร็ด ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 36.04 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
5 ตําบล 34 หมูบาน คือ ตําบลปากเกร็ด 3 ตําบลบางพูด 3 ตําบลบางตลาด 3 ตําบลคลองเกลือ 3และตําบลบานใหม 3 ท้ัง 
2 เทศบาลการรวมแรงรวมใจ ฝาฟนปญหาและแกไขภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในเขตชุมชนของตนเองไดจึงถือไดวา
ชุมชนใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการและการมีสวนรวมวา เปนเรื่องสําคัญท่ีทุกคนตระหนักรวมกัน
และมีจุดมุงหมายรวมกันในการชวยเหลือชุมชนอยางแทจริงจึงกลายเปนท่ีกลาวถึงในสังคมระดับตางๆ และไดรับ
ความสนใจจากหนวยงาน  สื่อมวลชนในการนําเสนอใหเปนชุมชนเขมแข็งของการปองกันมหาอุทกภัยท่ีผานมา  
และหากหลายชุมชนของประเทศไดมีการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการชวยเหลือตนเองก็อาจเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการชวยปองกันมหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได  จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว
ขางตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย เพ่ือ
นํามาประยุกตใชเปนแนวทางสรางการมีสวนรวมของชุมชนตางๆ ของประเทศในการปองกันมหาอุทกภัย ซ่ึงอาจมี
โอกาสเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงคาดวาผลการวิจัยจะสามารถเปนสวนหนึ่งของการวางแนวทางแกไขและปองกัน
ปญหาน้ําทวมของประเทศไทยไดในอนาคต ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ําของชุมชนเพ่ือปองกันน้ําทวม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี
และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐ และเอกชนในเทศบาล         
นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ประชาชนในครัวเรือนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด โดย 

เทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล คือ ตําบลสวนใหญ ตําบลตลาดขวัญ ตําบลบางเขน ตําบลบางกระ
สอ และตําบลทาทราย จํานวน 115,894 ครัวเรือน (เทศบาลนครนนทบุรี, 2554) และเทศบาลนครปากเกร็ด
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล คือ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือและตําบลบานใหม 
จํานวน 80,000 ครัวเรือน (เทศบาลนครปากเกร็ด, 2554) รวมจํานวน 195,894 ครัวเรือน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด 
และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 ครัวเรือน (หรือ 400 คน) และสุมตัวอยางตามสัดสวนของครัวเรือนในแต
ละตําบล 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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 ผูใหขอมูลสําคัญ เก่ียววิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครนนทบุรีและ
เทศบาลนครปากเกร็ด รวมท้ังสิ้น 20 คน ประกอบดวย ผูบริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ปองกันมหาอุทกภัยภาครัฐ จํานวน 8 คน ขาราชการ/นักการเมืองทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการปองกัน
มหาอุทกภัย จํานวน 4 คน ผูนํา/หัวหนา/ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด 
จํานวน 4 คน และผูเชี่ยวชาญดานบริหารจัดการน้ําภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี จํานวน 4 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของ
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของชุมชน ไดแก สถานภาพ เทศบาลนคร ตําบล ชุมชนและลักษณะพ้ืนท่ีของ
ชุมชน โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด 4 ดานคือ  การคนปญหาและสาเหตุของปญหาการวางแผนดําเนินกิจกรรม การลงทุน รวมกิจกรรม
และการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล รวม 37 ขอ ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scales)  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) 5 ระดับ คือ สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน
มหาอุทกภัย ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด ลักษณะเปนแบบปลายเปด 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดย
ใชแบบสัมภาษณ มี 5 ประเด็นคําถาม ไดแก การวางแผน วิธีการเตรียมการปองกันมหาอุทกภัย การจัดการขณะ
มหาอุทกภัยเขาพ้ืนท่ี การฟนฟูเยียวยาผูประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย และแนวทางในการบริหารจัดการปองกัน
น้ําทวมในอนาคต 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของชุมชน สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะหคือ 
ความถ่ีและรอยละ การมีสวนรวมในการปองกันมหาอุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด 
สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะหคือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ใช t-test, One-way ANOVA และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD สําหรับ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ทําการวิเคราะหเนื้อหา หาความถ่ีและ
จัดอันดับ  และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี
สกัดขอคําตอบ วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ความเหมือน ความตางและหาความถ่ี เพ่ือใหไดขอสรุป
เก่ียวกับวิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนนทบุรี
และเทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไป จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 อยูในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.20 ซ่ึงสวนใหญอาศัยในตําบลทาทราย จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
32.20 และกลุมตัวอยางท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดสวนใหญอาศัยใน ตําบลบางตลาด จํานวน 66 คน 
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คิดเปนรอยละ 42.60  และลักษณะพ้ืนท่ีของชุมชนติดแมน้ํา จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50สําหรับการ
วิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.49 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .677 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ การคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหา รองลงมาคือ ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรม ดานการติดตามและประเมินผล ตามลําดับ 
และอันดับสุดทายคือดานการลงทุน รวมกิจกรรมและการปฏิบัติ ดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .660 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ อันดับแรก คือ การรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับสถานการณมหาอุทกภัย รองลงมาคือ การสํารวจ 
ติดตามสถานการณมหาอุทกภัย และ การรับทราบสภาพปญหามหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี ตามลําดับ อันดับสุดทายคือ 
การประชุม วิเคราะหสาเหตุของปญหามหาอุทกภัยและจัดทําแผนปองกันมหาอุทกภัย ดานการวางแผนดําเนิน
กิจกรรม พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .797 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับ
แรก คือ การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการวางแผนปองกันมหาอุทกภัย เชน ระดับน้ํา ลักษณะบานเรือนท่ีอยู
อาศัย และความตองการชวยเหลือหรือระดับการชวยเหลือในพ้ืนท่ี เปนตน รองลงมาคือ การรวมสํารวจพ้ืนท่ี
ปองกันมหาอุทกภัย และการตัดสินใจและกําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการปองกันมหาอุทกภัย
ในพ้ืนท่ี ตามลําดับ อันดับสุดทายคือ การรวมเปนคณะกรรมการตางๆ ของเทศบาลเพ่ือวางแผนดําเนินการ ดาน
การลงทุน รวมกิจกรรมและการปฏิบัติ พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .802 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับแรก คือ การรวมกิจกรรมกรอกทราย บรรจุถุงเพ่ือใชปองกันมหาอุทกภัย 
รองลงมาคือ การกอคันก้ันน้ํา/กระสอบทรายเพ่ือใชปองกันมหาอุทกภัย และการเปนจิตอาสาประกอบอาหาร / 
อาหารกลอง /สงเสบียงชวยเหลือผูประสบมหาอุทกภัย ตามลําดับ อันดับสุดทายคือ การใหท่ีพักอาศัยแกผูประสบ
มหาอุทกภัย ดานการติดตามและประเมินผล  พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .795 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับแรก คือ การติดตามการทํางานของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการปองกันมหาอุทกภัย รองลงมาคือ การรับรูขอมูล/ขอสรุปเก่ียวกับผลการดําเนินการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย และการรับรูขอมูล/ขอสรุปเก่ียวกับงบประมาณท่ีใชในการสนับสนุนการปองกันและชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย ตามลําดับ อันดับสุดทายคือ การเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการชวยเหลือผูประสบมหาอุทกภัยไปยัง
องคกรระดับประเทศ การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยกรณีศึกษาเทศบาล
นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนในครัวเรือนในชุมชนท่ีอาศัยในเทศบาล 
และตําบลตางกัน มีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยฯ ไมแตกตางกัน และประชาชนในครัวเรือนใน
ชุมชนท่ีมีสถานภาพและลักษณะพ้ืนท่ีตางกัน มีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย ฯ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ วิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐ
และเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา กรอบวิธีการบริหารจัดการ
ปองกันมหาอุทกภัยฯ มี 5 กรอบ คือ 1. การเตรียมการปองกันมหาอุทกภัย ไดแก  การเตรียมความพรอมดาน
การวางแผน การเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือ งบประมาณและบุคลากรเปนประจําทุกป การติดตามสถานการณ
น้ําจากแหลงขอมูลขาวสารท่ีมีความนาเชื่อถือ  การประชุมเพ่ือหาแนวทางขอสรุปรวมกันและชี้แจงแกฝายตางๆ ท่ี
เก่ียวของ การวางแผนปองกันท่ีดี  การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาและคนหาพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม การ
ประสานความรวมมือและของรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และการสื่อสารขอความรวมมือและสนับสนุนผาน
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 2. การจัดการขณะมหาอุทกภัยเขาพ้ืนท่ี ไดแก การบริหาร
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แบบมีสวนรวมทุกภาคสวน การวางระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางผังเมืองท่ีเปนระบบเก้ือหนุนการปองกัน
มหาอุทกภัย การมีผูนําท่ีเขมแข็ง การจัดตั้งศูนยประสานงานขอความชวยเหลือและขอความรวมมือ การระดมการ
ชวยเหลืออยางเรงดวนและท่ัวถึง การประสานความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชน การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การมีสวนรวมและเสียสละของชุมชน การจัดการเครือขาย การจัดตั้งศูนยพักพิงหรือศูนยอพยพและ
ศูนยอํานวยการ การประเมินสถานการณและตรวจสอบขอมูลอยางตอเนื่อง 3. การบริหารจัดการมีสวนรวมของ
ชุมชน ไดแก การบริหารจัดการการมีสวนรวม การใชชองทางการสื่อสารเผยแพรขอมูลเชิญชวนการมีสวนรวม  
การใชแรงจูงใจเชิงบวก  การตื่นตัวตอเหตุการณหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนของประชาชน  การบริหารจัดการชุมชน
โดยการสรางการมีสวนรวมผานกระบวนการสื่อสารรูปแบบการจัดกิจกรรม  การใชผูนําชุมชนระดับทองถ่ิน และ
การบริหารการมีสวนรวมผานเครือขาย 4. การฟนฟูเยียวยาผูประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย ไดแก การเรง
ระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีใหเร็วท่ีสุด การชี้แจงขอเท็จจริงและทําความเขาใจกับชุมชน การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลและ
การทําความสะอาด  การสํารวจพ้ืนท่ีในชุมชนท่ีมีน้ําทวมขังเพ่ือเรงติดตามเงินชวยเหลือเยียวยา การสํารวจพ้ืนท่ี
และเรงชี้แจงเรื่องงบประมาณชวยเหลือเยียวยาเพ่ิมเติม การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ี การสรางขวัญกําลังใจแกผู
ประสบมหาอุทกภัย การสนับสนุนจากองคกรภายนอกพ้ืนท่ีดานงบประมาณและดานอ่ืนๆ การจัดสรรงบประมาณ
ทองถ่ินและการอํานวยความสะดวกตางๆ 5. แนวทางในการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยในอนาคต ไดแก 
การสํารวจพ้ืนท่ีน้ําทวมเพ่ือหาสาเหตุของการไมสามารถปองกันมหาอุทกภัยท่ีผานมาได การจัดขุดลอกคูคลอง  
การจัดการซองแซมประตูระบายน้ําและจัดทําประตูระบายน้ําถาวร การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ําและ
จัดทําสถานีสูบน้ํา การจัดทําแนวคันก้ันน้ําหรือเสริมถนน การจัดทําเข่ือนก้ันน้ําชั่วคราว การจัดทําเข่ือนก้ันน้ําถาวร 
การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพ่ือแจงขาวสารและแจงเตือนเฝาระวัง การประสานงานในระดับทองถ่ิน การ
จัดทําหรือขยายทอระบายน้ํา การบริหารการมีสวนรวมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ และขอเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยในอนาคต เชน การสนับสนุนและเอาใจใสอยางจริงจัง ตอเนื่องของรัฐบาลตอ
สถานการณอุทกภัยในอนาคต เปนตน 
 
อภิปรายผล 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยกรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปาก
เกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
รองลงมาคือ ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรมดานการติดตามและประเมินผลตามลําดับ และอันดับสุดทายคือดาน
การลงทุน รวมกิจกรรมและการปฏิบัติสอดคลองกับแนวคิดของ นรินทรชัย พัฒนาพงศา (2546: 17) ท่ีแบงระดับ
การมีสวนรวมตามแนวทางพัฒนาชุมชน เปนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมาชน คือ รวมคนหา
ปญหาของตนใหเห็นวาสิ่งใดท่ีเปนปญหารากเหงาของปญหารวมคนหาสิ่งท่ีจําเปนของตนในปจจุบันคืออะไรรวม
คิดชวยตนเองในการจัดสําดับปญหา เพ่ือจะแกไขสิ่งใดกอนหลังวางแผนแกไขปญหาเปนเรื่องๆรวมระดมความคิด
ถึงทางเลือกตาง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือ แกไขปญหาท่ีวางแผนนั้นรวมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช
รวมดําเนินการแกไขปญหานั้นๆรวมติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน และรวมรับผลประโยชน
หรือรวมเสียผลประโยชนจากการดําเนินงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของฉันทผกา ผลภักดี (2554) กลาววา การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย โดย
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ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา 
ไดคือ ดานการเสนอขอมูลเพ่ือตัดสินใจ ดานการดําเนินการ และดานการติดตามประเมินผล ตามลําดับ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ผองศรี คะรานรัมย (2553) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดหวาย อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร พบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 วิธีการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐและเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มี 5 กรอบใหญ ไดแก การเตรียมการปองกันมหาอุทกภัย การจัดการขณะมหา
อุทกภัยเขาพ้ืนท่ี การบริหารจัดการการมีสวนรวมของชุมชน การฟนฟูเยียวยาผูประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย 
และแนวทางในการบริหารจัดการปองกันมหาอุทกภัยในอนาคต ซ่ึงรายละเอียดของท้ัง 5 กรอบมีความสอดคลอง 
กับแนวทางบริหารจัดการน้ําของ สนิท อักษรแกว (2554) ประธานสมาคมปาชายเลนนานาชาติ  ผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบนิเวศวิทยาปาบกและปาชายเลน กลาววา  แนวทางท่ีจะทําใหเกิดความยั่งยืนท่ีแทจริงในเรื่องของระบบการ
ปองกันการเกิดวิกฤติน้ําทวม 56 มาตรการในการจัดการน้ําแบบยั่งยืน 5  คือ ระบบปองกันน้ําทวม ระบบการเตือน
ภัยน้ําทวม ระบบปองกันตัวเอง การตอสูกับน้ําทวม ระบบบรรเทาและเยียวยาน้ําทวม และระบบการจัดการอยาง
บูรณาการ สอดคลองกับชูโต อายุพงศ (2555: 1-14) ไดกลาวถึง แนวทางการปองกันความเสียหายและมาตรการ
บริหารจัดการน้ําทวมประกอบไปดวย 1) มาตรการท่ีนําสิ่งกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ําทวม เชน การ
ปรับปรุงสภาพลําน้ํา การใชอางเก็บน้ํา เข่ือนและพนังก้ันน้ํา เปนตน  นอกจากนั้นยังมี 2) มาตรการไมใช
สิ่งกอสรางซ่ึงประกอบไปดวยมาตรการสําหรับการปองกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข เชน การวางผัง
เมือง การพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม ซ่ึงโดยท่ัวไปควรใชมาตรการท้ังสองอยางรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการ
บรรเทาภัยพิบัติท่ีดียิ่งข้ึน และสอดคลองกับ เสรี ศุภราทิตย (2546: 9-11) ไดใหขอเสนอเรื่องการบริหารจัดการ
อุทกภัยเชิงองครวม โดยครอบคลุมภารกิจตามวงจรของการจัดการ กลาวคือ การปองกันและลดผลกระทบจากภัย 
การเตรียมพรอมรับภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังการเกิดภัย 
 
สรุป 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ตามลําดับคือ การ
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรม ดานการติดตามและประเมินผลและดานการ
ลงทุน รวมกิจกรรมและการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา คือ การรับทราบ
ขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับสถานการณมหาอุทกภัย การสํารวจ ติดตามสถานการณมหาอุทกภัย และการ
รับทราบสภาพปญหามหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี และการประชุม วิเคราะหสาเหตุของปญหามหาอุทกภัยและจัดทําแผน
ปองกันมหาอุทกภัย ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรม คือ การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการวางแผนปองกันมหา
อุทกภัย การรวมสํารวจพ้ืนท่ีปองกันมหาอุทกภัย และการตัดสินใจและกําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
เตรียมการปองกันมหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี ดานการลงทุน รวมกิจกรรมและการปฏิบัติ คือ การรวมกิจกรรมกรอก
ทราย บรรจุถุงเพ่ือใชปองกันมหาอุทกภัย การกอคันก้ันน้ํา / กระสอบทรายเพ่ือใชปองกันมหาอุทกภัย และการ
เปนจิตอาสาประกอบอาหาร / อาหารกลอง / สงเสบียงชวยเหลือผูประสบมหาอุทกภัย และดานการติดตามและ
ประเมินผล คือ การติดตามการทํางานของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปองกัน
มหาอุทกภัย การรับรูขอมูล/ขอสรุปเก่ียวกับผลการดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และการรับรูขอมูล/
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ขอสรุปเก่ียวกับงบประมาณท่ีใชในการสนับสนุนการปองกันและชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และวิธีการบริหาร
จัดการปองกันมหาอุทกภัยขององคกรภาครัฐและเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีวิธีการบริหารจัดการท่ีสามารถนําไปประยุกตใชและขยายขอบขายวิธีการบริหารจัดการในระดับประเทศ 
แบบท่ีเรียกวา “ครบวงจร” ตั้งแตการเตรียมการกอนเกิดมหาอุทกภัย ขณะเกิดมหาอุทกภัยเขาพ้ืนท่ี และการฟนฟู
เยียวยาหลังเกิดมหาอุทกภัย โดยพิจารณาใชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณ 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสํารวจสถานภาพโดยท่ัวไปของตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร 
พฤติกรรมการใชบริการ เอกลักษณองคการ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ และความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการ
สายการบินคาเธยฯ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการ 
เอกลักษณองคการ และความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคา
เธยฯในปจจุบัน และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ของสายการบินคาเธยฯ 3) เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารเชิงการบริหารเพ่ือการพัฒนาความภักดีของ
ลูกคาประชากรท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูโดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใชบริการ
สายการบินคารเธยฯ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 200 ราย เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใช  ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, Anova, Regression และ Multiple 
Regression โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการใชบริการ เอกลักษณองคการ คุณภาพบริการ ความภักดี
ของลูกคา 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study are: 1) to survey the general status of variables on 
demographic factors, consumption behaviors factors, corporate identity factors, satisfaction of 
service quality factors, and the factors of customer loyalty of Cathay Pacific Airways; 2) to study 
the relations among demographic factors, consumption behaviors factors, corporate identity 
factors, satisfaction of service quality factors  affecting current customer loyalty of Cathay Pacific 
Airways, and to study the relations of consumption behavior affected service quality satisfaction 
of Cathay Pacific Airways; and 3) providing executive recommendations for administration to 
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enhance customer loyalty. The target population of this study are the passenger who travelling 
on First and Business classincluding Thais and Foreign customers with Cathay Pacific Airways. 
The sample size are 200 people. This study use questionnaires as research instruments. This 
statistical tools used in this study are Percentages, Mean, Standard Deviation, T-Test, Anova, 
Regression and Multiple Regression analysis. SPSS is used for data at a statistical level of 0.05.  
 
บทนํา  
 การรายงานของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (The International Air Transport 
Associate: IATA) (อางถึงในสถาบันการบินพลเรือน, 2555) ท่ีไดกลาวถึง ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการลดลงของผล
กําไรของภาคอุตสาหกรรมสายการบินท่ัวโลก ซ่ึงประกอบไปดวยสาเหตุ 3 ประการ คือ ปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในยูโรโซน และปญหาการแขงขันท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนในธุรกิจสายการ
บิน จากวิกฤติปญหาท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจการบินท่ัวโลกไดเพ่ิมความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงปญหาเหลานี้ได
สงผลกระทบถึงผลประกอบการของสายการบินคาเธย แปซิฟก ท่ีติดลบติดตอกันนานถึง 2 ป จากการประกาศผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ปบัญชี 2555 ไดรายงานวา บริษัทฯ มีผลกําไรในป 2555 มูลคาอยูท่ี 
916 ลานเหรียญฮองกง เม่ือเปรียบเทียบกับผลกําไรในป 2554 มูลคาอยูท่ี 5,501 ลานเหรียญฮองกงโดยลดลงอยู
ท่ีรอยละ 83.3 (บริษัท คาเธย แปซิฟก แอรเวย, 2012) นอกจากนี้ในป 2556Skytraxไดรายงานการจัดอันดับ 10 
สายการบินท่ีดีท่ีสุดในโลก โดยสายการบินคาเธยฯ อยูอันดับท่ี 6 ซ่ึงเปนการตกอันดับมานานถึง 2 ปติดตอกันจาก
ท่ีเคยเปนผูนําในสามอันดับแรกกลับตกอันดับลงมาอยูในอันดับท่ี 6 (Skytrax Aviation Ltd., 2013)จากขีด
ความสามารถท่ีลดลงของสายการบินคาเธย แปซิฟกนั้น สายการบินมีแนวทางในการแกปญหาการใหบริการลูกคา
อยางไร ท้ังนี้เพ่ือเปนการเขาใจถึงความตองการของลูกคา ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะทําใหองคการรูถึงความพึงพอใจ
และความภักดีในคุณภาพการบริการ และเพ่ือหาโอกาสในการลดชองวางระหวางองคการและลูกคาตอไป   
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.เพ่ือสํารวจสถานภาพโดยท่ัวไปของตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการ เอกลักษณ
องคการ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ และความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟก   

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการ เอกลักษณองคการ 
และความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ีมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟก และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบริการของสายการบินคา
เธย แปซิฟก   

3.เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารเชิงการบริหารเพ่ือการพัฒนาความภักดีของลูกคา 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 

1. ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคา
เธย แปซิฟก   
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2. ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสาย
การบินคาเธย แปซิฟก   

3. ปจจัยดานเอกลักษณองคการมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟก   
4. ปจจัยดานความพึงพอใจในคุณภาพบริการ มีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย 

แปซิฟก   
5. ปจจัยรวมดานตางๆมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟก  
6. ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสารมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบริการของสายการ

บินคาเธย แปซิฟก 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) 
Kumar and Werner (2006) ไดกลาวถึงแนวคิดความภักดีของลูกคาวาประกอบดวย 2 แนวคิด ไดแก 

ความภักดีดานทัศนคติหมายถึง ทัศนคติและการรับรูของลูกคาท่ีมีการแสดงออกถึงผลิตภัณฑหรือบริการ และ
ความภักดีดานพฤติกรรมนั้นเปนการสังเกตจากพฤติกรรมของลูกคาท่ีมีการแสดงออกถึงผลิตภัณฑและบริการท่ีชื่น
ชอบเปนพิเศษ กลาวคือ มีพฤติกรรมการซ้ือซํ้าเปนประจําสมํ่าเสมอหรือตอเนื่อง Heskett, Sasser and 
Schlesinger (1997) ไดอธิบายถึง ความสัมพันธระหวางพนักงานและลูกคาในสภาวะแวดลอมบริการ ทักษะของ
พนักงานผูซ่ึงมีความพึงพอใจอยางสูง จะสงมอบคุณภาพบริการตอลูกคาในระดับสูง ทําใหลูกคามีทัศนคติตอ
องคการอยางม่ันคง แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของลูกคาในระดับสูง ซ่ึงความพึงพอใจของลูกคากอใหเกิดความ
ภักดีระดับสูงตามลําดับ โดยแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมของลูกคา เชน การซ้ือซํ้าและการบอกตอของ
ทัศนคติของลูกคา เปนตน กระบวนการนี้มีผลในระยะยาวชวยรายไดมีการเติบโตอยางม่ันคงและผลกําไร 
 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม 

 

  

 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิด 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรเปาหมาย คือ ผูโดยสารชาวไทย
และชาวตางชาติท่ีใชบริการชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งของสายการบินคาเธยฯโดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
จํานวน 200 คน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณา 
และสถิติอางอิง โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

X1 X1 = ลักษณะประชากรศาสตร 
X2 = พฤติกรรมการใชบริการ 
X3 = เอกลักษณองคการ 
X4 = คุณภาพบริการ 
Y   = ความภักดีของลูกคา 

X3 

X2 X4 Y 
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ผลการวิจัย 
1) ตามวัตถุประสงคท่ี 1 
ลักษณะประชากรศาสตรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (63%) มีอายุระหวาง 25-34 ป (62%) ถือ

สัญชาติฮองกง (42%) ศึกษาในระดับปริญญาตรี (85.5%) โดยเปนพนักงานระดับกลาง (Manager) (45%) และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 20,001-30,000 บาท (58.5%) 

พฤติกรรมการใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการในระดับชั้นธุรกิจ (98.5%) เดินทางโดยใช
เสนทางเอเชีย (91.5%) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียว (51.5%) ประโยชนท่ีลูกคาไดจากการเลือกใชบริการสายการ
บินคาเธย แปซิฟกเพราะความถ่ีของเท่ียวบิน (18.9%) มีการเดินทางประจํา (65.5%) โดยใชบริการสารการบินคา
เธย แปซิฟกปละ 1-4 ครั้ง (50.5%) และกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง (78.5%) 

เอกลักษณองคการกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางคือไมแนใจ เม่ือพิจารณา
รายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจในดานสัญลักษณหรือโลโกของสายการบินมาก
ท่ีสุด ( X = 3.26) เม่ือพิจารณารายขอของแตละดานพบวา สัญลักษณหรือโลโกของสายการบิน มีความชัดเจนไม
สับสนกับโลโกของสายการบินอ่ืน ๆมากท่ีสุด ( X = 3.31) รองลงมา คือเครื่องแตงกาย ( X = 3.26) เม่ือพิจารณาราย
ขอของแตละดานพบวา เครื่องแบบพนักงานบริการบนเครื่องบินมีความโดดเดนมากท่ีสุด ( X = 3.33) รองลงมา คือ 
ชื่อสายการบิน( X = 3.20) เม่ือพิจารณารายขอของแตละดานพบวา โดยภาพรวมแลวคุณพึงพอใจกับชื่อสายการบิน
( X = 3.28) และลําดับสุดทาย คือ โทนสี/เฉดสี ( X = 3.19) เม่ือพิจารณารายขอของแตละดานพบวา สวนใหญให
ความสําคัญกับการตกแตงหองโดยสารบนเครื่องบินโดยใชสีขาวเทาตัดกับเบาะสีเขียวใหความรูสึกเรียบงาย( X = 
3.25) ตามลําดับ  

ความพึงพอใจในคุณภาพบริการกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางคือไมแนใจ 
เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจในคุณภาพบริการดานดานการ
รูจักและเขาใจลูกคา และดานการใหความม่ันใจตอลูกคามากท่ีสุด ( X = 3.27) โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน รองลงมาคือ 
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการและดานการตอบสนองตอลูกคาโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน ( X = 3.20) และ
ลําดับสุดทาย คือ ดานความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) ( X = 3.19)  

ความภักดีของลูกคากลุมตัวอยางมีความภักดีตอการใชบริการสายการบิน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
คือคอนขางเห็นดวย ( X = 3.15) ท้ังนี้ เม่ือพิจารณารายขอของแตละดานพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับความภักดี
ตอสายการบินโดยเฉพาะโดยภาพรวมทานพึงพอใจกับการใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟก มากท่ีสุด ( X = 
3.26) 

2) ตามวัตถุประสงคท่ี 2 
ผลการสรุปการทดสอบสมมติฐานท้ัง 6 ขอ แสดงในตารางท่ี 1  
สมมุติฐานท่ี 1: จากผลการวิจัยพบวา ลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟกท่ีมีเพศ อายุ สัญชาติ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันนั้นเปนปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมุติฐานท่ี 2: จากผลการวิจัยพบวา ลูกคาท่ีใชบริการสายการบิน คาเธย แปซิฟก  ท่ีมีการเลือกใช
บริการในระดับชั้น/ความออนไหวดานราคา จุดหมายปลายทาง และจุดประสงคของการเดินทางท่ีไมแตกตางกัน 
เปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความภักดีของลูกคา ในขณะท่ีอัตราการใช/ความถ่ีและผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือท่ี
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แตกตางกัน เปนปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมุติฐานท่ี 3: จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเอกลักษณองคการมีความสัมพันธกับความภักดีของ
ลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมุติฐานท่ี 4: จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความพึงพอใจในคุณภาพบริการ มีความสัมพันธกับความ
ภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  
 สมมุติฐานท่ี 5: จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเอกลักษณองคการและปจจัยดานความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการ มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  

สมมุติฐานท่ี 6: จากผลการวิจัยพบวา ลูกคาท่ีใชบริการสายการบิน คาเธย แปซิฟก  ท่ีมีการเลือกใช
บริการในระดับชั้น/ความออนไหวดานราคา จุดหมายปลายทาง และจุดประสงคของการเดินทางท่ีไมแตกตางกัน 
เปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบริการของสายการบินคาเธย แปซิฟก  ในขณะท่ีอัตราการใช/
ความถ่ีและผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันนั้น  เปนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ี
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ตามวัตถุประสงคท่ี 3 
ดานเอกลักษณองคการ ควรอาศัยการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ หรือการโฆษณาบริษัท (Corporate 

Advertising) เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคการใหเกิดความนาเชื่อถือในดานชื่อเสียงขององคการและเพ่ือ
รักษาความสัมพันธอันดีระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ 
 ดานคุณภาพบริการควรใหความสําคัญไปท่ีเทคนิคการใหบริการ ใหผูรับบริการสัมผัสกับทุกจุดสัมผัส
บริการ (Moment of Truth) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูความรูสึกและประสบการณของผูรับบริการ 
 ดานความภักดีของลูกคาควรพัฒนาการออกแบบรายการสงเสริมความภักดีของลูกคา (Loyalty 
Program) อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความพึงพอใจและดึงดูดใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง 
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ตารางท่ี 1:  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 ตัวแปรอิสระ คานัยสําคัญ ผลการทดสอบ  ตัวแปรอิสระ คานัยสําคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี1 เพศ 0.04 สอดคลอง สมมติฐานท่ี2 ระดับชั้น 0.87 ไมสอดคลอง 

อายุ 0.00 สอดคลอง ระยะทาง 0.35 ไมสอดคลอง 
สัญชาติ 0.02 สอดคลอง จุดประสงค 0.15 ไมสอดคลอง 
การศึกษา 0.00 สอดคลอง ความถี่ 0.03 สอดคลอง 
อาชีพ 0.00 สอดคลอง ผูมีอํานาจตัดสินใจซ้ือ 0.03 สอดคลอง 
รายได 0.00 สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี3 เอกลักษณ
องคการ 

0.00 สอดคลอง สมมติฐานท่ี4 คุณภาพบริการ 0.00 สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี5 -เอกลักษณ
องคการ 

0.00 
 

 
สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี6 ระดับชั้น 0.98 ไมสอดคลอง 

-คุณภาพบริการ 0.00 ระยะทาง 0.67 ไมสอดคลอง 
จุดประสงค 0.06 ไมสอดคลอง 
ความถี่ 0.02 สอดคลอง 
ผูมีอํานาจตัดสินใจซ้ือ 0.03 สอดคลอง 

 
การอภิปรายผลของการวิจัย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟกท่ีมีเพศ อายุ สัญชาติ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันนั้น เปนปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจเปน
เพราะปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรตางๆท่ีประกอบไปดวย เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีมีความแตกตางกัน ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ
ของผูบริโภคแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีของ Kotler and Armstrong (2004) เรื่อง 
รูปแบบจําลองสิ่งกระตุนและการตอบสนองของพฤติกรรมผูซ้ือกลาวคือ ปจจัยภายนอกท่ีเปนสิ่งเราและสิ่งกระตุน
ท่ีประกอบไปดวยการตลาดและสิ่งเราอ่ืนๆท่ีเขามาภายในกลองดําของผูบริโภค ซ่ึงภายในกลองดําประกอบไปดวย
ลักษณะของผูซ้ือ (ปจจัยภายนอก ปจจัยบุคคลและปจจัยภายใน) และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (การรับรูถึงความ
จําเปน, การคนหาขอมูล, การประเมินผลทางเลือก, การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ) แลวเกิดการ
ตอบสนองของผูซ้ือ คือ ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคาและบริการตัดสินใจซ้ือซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เอนกพงศ โคตาและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ท่ีพบวา อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพท่ีแตกตาง
กันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกตางกันและงานวิจัยของ Melnyk , 
Van Osselaer and Bijnolt (2009) ท่ีพบวา ลูกคาท่ีเปนเพศหญิงมีความภักดีมากกวาลูกคาท่ีเปนเพศชาย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวาลูกคาท่ีใชบริการสายการบิน คาเธย แปซิฟก  ท่ีมีอัตราการใช/
ความถ่ี และผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน เปนปจจัยท่ีมีผลตอความภักดีของลูกคาท่ีแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคแตกตางกัน ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีของ (Mathieson and Wall, 1982)อางถึงใน Swarbrooke and Honer, 
2003) เรื่อง รูปแบบจําลองพฤติกรรมการซ้ือของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการทองเท่ียว ท่ีประกอบไปดวยปจจัย 5 
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ปจจัย ดังนี้ 1. ความรูสึกหรือความปรารถนาในการทองเท่ียว 2. การรวบรวมขอมูลและการประเมินภาพลักษณ
การทองเท่ียว 3. การตัดสินใจทองเท่ียว 4. ประสบการณการทองเท่ียวและการเตรียมตัวการทองเท่ียว 5. การ
ประเมินและผลลัพธท่ีไดจากการทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจิรภัทร ทุงนากลาง (2552)ท่ีพบวา 
ระยะเวลาการเปนสมาชิกและความคุมคาของการใชบริการมีแนวโนมการใชบริการซํ้าสัญญาณจานดาวเทียม ทรู
วิชั่นสและงานวิจัยของ พรพรรณ เจียมประเสริฐบุญและปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีพบวา จํานวนธุรกรรมท่ีมาใช
บริการ มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอธนาคารกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา ปจจัยดานเอกลักษณองคการมีความสัมพันธกับความภักดีของ
ลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจเปนเพราะ การออกแบบเอกลักษณองคการท่ีมองเห็นไดนั้น ไมวาจะเปน 
ชื่อสายการบินสัญลักษณหรือโลโกของสายการบินโทนสี/เฉดสีและเครื่องแตงกาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งเราหรือ
ตัวกระตุนใหลูกคาเกิดทัศนคติและภาพลักษณท่ีดีในสายตาลูกคาตอผลิตภัณฑหรือบริการ เม่ือลูกคาเกิดความรูสึก 
ไมวาจะเปนความเชื่อม่ันหรือความประทับใจแลว ก็จะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีของ Davies, Chun,  Silva and Roper (2003) เรื่อง หวงโซความมีชื่อเสียงองคการ 
(The Corporate Reputation Chain) เอกลักษณมีอิทธิพลตอภาพลักษณและสงผลใหลูกคาเกิดความภักดีตอ
องคการดานพฤติกรรมโดยมีการซ้ือซํ้าหรือการบอกตอ และยังสงผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ AnuchatCamchong, PhusitWonglorsaichon (ม.ป.ป.) พบวา เพ่ือท่ีจะสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน บริษัทไทยควรลงทุนดานเอกลักษณท่ีมีความแตกตางในการดึงดูดและรักษาลูกคาและงานวิจัยของ 
สรัญญา เลี่ยนเพชร (2552) พบวา ทัศนคติของผูโดยสารตอเอกลักษณใหมของสายการบินไทยเปนไปในเชิงบวก 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา ปจจัยดานความพึงพอใจในคุณภาพบริการ มีความสัมพันธกับ
ความภักดีของลูกคาท่ีใชบริการสายการบินคาเธย แปซิฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจเปนเพราะการท่ีจะรักษาความพึงพอใจใหมีความสมํ่าเสมอนั้น 
สงผลกระทบโดยตรงตอความภักดีของลูกคา ดังนั้น ถาเราสามารถสงมอบคุณภาพบริการในระดับสูงท้ัง 5 ดานได
นั้น ก็จะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะมีผลในเชิงจิตวิทยาคือสงผลใหลูกคากลับมาใชบริการอีก ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีของ Zeithaml, Parasuraman, andBerry (1996) เรื่อง รูปแบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการและความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม กลาวคือ ระดับคุณภาพบริการมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของลูกคาถาลูกคาชื่นชอบก็จะพูดถึงบริษัทกับบุคคลอ่ืนในแงดี มีการ
แนะนํา มีการใชจายในราคาท่ีสูงและรักษาความภักดีตอบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Khatib (1998) ท่ี
พบวา คุณภาพบริการท้ังหมดมีความสัมพันธอยางมากท้ังความพึงพอใจและความภักดีของผูโดยสาร และงานวิจัย
ของ Hafeez and Muhammad(2012) พบวา คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และโปรแกรมการสราง
ความภักดีเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมความภักดีของลูกคา    

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวา ลูกคาท่ีใชบริการสายการบิน คาเธย แปซิฟก  ท่ีมีอัตราการใช/
ความถ่ีและผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันนั้น  เปนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบริการท่ี
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจ
เปนเพราะการบริการเปนงานท่ีเก่ียวของกับการตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ดังนั้น
การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักการตลาดและยังมีผลตอการพยากรณแนวโนมทางการ



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 64 

ตลาดซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรรีรัตน ศุภร เสรีรัตน ปณิศา มีจินดา และ
อรทัย เลิศวรรณวิทย (2550) ท่ีไดกลาวไววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือใหทราบถึงความตองการและ
พฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ ซ่ึง
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ท่ีพบวา จุดประสงคของการใชบริการ และความถ่ีใน
การใชบริการ เปนปจจัยท่ีทําใหเลือกใชบริการของสายการบินนี้แตกตางกัน และมีระดับการรับรูคุณภาพบริการ
ของพนักงานสายการบินในประเทศไทย แตกตางกัน  
 
เอกสารอางอิง 
จิรภัทร ทุงนากลาง.  (2552).ปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมการใชบริการซํ้าสัญญาณจานดาวเทียมทรูวิชั่นส 

(True Vision) ของผูใชบริการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญานิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสวนดุสิ ต . สืบคน เ ม่ือวัน ท่ี  20 มกราคม 2557, จากเว็ บ
ไซด:   http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook 

พรพรรณ เจียมประเสริฐบุญและปณิศา มีจินดา.  (2553). ความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอธนาคารกรุงเทพ 
สาขาในหางสรรพสินคา ในเขตจังหวัดปทุมธานี.  ปริญญานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี. สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มกราคม2557, จากเว็บ
ไซด: http://www.research.rmutt.ac.th 

ศิริวรรณเสรรีรัตน ศุภร เสรีรัตน ปริญลักษิตานนท องอาจ ปทะวานิช ปณิศา มีจินดา จิระวัฒน อนุวิชาชานนท
และอรทัย เลิศวรรณวิทย.  (2552).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด. 

สถาบันการบินพลเรือน. (2555). สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินไทย ประจําเดือน มิถุนายน 2555.สืบคน
เม่ือ 22 ตุลาคม 2012, จากเว็บไซด: 
http://www.catc.or.th/2013/attachments/file/year2555/0655.pdf.   

สรัญญา เลี่ยนเพชร.  (2552).  ทัศนคติและความพึงพอใจของผูโดยสารตอเอกลักษณใหมและการบริการของสาย
การบินไทย. ปริญญานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สิทธิชัย ศรีเจริญประมง.  (2556). แนวทางการพัฒนาการดําเนินการดานทุนมนุษยเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ
 ของสายการบินไทย. ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. สืบคน 

เม่ือ20 มกราคม 2557, จากเว็บไซด: http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b180589.pdf 
เอนกพงศ โคตา  และ กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ.  (2556). ปจจัยการจัดการลูกคาสัมพันธท่ีมีผลตอการใช บ ริ ก า ร

ซ้ําโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล . ปริญญานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

AnuchartCamchong, PhusitWonglorsaichon.  (ม.ป.ป.). The Definition, Development, and 
Dimensions of Corporate Identity. Master of Business Administration Program, University 
of the Thai Chamber of Commerce.  สืบคนเม่ือ 22 ตุลาคม 2012, จากเว็บไซด: 
http://www.utcc.ac.th/thesis/academicweek/2552/business/anuchat.pdf 

บริษัท คาเธย แปซิฟกแอรเวย จํากัด. (2012). Annual Report 2012.  สืบคนเม่ือ 22 ตุลาคม 2555, 

http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook
http://www.research.rmutt.ac.th/wpc
http://www.catc.or.th/2013/attachments/file/year2555/0655.pdf.%20%20ค้นวันที่%2022
http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b180589.pdf
http://www.utcc.ac.th/thesis/academicweek/2552/business/anuchat.pdf


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 65 

จากเว็บไซด: www.cathaypacific.com 
Skytrax Aviation Ltd.  (2013). The World’s Best Airlines in 2013. สืบคนเม่ือ 22 มิถุนายน 

2555, จากเว็บไซด: http://www.worldairlineawards.com/awards_2013/Airline2013.htm. 
Davies, Gray, Chun, Rosa, Silva, Rui Vinhas & roper, Stuart.  (2003). Corporate Reputation 

and Competitiveness.  1sted.  New York: Routledge. 
Heskett, J.W., Sasser, W.E., Schlesinger, L.A.  (1997).  The Service Profit Chain.  New York: The 

Free Press. 
Melnyk, Valentyna., Van Osselaer, Stijn M.J., and Bijnolt, Tammo H.A. (2009). Are Women More 

Loyal Customers Than Men? Gender Differences in Loyalty to Firms and Individual 
Service Providers.Journal of Marketing. July 2009, Vol. 73 Issue 4, 82-96. สืบคนเม่ือ 6 
มิถุนายน2556, จากเว็บไซด: web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=7565a6c5-5610-4bce-
a3ff-67701e3ec056%40sessionmgr113&vid=5&hid=123 

Hafeez,Samaraz and Muhammad, Bakhtia. (2012). The Impact of Service Quality, Customer 
Satisfaction and Loyalty Programs on Customer’s Loyalty:Evidence from Banking Sector 
of Pakistan.  International Journal of Business & Social Science.Vol.3 Issue 16, p200-209. 
สืบคนเม่ือ 18 เมษายน 2556, จากเว็บไซด: https//:webebscohost.com. 

Khatib, FahedSalim. (1998). An investigation of airline service quality, passenger 
satisfaction and  loyalty: The Jordanian Airline.  สืบคนเม่ือ 22 ตุลาคม 2012, จากเว็บไซด:  

 http://etheses.whiterose.ac.uk/3647/  
Kumar, V. and Werner,  J. Reinartz. (2006). Customer Relationship Management.A  
 Databased Approach.  USA: RK Donnelling. 
Kotler, Philip , and Armstrong, Gary. (2004).  10th  ed. Principles of Marketing.  NJ: Prentice – 

Hall. 
Swarbrooke, John. , and Horner, Susan.  (1999). ConsumerBehaviour in tourism.  Great 

Britain: Martins the Printers 
Zeithaml, V.A., Berry, L.L .& Parasuraman A. (1996). The Behavioral Consequences of Service 

Quality.Journal of Marketing.60 (2). 
 
 

http://www.cathaypacific.com/
http://www.worldairlineawards.com/awards_2013/Airline2013.htm


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 66 

แนวคิดการมีสวนรวมกับการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา  
PARTICIPATION CONCEPTSTOWARDS DEVELOPMENT GUIDELINES OF 
ENVIRONMENTAL EDUCATION TV PRODUCTION FOR PRIMARY STUDENTS 
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บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
กับแนวคิดของการมีสวนรวม มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือการพัฒนากระบวนการและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุ
โทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาผลการศึกษาโดยใชแนวคิดเรื่องการมีสวน
รวมของผูชมมาประยุกตใชกับกระบวนการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือใหรายการมี
ประสิทธิผลมากข้ึน ผูวิจัยไดดําเนินการผลิตรายการตามแนวทางดังกลาวและไดพัฒนารูปแบบรายการวิทยุ
โทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยการมีสวนรวมจากผูชม 

จากนั้นผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบรายการท่ีไดพัฒนาข้ึนมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการประเมินผล
กอนการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา (Pre-Test) และหลังชมรายการ (Post-Test) ทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของรายการท้ัง 3 ดาน ไดแก ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม ผลการ
ทดลองพบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนตมีความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ภายหลังจากรับชมรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวมสูงกวา
กอนการรับชมรายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา กอนการรับชม
รายการ นักเรียนมีความรูอยูในระดับนอย (�̅� = 4.98) มีทัศนคติดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (�̅� = 

1.89) และมีพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (�̅� = 1.91) หลังจากการรับชมรายการ พบวา 
นักเรียนมีความรูอยูในระดับดี (�̅� = 8.98) มีทัศนคติดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี (�̅� = 2.53) และมีพฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี (�̅� = 2.40) 
 คําสําคัญ: รายการวิทยุโทรทัศน สิ่งแวดลอมศึกษา การมีสวนรวม 

 
ABSTRACT 

The study of development guidelines of environmental education TV production for 
students towards participation concepts is aimed to: 1) develop the processes and forms of 
environmental education TV production for primary students and 2) evaluate the effectiveness 
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of environmental education TV production for primary students. The results have shown that 
the concepts of the audience participation can be applied to the processes of environmental 
education TV production in order to be more productive. The research was conducted by this 
guidelines and developed the forms of environmental education TV production with the 
concepts of audience participation. 

Consequently, the researcher has demonstrated this trial forms to the sample with the 
assessment before watching the environmental education TV program (Pre-Test) and after 
watching the program (Post-Test). Accordingly, comparing the effectiveness in three areas: 
knowledge, attitudes and environmental behavior. The results have shown that the primary 
students of Marry Immaculate Convent School have increased their knowledge, attitudes and 
behavior after watching the environmental education TV program with the concepts of 
audience participation at a significant statistical level of 0.05. Additionally, the classifications 
have been divided and were found that pre-watching students have the knowledge at a low 

level (�̅� = 4.98), the environmental attitudes at a moderate level (�̅� = 1.89) and the 

environmental behavior at a moderate level (�̅� = 1.91). Post-watching results were found that 

the students have the knowledge at a good level (�̅� = 8.98), the environmental attitudes at a 

good level (�̅� = 2.53) and the environmental behavior at a good level (�̅� = 2.40). 
 Keywords: TV Program, Environment Education, Participation 
 
บทนํา 

รายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในดานตางๆ อาทิ 
การอธิบายสถานการณดานสิ่งแวดลอม กิจกรรม ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ผานรูปแบบรายการตางๆ 
อันจะชวยสรางการรับรู ความตระหนัก และทัศนคติดานสิ่งแวดลอมใหกับผูชม เพ่ือนําไปสูแนวทางการปฏิบัติตน
ในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม จากการศึกษาการนําเสนอรายการวิทยุโทรทัศนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาท่ีผานมานั้น พบวา มีรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยูในระดับนอยเม่ือเปรียบเทียบ
กับรายการประเภทอ่ืนๆ และวิกฤตการณปญหาของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน รูปแบบรายการขาดความนาสนใจ และ
การนําเสนอสวนใหญเปนการรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมเพียงผิวเผินเทานั้น (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 
2557: 99) เพ่ือใหรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสามารถทําหนาท่ีในการใหขอมูลขาวสาร อธิบาย
เหตุการณทางสังคม และชวยประสานความรวมมือจากกลุมคนในสังคม (McQuail, 2000: 79-80) เพ่ือการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จึงมีความจําเปนตองนําเสนอเนื้อหารายการดานสิ่งแวดลอมศึกษาท่ีมีคุณภาพ ในสัดสวน
และปริมาณท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึง โดยเฉาะอยางยิ่งกับกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็ก นักเรียน หรือเยาวชน 

รายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนนั้น เปนรายการท่ีจะชวยเสริมสรางความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีนักเรียนพึงมีตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม อันจะสงผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาวตอไปและเม่ือพิจารณาจากการศึกษาของโครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (2552: 26-
27) เรื่อง การเฝาระวังรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก ยังพบวามีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เด็กท่ี
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มีชวงอายุระหวาง 3-5 ป จะมีความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คน สัตว ตนไม และ
สิ่งมีชีวิต) ชอบเรื่องราวท่ีชวนเพอฝน เหนือจริง โดยเนื้อเรื่องควรดําเนินไปอยางเรียบงาย ไมซับซอน เด็กท่ีมีชวง
อายุระหวาง 6-9 ป คือ เริ่มท่ีจะสนใจโลกแหงความเปนจริงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมท่ีตองพบปะกับคนรอบขาง 
จึงมีความสนใจในเด็ก หรือเพ่ือนท่ีมีชวงวัยใกลเคียงกัน รวมไปถึงความสนใจเก่ียวกับธรรมชาติศึกษา สวนเด็กท่ีมี
ชวงอายุระหวาง 10-12ป จะมีความสนใจในสิ่งรอบขางในสภาพความเปนจริงมากข้ึน เริ่มสนใจสังคม ชอบสัตว
เลี้ยงธรรมชาติ และเริ่มเรียนรูเพ่ือกาวไปสูการเปนวัยรุนและผูใหญ และเม่ือพิจารณาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
ความตองการในการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของเด็ก พบวา มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันคือ เด็ก
ยังคงตองการเนื้อหารายการท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม (จารุวรรณ ตันเยี่ยน, 2541; บุณฑริกา แทนมณี, 2547: 
61) ดังนั้น ผลจากการศึกษาขางตนสะทอนใหเห็นวา 3เนื้อหารายการประเภทสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมตอ
พัฒนาการของเด็กหรือนักเรียนตามชวงอายุในระดับตางๆ  
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาสถานการณของสื่อวิทยุโทรทัศนในปจจุบัน พบวา รายการดานสิ่งแวดลอม
สําหรับนักเรียนยังมีจํานวนนอยมาก (สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ, 2556; อารีย วัณณะสิริ, 2548) ซ่ึงสวน
ใหญมักใหความสําคัญกับรายการประเภทบันเทิงมากกวาสาระท่ีเปนประโยชนกับนักเรียน (ลักษมี คงลาภ, 2552: 
43-47) อีกท้ังยังไมไดรับการสนับสนุนการผลิตรายการเพ่ือเด็กอยางจริงจัง เพราะกระแสเศรษฐกิจแบบบริโภค
นิยมท่ีเนนการตอบสนองตอตลาดเปนหลักทําใหความสําคัญของรายการวิทยุโทรทัศนสําหรับเด็กลดลงไปจน
เกือบจะเปนความจําเปนสุดทายของสถานีโทรทัศนแตละชองไปแลว (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2548: 35) โดยปญหา
สําคัญท่ีเชื่อมโยงกันเปนอุปสรรคตอการพัฒนารายการเด็ก ไดแก ขาดการสรางสรรครายการท่ีมีคุณภาพ หา
ผูสนับสนุนรายการไดยาก เวลาในการออกอากาศไมเหมาะสม และการรับชมของกลุมเปาหมายต่ํา (สถาบัน
วิชาการสื่อสารสาธารณะ, 2556) ดังนั้น หากผูผลิตสรางสรรครายการท่ีมีคุณภาพ ก็จะสามารถแรงจูงใจในการ
รับชมให กับเด็ก และมีผูสนับสนุนรายการตามมาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันท่ีนับไดวาเปน
สังคมสารสนเทศ สื่อและขอมูลขาวสารมีใหนักเรียนไดเลือกเปดรับเปนจํานวนมาก ผานเทคโนโลยีตางๆ อัน
ทันสมัย ซ่ึงหากผูผลิตรายการไมสามารถผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ สรางความนาสนใจ และแรงจูงใจในการรับชม ก็
มีโอกาสท่ีนักเรียนจะปฏิเสธรายการนั้นไดโดยงาย 
 ดังนั้น แนวทางหนึ่งท่ีสําคัญตอการสรางแรงจูงใจในการรับชมของนักเรียน คือ ผูผลิตรายการควรทราบ
ความตองการท่ีแทจริงของนักเรียนในการรับชมรายการผานกระบวนการมีสวนรวม (Participation Approach) ซ่ึง
จะชวยใหผูผลิตรายการหลุดจากกับดักความคิดเดิมๆของตนเอง เพราะหลุมพรางของคนทําสื่อวิทยุโทรทัศน คือ 
มักคิดเรื่องใกลตัวตนเองตามโลกทรรศนของเขาเทานั้น (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557: 66) โดยแนวคิดการมีสวนรวม
นั้นแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูล (Participation in providing 
information) 2) การมีสวนรวมกระทํา(Participation in action) 3) การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร 
(Participation in receiving information) และ 4) การมีสวนรวมสนับสนุน (Participation in supporting) 
(นรินทร พัฒนพงศา, 2546) โดยในแตละระดับของการมีสวนรวมนั้น จะชวยสรางประโยชนตอกระบวนการการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศนท่ีสําคัญ อาทิ การมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูล ทําใหผูผลิตรายการไดทราบความ
ตองการในการรับชมรายการท่ีแทจริงของนักเรียน ซ่ึงสามารถนํามาเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนารายการได การมี
สวนรวมกระทํา นักเรียนมีบทบาทเสมือน “ผูนําทางความคิด” (Opinion Leader) หรือนักเรียนตนแบบ (Model 
of student) ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะชวยหลอหลอมทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมใหกับผูชมในวัยเดียวกัน

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=บุณฑริกา%20แทนมณี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ได การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร ไดนําเสนอรายการท่ีมีประโยชน ซ่ึงสามารถชวยปลูกฝงความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกตองใหกับนักเรียนไดตอไป และการมีสวนรวมสนับสนุนชวยเผยแพรรายการใหเปน
ท่ีรูจักมากข้ึน ซ่ึงอาจมาจากหลายชองทาง อาทิ การแนะนําแบบปากตอปาก หรือผานสื่อสังคมออนไลน ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญหลายทานท่ีไดศึกษาเรื่องสื่อกับเด็กและเยาวชนท่ีผานมา อาทิ เทคนิคการ
ผลิตรายการท่ีเด็กเสนอ คือสีสันสดใสภาพสวยเทคนิคเหมือนจริง และตองการใหเด็กมีสวนรวม (ลักษมี คงลาภ
,2555: 113-115) การใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน นําไปสูการคิดวิเคราะห
และตัดสินใจในการทํางาน กอใหเกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเยาวชนและผูผลิตรายการ 
(3อัศรินทร นนทิหทัย, 2551) ดานเนื้อหารายการ ควรใหเด็กเขามามีสวนรวม หรืออยูเหตุการณรวมกับครูและ
ผูปกครอง มีการดําเนินรายการภาคสนามใหเด็กไดเลาประสบการณ หรือนําชมผลงานดวยตนเอง (ภัทราณีย พัวโส
พิศ, 2551: 123-125) เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน ภายหลังการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (ทิวาวรรณ ชัยขาว, 2550: 105) 

จากการศึกษาขางตนสะทอนใหเห็นวาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนใน
ปจจุบัน หากเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมกับกระบวนการผลิตรายการ จะมีสวนชวยใหรูปแบบ
รายการท่ีไดพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียนมากข้ึน ซ่ึงเปนผลในระยะสั้น อีกท้ังยังสงผล
ในระยะยาวในการชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ การปลูกฝงทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมในอนาคต ดวยท่ีมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
รายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียน กับแนวคิดของการมีสวนรวม” เพ่ือใหรายการท่ีได
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป  
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพ่ือการพัฒนากระบวนการและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาโดยใชแนวคิดของการมีสวนรวม 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยใชแนวคิดของการมีสวนรวม 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “แนวคิดการมีสวนรวมกับการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา” ใชวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชรายการวิทยุโทรทัศนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเปนเครื่องมือในการทดลอง และใชแบบประเมินกับแบบสอบถาม ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ กลุมโรงเรียน กลุมระดับชั้นปกลุมนักเรียน และกลุมทดลอง โดยกลุม
โรงเรียนท่ีศึกษานั้น ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) คัดเลือกเฉพาะ
โรงเรียนท่ีเขารวมการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมศึกษาระดับชาติ 
ครั้งท่ี 2 / 2555 ของสมาคมสิ่งแวดลอมศึกษาแหงประเทศไทย โดยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียนท้ังนี้เปน
เพราะวา โรงเรียนท่ีเขารวมการประกวดนั้นใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับสิ่งแวดลอม ผาน
กิจกรรม การเรียน และการมีสวนรวมของนักเรียนในรูปแบบตางๆ จากนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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(Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดโรงเรียนท่ีศึกษา คือ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต 
กลุมระดับชั้นปผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมอยางแบบงาย ดวยวิธีการจับฉลากจากระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน คือ ปท่ี 
1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ปท่ี 4-6ไดกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 
กลุมนักเรียนผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกเฉพาะตัวแทนนักเรียนท่ีเปนผูนํากิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอม เคยไดรับรางวัล หรือเคยเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมอยางแบบงาย ดวยวิธีการ
จับฉลาก จํานวน 233 คน จากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป จากนั้นจึง
ทําการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 
 ผลการสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณนักวิชาการดานสื่อวิทยุโทรทัศน นักปฏิบัติการดานสื่อวิทยุ
โทรทัศนนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมศึกษา นักปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
รายวิชาดานสิ่งแวดลอม หรือผูนํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และ นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
นํามาสรางเปนกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาพบวา การพัฒนากระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาประกอบไปดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-
Production) การผลิตรายการ (Production) และหลังการผลิตรายการ (Post-Production) (ศิริมิตร ประพันธ
ธุรกิจ, 2554: 195; สุทิติ ขัตติยะ, 2555: 203) อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวคิดท่ีจะชวยสนับสนุนให
รายการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คือ การใหผูชมไดเขามามีสวนรวมกับรายการ(Audience participation) โดยการ
เขามามีสวนรวมของผูชมนั้น จะชวยใหผูผลิตรายการเกิดความเขาใจและความตองการท่ีแทจริงของผูชม
กลุมเปาหมายมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน ซ่ึงมีชวงของอายุท่ีแตกตางกับผูผลิต
รายการอยางมาก อาจทําใหผูผลิตรายการไมเขาใจความตองการของนักเรียนไดอยางแทจริง 
 สอดคลองกับทรรศนะของธงชัยนิลคํา (สัมภาษณ, 5 สิงหาคม 2556) ไดอธิบายวา ในการผลิตรายการ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียน ควรใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการผลิตรายการ โดยเฉพาะ
หากรายการนั้นมีเนื้อหารายการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน การนํานักเรียนในพ้ืนท่ีเขามามีบทบาทนั้นจะชวย
ใหรายการนั้นดูมีชีวิตชีวา และเขาใจในธรรมชาติและบริบทของชุมชนนั้นมากข้ึน อีกท้ังกลุมผูชมเปาหมายท่ีเปน
นักเรียน เม่ือรับชมรายการท่ีมีนักเรียนรวมแสดง ก็จะกอใหเกิดการปฏิบัติตามไดโดยงาย เพราะนักเรียนท่ีรวม
รายการท่ีมีชวงอายุใกลเคียงกันเปรียบเสมือนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ท่ีทําใหผูชมท่ีเปนนักเรียนมี
แนวโนมท่ีจะเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติไดมากกวาผูแสดงท่ีเปนผูใหญ (บุญเลิศ วงคโพธิ์, สัมภาษณ, 5 สิงหาคม 
2556; จิรพล สินธุนาวา, 2556) เชน รายการพลังจิ๋วรักษโลก และรายการภารกิจรักษโลก ท่ีไดนําเด็กมารวมแสดง
ตลอดท้ังรายการ ดวยวิธีการมอบหมายภารกิจดานสิ่งแวดลอมท่ีเด็กสามารถปฏิบัติได และใหเด็กเปนผูแกไข
ปญหาดวยตนเอง เปนตน 
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 สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีมักเกิดข้ึนกับผูผลิตรายการ คือ การติดกับดักความคิดของตนเอง ฐิตาภรณ รูป
พรม (สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2556) ไดอธิบายวาสนับสนุนประเด็นดังกลาวเพ่ิมเติมบางครั้งผูผลิตรายการหวังดี
กับผูชม (นักเรียน) เกินไป รายการท่ีผลิตข้ึนจึงเกิดจากศูนยรวมความคิดของผูผลิตรายการเอง ท่ีมักจะตัดสินใจ
แทนวารายการสําหรับนักเรียนมักมีลักษณะแบบใด โดยมิไดถามความตองการของนักเรียนท่ีเปนผูชมแทจริงดังนั้น 
การเขามามีสวนรวมของนักเรียนจะทําใหผูผลิตหลุดจากกรอบแนวคิดเดิมของผูผลิตรายการได 
 โดยแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมนั้นสามารถแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก การมีสวนรวมในการเปนผูให
ขอมูลการมีสวนรวมกระทําการมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมสนับสนุน (นรินทร พัฒนพงศา, 
2546) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1.1 การมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูล (Participation in providing information) การมีสวน
รวมในระดับนี้ ผูผลิตรายการสามารถใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมผานกระบวนการระดมสมอง (Brainstorming 
Process) โดยจะอยูในกระบวนการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) เพ่ือสรางสรรคเนื้อหารายการและ
รูปแบบรายการท่ีกลุมนักเรียนเปาหมายชื่นชอบ ซ่ึงเปนการรวมกันแบงปนแนวความคิดเห็นท่ีแตกตางจากกลุม
ผูชม (นักเรียน) และเปนสิ่งท่ีผูผลิตรายการวิทยุโทรทัศนสวนใหญมักมองขาม จนทําใหผูผลิตรายการติดกับดัก
กรอบแนวความคิดของตนเองในฐานะท่ีตนเองเปนผูเชี่ยวชาญดานการผลิตรายการ ผูผลิตรายการจึงควรพึงระลึก
อยูเสมอวา รายการท่ีผลิตนั้นเพ่ือใหนักเรียนรับชม ดังนั้น จึงควรสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดวยวา ชอบ
หรือไมชอบรายการในลักษณะใด  
  นอกจากขอมูลดานพฤติกรรมการรับชมของนักเรียนแลว การใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมใน
การใหขอมูล ยังทําใหผูผลิตรายการทราบถึงสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในชุมชนนั้นๆดวย ซ่ึงสามารถนํามา
เปนขอมูลในข้ันตอนของการสํารวจชุมชนไดเปนอยางดี จะทําใหผูผลิตรายการทราบวา สถานการณดาน
สิ่งแวดลอมในชุมชนนั้นเปนอยางไร ซ่ึงสามารถนําขอมูลดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของการเขียนบทรายการได  
  1.2 การมีสวนรวมกระทํา (Participation in action) เปนการใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมใน
การปฏิบัติการในข้ันตอนตางๆ ท่ีนักเรียนสามารถทําได เชน การเปนพิธีกร ผูรวมแสดง รองเพลงประสานเสียง 
หรือตัวละครตางๆ ในรายการ เปนตน นักเรียนท่ีไดเขามามีสวนรวมกระทํานอกจากจะซึมซับทัศนคติและ
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมแลว ยังกอใหเกิดเปนแบบอยาง (Model) ดานสิ่งแวดลอม และสามารถสรางแรงจูงใจ
ใหกับกลุมผูชมในชวงวัยเดียวกันไดเปนอยางดี  
  1.3 การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร (Participation in receiving information) หมายถึง การท่ี
นักเรียนไดรับชมรายการท่ีผูผลิตรายการไดผลิตข้ึน ดังนั้น การมีสวนรวมในระดับนี้ ผูผลิตรายการจึงตองมีการ
สื่อสารใหสอดคลองตรงกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการรับชม 
อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมในการรับขอมูลขาวสาร ยังหมายรวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) โดยเม่ือภายหลังจากท่ีนักเรียนไดรับชมรายการดานสิ่งแวดลอมไปแลวนั้น เกิดความรูสึกอยางไร หรือ
มีขอเสนอแนะอยางไร ดังนั้น ผูผลิตรายการจึงตองสรางชองทางการสื่อสารยอนกลับ หรือการติดตามผลการรับชม 
เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลท่ีไดรับจากนักเรียนมาพัฒนารายการใหมีประสิทธิภาพตอไป  
  1.4 การมีสวนรวมสนับสนุน (Participation in supporting) การมีสวนรวมในการสนับสนุน 
เปนข้ันท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีนักเรียนไดมีสวนรวมในการรับขอมูลขาวสาร จนเกิด “ความพึงพอใจ” นักเรียนก็จะ
มีการพูดคุยและแนะนําเพ่ือนใหรับชมรายการท่ีตนชื่นชอบ (ธงชัยนิลคํา, สัมภาษณ, 5 สิงหาคม 2556) ยิ่งในยุค
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ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดเขามามีสวนรวมกับการดําเนินชีวิต นักเรียนสามารถชวยสนับสนุนรายการดวยการ
แสดงความชื่นชอบ (Like) แนะนํา (Comment) แบงปน (Share) และติดตาม (Follow) ผานทางสื่อสังคม
ออนไลนตางๆได ซ่ึงจะเปนการชวยเพ่ิมชองทางการนําเสนอรายการใหกับผูผลิตรายการไดอีกทางหนึ่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1: ระดับการมีสวนรวมของนักเรียน ในกระบวนการผลิตรายการ 
ท่ีมา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย 

 
นอกจากเรื่องการมีสวนรวมในระดับตางๆ ดังท่ีไดอธิบายไวขางตนแลวนั้น อนุวัตร ดูรื่นรมย

(สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2556) ไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวคิดการมีสวนรวมวา การใหนักเรียนเขามามีสวน
รวมกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการผลิตรายการในปจจุบัน แตผูผลิตรายการควร
เปดโอกาสใหนักเรียนไดเปนตัวของตัวเอง สามารถแสดงออกไดตรงกับบุคลิกภาพของตน บนพ้ืนฐานของบบ
รายการโทรัทศน โดยไมควรบังคับ หรือกําหนดกรอบการแสดงมากจนเกินไปจนทําใหนักเรียนรูสึกไมเปนตัวของ
ตัวเอง 

สรุปไดวา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนในปจจุบัน ควรประยุกตเขากับแนวคิดการมีสวนรวม ซ่ึง
สามารถแบงออกเปนระดับตางๆ ท่ีจะชวยใหนักเรียนไดซึมซับทัศนคติและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม รวมท้ังในดานของการรับชมรายการจะชวยใหนักเรียนเกิดความตื่นตัว และความสนใจไดเปนอยางดี 
(สันติ เกษมสิริทัศน, 2554: 21) อยางไรก็ตาม ระดับการมีสวนรวมของนักเรียนในรายการวิทยุโทรทัศนนั้น อาจ
ข้ึนอยูกับรูปแบบของรายการเปนหลัก รายการท่ีนักเรียนมีระดับการมีสวนรวมสูง ไดแก รายการเกม การตอบ
ปญหา สารคดี และปากิณกะ (Varity) สวนรายการท่ีนักเรียนมีระดับการมีสวนรวมต่ํา ไดแก รายการละคร 
ภาพยนตรแนวการตูน และนิตยสารทางอากาศ เปนตน (ศิริวรรณ อนันตโท และเกียรติสุดา ภิรมย, 2554: 11-12) 
จากแนวทางดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูชม (ดังแผนภาพท่ี 2) 

กอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
(การมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูล) 

การผลิตรายการ (Production) 
(การมีสวนรวมกระทํา) 

 

หลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
(การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร) 

หลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
(การมีสวนรวมสนับสนุน) 

กระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) 

- การรับชมรายการ (Viewing Program TV) 
- ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 

 
ส่ือบุคคล การบอกตอแบบปากตอปาก  
ส่ือสังคมออนไลน การแบงปน (Share) เสนอแนะ 
(Comment) ติดตาม (Follow) 

 
 

การปฏิบัติ (Practice)  
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แผนภาพท่ี 2: กระบวนการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
โดยใชรูปแบบท่ีใหผูชมไดมีสวนรวม 

ท่ีมา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย 
 หลังจากท่ีไดกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา แบบมีสวนรวมของผูชม (ดังแผนภาพท่ี 2) ผูวิจัยไดผลิตรายการตามแนวทางดังกลาวจนพัฒนาข้ึน
เปนรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ภายหลังจากไดกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาแลว ผูวิจัยไดนํากระบวนการ
ดังกลาวมาผลิตข้ึนเปนรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา แบบใหผูชมได
เขามามีสวนรวม (ดังภาพท่ี 1) จากนั้น จึงนํารายการไปทดสอบคุณภาพของรายการ กอนนําไปใชทดลองจริงกับ
กลุมตัวอยางตอไป 
 
 

การมีสวนรวม 
รับขอมูลขาวสาร 

การมีสวนรวมกระทํา 

การมีสวนรวม 
ในการเปนผูใหขอมูล 

1. กอนการผลิตรายการ  
 

3. หลังการผลิตรายการ  
 

2. การผลิตรายการ  
 

แนวคิดเรื่องการมีสวนรวม หลักการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
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ภาพท่ี 1: รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

โดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวม 
3. การประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษา 
  3.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.9 รองลงมา คือ เพศชาย รอยละ 
36.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 7-9 ป รอยละ 50.2 รองลงมา คือ อายุระหวาง 10-12 ป รอยละ 
49.8 กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 52.8 รองลงมา คือ ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 47.2 มีคาใชจายเฉลี่ยตอวันอยูท่ี ต่ําวา 100 บาท / วัน รอยละ 60.9 รองลงมา คือ 
101-200 บาท / วัน รอยละ 18.5201-300 บาท / วัน รอยละ 11.2 และ 300 บาท / วัน ข้ึนไป รอยละ 9.4 และ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 0.01-1.99 รอยละ 60.9 รองลงมา คือ 3.00-4.00 รอยละ 
20.6 และ 2.00-2.99 รอยละ 18.5 ตามลําดับ      
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 3.2 การประเมินผลดานความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนตหลังจากการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวมผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาเปรียบเทียบ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
กอนการรับชม (Pre-test) และหลังการรับชม (Post-test) มีดังนี้  
 
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาเปรียบเทียบ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม กอนการรับชม (Pre-test) 
และหลังการรับชม (Post-test) รายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

รายการ
เปรียบเทียบ 

กอนชมรายการ (Pre-test) หลังชมรายการ(Post-test) 
df t p N = 233 

�̅� S.D. Min  Max �̅� S.D. Min  Max 

ความรู(10) 4.98 2.894 4 10 8.98 1.166 6 10 232 -28.363 0.000∗∗∗ 

ทัศนคติ(3) 1.89 0.734 1.20 3 2.53 0.368 1.50 3 232 -21.659 0.000∗∗∗ 

พฤติกรรม (3) 1.91 0.727 0.70 3 2.40 0.429 1.20 3 232 -17.666 0.000∗∗∗ 

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนตมีความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรม ภายหลังจากรับชมรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใหผูชมไดเขามามีสวน
รวมสูงกวากอนการรับชมรายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา กอน
การรับชมรายการ นักเรียนมีความรูอยูในระดับนอย (�̅� = 4.98) มีทัศนคติดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
(�̅� = 1.89) และมีพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (�̅� = 1.91) หลังจากการรับชมรายการวิทยุ
โทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา พบวา นักเรียนมีความรูอยูในระดับดี (�̅� = 8.98) มีทัศนคติดานสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับดี (�̅� = 2.53) และมีพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี (�̅� = 2.40) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียน กับ
แนวคิดของการมีสวนรวม” สามารถนําสาระสําคัญมาอภิปรายผลได 2 ประเด็น คือ   
 1. การสรางกระบวนและรูปแบบรายการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวมพบวา กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใหผูชมไดเขามามีสวนรวม มีหลักการท่ีสําคัญ 2 
ประการ คือ (1) หลักการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-
Production) การผลิตรายการ (Production) และหลังการผลิตรายการ (Post-Production) ท้ังนี้เปนเพราะวา 
รายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนนั้น ตองผานกระบวนการคิด วิเคราะห และวางแผน 
เพ่ือสรางแนวทางการผลิตรายการและรูปแบบรายการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอดคลองตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย รวมท้ังยังตองบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เงินทุน และอุปกรณการผลิตใหเกิดผลอยางคุม
คาสูงสุด  ดังนั้น กระบวนการผลิตรายการจึงมีลักษณะท่ีเปนระบบ มีข้ันตอนอยางชัดเจน เพ่ือใหกระบวนการผลิต
รายการนั้นเปนไปอยางราบรื่นและเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด ซ่ึงขอสรุปดังกลาวนั้นสอดคลองกับแนวคิดของศิริ
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มิตร ประพันธธุรกิจ, 2554: 195; สุทิติ ขัตติยะ, 2555: 203) ไดอธิบายวา กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
ประกอบไปดวยกระบวนการผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ข้ันตอนการพัฒนาความคิด (Initiation) ข้ันตอนเตรียมงานกอน
การถายทํา (Pre-Production) ข้ันตอนลงมือถายทํา (Production) ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 
และข้ันตอนการประเมินผล (Evaluation) โดยถึงแมวาภายในกระบวนการดังกลาวจะมีลักษณะเปนข้ันตอน แต
ในทางปฏิบัติจริงนั้น อาจมีการทับซอนเหลื่อมกันได โดยไมจําเปนตองรอใหข้ันตอนหนึ่งเสร็จกอนแลวคอยเขาสู
ข้ันตอนถัดไป ดังนั้น จึงข้ึนอยูกับปฏิภาณไหวพริบในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณ และลักษณะของ
รายการท่ีผลิตดวย   

และ (2) หลักการการมีสวนรวมของผูชมเปาหมาย การผลิตรายการสําหรับนักเรียน ควรใหนักเรียนไดมี
สวนรวมกับกระบวนการผลิตท้ังนี้เพราะ มุมมองของผูผลิตรายการกับนักเรียนในฐานะผูชมตางกัน ประสบการณ
ในอดีตตางกัน สงผลตอความชื่นชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมการเปดรับท่ีตางกัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม (อุษา บิ๊กก้ินส, 2556) ทําใหพฤติกรรมการเปดรับสื่อของ
นักเรียนมีความซับซอน และคาดการณไดยากข้ึน ดังนั้น การผลิตรายการโทรทัศนสําหรับนักเรียน ท่ีเปนเด็กและ
เยาวชน จึงตองศึกษาความตองการนักเรียนในแตละชวงวัยอยางละเอียด เพ่ือสามารถถายทอดเรื่องราวสาระตางๆ
ใหตรงตามพัฒนาการท่ีเหมาะสมของนักเรียน การทํารายการเด็กตองคุยกับเด็ก ตองรูความตองการของเด็ก ตอง
ใสใจเด็ก และใสใจในรายละเอียดตางๆ ของรายการ (ณัฐพล ลิมโปดม,2552: 58-62) โดยการใหเด็กเขามามีสวน
รวม เพราะเม่ือผูชมรูสึกวาตนเองไดมีสวนรวมแลว ก็จะเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของรายการ และเม่ือผูชมมี
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับรายการแลว จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูชมตามท่ีรายการได
นําเสนอ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557: 162) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของลักษมี คงลาภ (2555: 113-115) ได
ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ ความตองการของเด็ก และเยาวชนท่ีมีตอรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ทาง
สถานีโทรทัศนเพ่ือบริการสาธารณะไทยพีบีเอส” พบวา เทคนิครายการท่ีเด็กและเยาวชนไดเสนอ คือ สีสันสดใส 
ภาพสวย เทคนิคเหมือนจริง และตองการใหเด็กมีสวนรวม และสอดคลองกับการศึกษาของภัทราณีย พัวโสพิศ 
(2551: 123-125) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน ท่ีพึงประสงคสําหรับเด็ก ผล
การศึกษาพบวา ดานวิธีการนําเสนอ ไดแก พิธีกรหลักในการดําเนินรายการและเด็กเขามามีสวนรวม หรืออยู
เหตุการณรวมกับครูและผูปกครอง มีการดําเนินรายการภาคสนามใหเด็กไดเลาประสบการณ หรือนําชมผลงาน
ดวยตนเอง ดานความตองการรูปแบบรายการโทรทัศนท่ีพึงประสงคสําหรับเด็ก ไดแก ความตองการใหเด็กมีสวน
รวมในการเสนอรายการมากข้ึน เพ่ิมเวลาในการนําเสนอรายการ และใหนักเรียนแสดงออกใหมากข้ึนเพ่ือใหกลา
แสดงออก 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาผลการวิจัยพบวา หลังรับชมรายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหผูชมไดเขามามีสวน
รวมนักเรียนมีประสิทธิผลทางดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมสูงข้ึน ท้ังนี้เปนเพราะวา สื่อวิทยุ
โทรทัศนเปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสามารถชวยเสริมสรางความรูผานเนื้อหารายการท่ีผูผลิตรายการได
สรางข้ึน ซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผูชมได ท้ังในระยะยาวและระยะสั้น อีกท้ังการให
นักเรียนกลุมผูชมเปาหมายไดเขามามีสวนรวมกับรายการนั้น ชวยสรางประโยชนใหกับรายการไดหลายลักษณะ 
เชน ทําใหเขาใจความตองการในการรับชมท่ีแทจริงของผูชมมากข้ึน ผูรวมแสดงจะซึมซับแนวคิดดานสิ่งแวดลอม 
และอยูในฐานะของผูนําทางความคิดท่ีทําใหผูชมท่ีอยูในชวงวัยเดียวกันมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติตามได เปนตน ซ่ึง
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สอดคลองกับการศึกษาของปราณี สุขานนท (2547) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนารายการวิดีทัศน วิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5” ผลการศึกษาพบวา 1) รายการวีดีทัศน วิชา
สิ่งแวดลอมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอย ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.52/82.00 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (80/80) และ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางท่ีทดสอบหลังจากท่ีเรียนจากรายการวิดิทัศนและสูงกวาท่ีทดสอบกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับการศึกษาของกรุณา นัคราจารย (2548) ไดศึกษาเรื่อง “การนําเสนอ
รูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส เรื่อง สิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยการแกปญหาเชิงสรางสรรคหลังเรียน สูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของจะรีพร ปุนอุดม (2553: 109-
110) ไดศึกษาเรื่อง “การใชสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือลดผลกระทบจากฝุนในโครงการในโครงการหมูบานจัดสรร: 
กรณีศึกษา โครงการภูเก็ตวิลลา สวนหลวง-เจาฟา” ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการฝกอบรมทําใหคนงาน
กอสรางโครงการจัดสรรมีความรูความเขาใจความตระหนักและเจตคติเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาฝุนจาก
กิจกรรมการกอสรางเพ่ิมข้ึนท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มีประสิทธิภาพทําใหเกิดความรูความเขาใจสรางความ
ตระหนักและเจตคติในดานการปองกันและแกไขปญหาฝุนจากการกอสรางอีกท้ังความพึงพอใจของคนงานกอสราง
ท่ีมีตอโปรแกรมการฝกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษาพบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีท่ีสุดคิดเปนรอยละ 78.00 

ถึงแมวาผลการศึกษาจะมีความสอดคลองกับงานวิจัยขางตน ท่ีสามารถสรุปไดวา  “สื่อ” คือ เครื่องมือ
ชนิดหนึ่งท่ีสามารถเสริมสรางความรูความเขาใจเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ
นักเรียนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งได อยางไรก็ตาม ยังคนพบขอแตกตางกัน คือ การผลิตรายการโทรทัศนแบบมีสวนรวม
จากผูชม ทําใหผูผลิตรายการสามารถปรับแนวทางการผลิตรายการท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมของ
นักเรียนท่ีมีความสลับซบซอนและอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอท้ังนี้เพราะการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน สงผลใหมีสื่อและขอมูลขาวสารเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหนักเรียนมีตัวเลือกในการรับชมมากข้ึน 
พฤติกรรมในการรับชมรายการของนักเรียนจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ เชน พฤติกรรมการรับชมรายการ
ยอนหลัง ลักษณะของตัวละครท่ีไดรับความนิยมในกลุมนักเรียน สื่อท่ีเลือกเปดรับ และพฤติกรรมรวมระหวางการ
รับชม เปนตน การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารของนักเรียน ทําใหผูผลิตรายการทราบความตองการของ
นักเรียนในฐานะผูชม เชน เนื้อหา ชวงเวลาในการรับชม ความสนใจเฉพาะ และรูปแบบการนําเสนอ ฯลฯ จากการ
ระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ซ่ึงถึงแมปจจัยตางๆเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
ผูผลิตรายการก็สามารถวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากนักเรียนและนําเสนอรายการไดสอดคลองตรงกับความตองการ
ท่ีแทจริงของนักเรียนได 

จากการศึกษายังพบอีกวา การมีสวนรวมกระทําโดยการนํานักเรียนเขามารวมแสดงภายในรายการ ทําให
นักเรียนเปนเสมือน “นักเรียนตนแบบ” (Model of student) ดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงนอกจากจะมีอิทธิพลตอเพ่ือน
นักเรียนคนอ่ืนๆแลว ยังกอใหเกิดการพูดคุย บอกตอกันแบบปากตอปาก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ซ่ึง
กอใหเกิด “การมีสวนรวมสนับสนุน” ชวยใหรายการเปนท่ีรับรูมากข้ึน 
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สรุป 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารายการวิทยุโทรทัศนดานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียน สามารถ
สรุปไดวา สื่อวิทยุโทรทัศนเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีมีประสิทธิผลในการสรางความรูความเขาใจ การปลูกฝงทัศนคติ 
และการสรางแนวทางปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ท้ังนี้เพราะคุณสมบัติทางกายภาพของสื่อ ท่ีมีท้ังภาพ 
เสียง และเทคนิคพิเศษ จึงสรางความนาสนใจและแรงจูงใจใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี การสื่อสารเนื้อหาเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมผานสื่อวิทยุโทรทัศน จึงชวยใหเรื่องท่ีมีความซับซอนสามารถเขาใจไดโดยงายผานรายการรูปแบบตางๆ  
 อยางไรก็ตาม การประยุกตแนวคิดการมีสวนรวมของผูชมกับกระบวนการผลิตรายการ จะชวยสราง
ประโยชนใหกับรายการหลายดาน เชน ชวยใหผูผลิตรายการเขาใจความตองการในการรับชมท่ีแทจริงของผูชม 
ผูชมรูสึกเปนสวนหนึ่งของรายการ และผูชมท่ีมีสวนรวมกับการปฏิบัติเปรียบเสมือนผูนําทางความคิดของผูชมทาง
บาน เปนตน ดังนั้น แนวคิดการมีสวนรวมของผูชมนับไดวาเปนสวนหนึ่งของแนวทางการผลิตรายการโทรทัศนท่ี
สําคัญ อันจะชวยใหรายการเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูชมและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการโฆษณาผานเกม (Advergaming) ตอความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การซ้ือสินคาและบริการ กรณีศึกษาบริษัท เกมอินดี้ จํากัด” มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร
ของผูเลนเกมออนไลนพฤติกรรมการเลนเกม พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณา และประสิทธิผลของการโฆษณา
ภายในเกมออนไลนของบริษัท เกมอินดี้ จํากัด และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลนเกมกับ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาท่ีมีผลตอประสิทธิผลของการโฆษณาภายในเกมออนไลนกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคือ กลุมบุคคลท่ัวไปท่ีเลนเกมดัมม่ีออนไลน บนเฟสบุคของบริษัท เกมอินดี้ จํากัด จํานวน 124 คน แสดงผล
การวิเคราะหประกอบดวย คาเฉลี่ยรอยละ และสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน One-way ANOVA การหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation)  
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 20 - 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี10,001 – 20,000 บาท สวนใหญเปนพนักงานและลูกจางบริษัทเอกชน โดยกลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนเกือบทุกวัน ระยะเวลาในการเลนเกมออนไลนในแตละครั้งอยูท่ี 1-3 ชั่วโมงตอวัน 
สวนใหญจะเลนเกมท่ีท่ีพักของตนในชวงกลางวันเวลา 10.01 น.- 14.00 น. มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อปายโฆษณา
แบนเนอรภายในเกมดัมม่ีออนไลนแบบเห็นแคบางครั้ง มีความสนใจแบบดูผาน ๆ และจดจําปายโฆษณาได 1 แบบ 
ท้ังนี้ ผลการวิจัยพบวาลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ การศึกษา รายได และอาชีพ ไมมีผลตอประสิทธิผลของ
โฆษณาในเกมออนไลน พฤติกรรมการเลนเกมดัมม่ีออนไลนในดานความบอยครั้งในการเลนเกม ระยะเวลาในการ
เลนเกม ชวงเวลาท่ีเลนเกม และสถานท่ีเลนเกมไมสงผลใด ตอประสิทธิผลของโฆษณาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อในดานความบอยครั้งและการใหความสนใจกับโฆษณามีผลตอประสิทธิผลของ
โฆษณาในเกมออนไลน ในดานพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนตัวแปรดานความบอยครั้งในเลนเกมและชวงเวลามี
ผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาของผูเลนเกมออนไลน และความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโฆษณาใน
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เกมออนไลนสามารถสรุปไดวาความรูสงผลตอทัศนคติ และทัศนคติสงผลตอเนื่องไปสูพฤติกรรมการซ้ือสินคาและ
บริการได 
 คําสําคัญ: การโฆษณาผานเกม พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณา เกมออนไลน 
 
ABSTRACT 
 Advertising clutter caught up today’s advertisers and marketers in the middle. Of all, 
advergaming should be a good alternative, following to a large number of investment in it and a 
much increasing extent of young adults who are crazy to download or play online games. One 
hundred and twenty-four online questionnaires were administered to those who played 
Dammy Online created by GameIndy Company Limited.  The data collected was analysed by 
using percentage, One-way ANOVA, Pearson Correlation, and Scheffe’, in the case of statistical 
difference found.  The study revealed that the majority of the sampled players were male and 
young adults, i.e. 20-30 years old.  They worked in private enterprise and obtained bachelor’s 
degree and 10,001-20,000 baht per month.  It could be said that advergaming is an effective 
advertising and marketing approach since it can reach all targeted audiences equally and 
appropriately.  However, it is very important for marketers and advertisers to have strategic 
movement, thinking, and ideas in designing and targeting to private enterprise employees, 
specifically.  Otherwise, audience’s knowledge, attitudes, and behaviour as well as attention 
cannot be called, created, and kept.         
 Keywords: Advergaming, Advertising, Marketing 
 
บทนํา 
 ปจจุบันถือเปนยุคแหงสังคมขาวสาร ซ่ึงเกิดจากการเติบโตของสื่ออินเตอรเน็ตท่ีใชการสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอรเปนหลักโดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ตอยาง เฟสบุค (Facebook) ซ่ึงผูใชงานในประเทศไทยมี
จํานวนผูใชเปนอันดับท่ี 16 ของโลก และในกรุงเทพมหานครมีผูใชงานมากท่ีสุดในโลกโดยจํานวนผูใชงาน 16.4 
ลานบัญชี(ปยะตัณฑวิเชียร, 2555) ทําใหการโฆษณาออนไลนบนเครือขายเฟสบุค ท่ีทําใหผูโฆษณาสามารถกําหนด
กลุมท่ีตองการจะเห็นโฆษณาได ทําใหการโฆษณาตรงกลุมเปาหมายมากข้ึน ถือวาเฟสบุคเปนชองทางโฆษณาอีก
ชองทางหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงในขณะนี้ (อภิศิลป ตรุงกานนท, 2554: 375) แตดวยความตองการในการโฆษณา
ดวยสื่ออินเทอรเน็ตบนเว็บไซตท่ียังมีขอจํากัดในการเผยแพรในหลายดาน โดยดูจากผลสํารวจจากสมาคมโฆษณา
ดิจิทัลแหงประเทศไทย (DAAT) ซ่ึงคาดวาธุรกิจโฆษณาดวยสื่อดิจิทัลของป 2555 จะเติบโตเพ่ิมข้ึนจากเดิมกวา 
50% เม่ือเทียบกับป 2554(ปยะตัณฑวิเชียร, 2555) แตชองทางโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพหรือผูเขาชมมากๆ ท่ี
จํากัด ราคาในการใชจายและการแขงขันของการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลนท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  

การโฆษณาภายในธุรกิจเกม (Advergaming) จึงถือวาเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญในการสรางการรับรูให
เกิดมากข้ึนกับผูบริโภค เพราะการโฆษณาปกติถาจะทําใหมีเกิดประสิทธิภาพจําเปนตองใหผูบริโภคมีโอกาสไดรับ
ชมโฆษณานั้นๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาที แตการโฆษณาในเกมนั้นสามารถทําใหผูบริโภคไดรับชมโฆษณาได
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หลายๆ นาที หรืออาจเปนชั่วโมง และอาจจะมีปฏิสัมพันธกับสินคา ตัวละครท่ีเปนสัญลักษณของตราสินคา ปาย
โฆษณา ในโลกเสมือนจริง ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดภายในเกมMichael Cai กลาววา ทิศทางของ
การโฆษณาในเกมมีขอไดเปรียบในดาน ความหลากหลาย และเปนเอกลักษณ นอกจากนั้นยังมีชวงเวลาท่ีแนนอน 
กําหนดขนาดได วัดผลได และมีความยืดหยุน (Game Ads to Top $2 bln in 2012, 2007) 
 บริษัท เกมอินดี้ จํากัด เปนผูใหบริการเกมออนไลนบริษัทหนึ่งท่ีดําเนินงานโดยคนไทย กอตั้งในป 
พ.ศ.2549 เปนผูใหบริการเกมออนไลน และเปนศูนยกลางใหบริการเกมของคนไทย (บริษัท เกมอินดี้ จํากัด, 
2546) บริษัท เกมอินดี้ จํากัด ไดเปดใหบริการเกมอสุราออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนโดยคนไทยท่ีมีผูเลนชาวไทยสมัครใช
บริการมากกวา 700,000 คน และเกมออนไลนโดยฝมือคนไทยหลายเกม อีกท้ังมีการรวมมือกับบริษัท ดิจิโทโปลิส 
(Digitopolis Studio) พัฒนาเกมไพออนไลนบนเฟสบุคของคนไทยภายใตชื่อ เกมดัมม่ีออนไลน (Dammy 
Online) ซ่ึงเปนการนําเอาไพดัมม่ีท่ีคนไทยรูจักกันดีมาพัฒนาเปนเกมเฟสบุคในลักษณะเกมออนไลนเพ่ือเลนฆา
เวลา (Casual Online Game) โดยเปดใหบริการครั้งแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีผูสมัครเปน
สมาชิกท่ีลงทะเบียนในประเทศไทย 954, 560 ไอดี (บริษัท เกมอินดี้ จํากัด, 2556) อีกท้ังบริษัทยังมีศักยภาพใน
การออกแบบและพัฒนาชองทางการโฆษณาผานเกมท่ีตนใหบริการซ่ึงธุรกิจนี้ในประเทศไทยปจจุบันยังไมมี
มาตรฐานหรือรูปแบบท่ีแนชัดในการนําเสนอบริการเพ่ือขายโฆษณา รวมท้ังยังไมมีผูศึกษาวิจัยในดานนี้ ทางผู
ใหบริการหรือนักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาเพ่ือสรางมาตรฐานท่ีแนชัดในการใหบริการจากประเมินประสิทธิผล
ของการโฆษณาผานเกม โดยวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ของการโฆษณาผานเกมซ่ึงคาดหวังวาผล
การศึกษาจะสงผลใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหบริการโฆษณาผานเกมออนไลนของธุรกิจเกมอนไลนตอไป 

 
วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของผูเลนเกมออนไลน 
2. เพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนเกมของผูเลนเกมออนไลน 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาของผูเลนเกมออนไลน 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม กับประสิทธิผลของการโฆษณาภายใน

เกมออนไลนของบริษัทเกมอินดี้จํากัด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. คุณลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีประสิทธิผลของโฆษณาใน

เกมออนไลนท่ีแตกตางกัน 
2. พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนแตกตางกันมีประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนท่ีแตกตางกัน 
3. พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาภายในเกมออนไลนแตกตางกันมีประสิทธิผลของโฆษณาในเกม

ออนไลนท่ีแตกตางกัน 
4. พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนท่ีแตกตาง

กัน 
5. ขนาดของความสัมพันธระหวางของประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนในดานความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการรับชมโฆษณาภายในเกมออนไลน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเรื่องการโฆษณาผานเกม (Advergaming) 
การโฆษณาโดยท่ัวไปคือการนําเสนอขายสินคาและบริการผานสื่อตางๆโดยมีจุดมุงหมายใหผูรับสารไดรับ

ทราบถึงแบรนดและเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาข้ึนการโฆษณาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารไปยัง
ผูบริโภคโดยอาศัยขาวสารหรือคุณสมบัติตางๆของสินคาหรือบริการมาใชในการจูงใจดวยมุงหมายท่ีชวยใหการ
จําหนายสินคาหรือบริการท่ีมาจากผูผลิตหรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคโดยเร็วท่ีสุด (ศิริวรรณเสรีรัตน, 2538) แต
สําหรับการโฆษณาผานเกมจะมุงเนนท่ีการทําใหผูบริโภคระลึกถึงแบรนดมากกวาการใหขอมูลขาวสารโดยผูรับสาร
จะอยูในวงจํากัดไมกวางขวางเทาการโฆษณาโดยท่ัวไปแตจะมีจุดเดนท่ีการสรางปฏิสัมพันธโตตอบกับผูบริโภคและ
ความคิดสรางสรรคตางๆท่ีผูโฆษณาสามารถออกแบบเขาไปในเกมได 

การโฆษณาผานเกมLee Ann Obringer (2007) ไดอธิบายวาคือการผสมผสานการโฆษณาและความ
บันเทิงเขาดวยกันโดยนําเสนอผานวิดีโอเกมหรือการสรางเกมใหผูบริโภคไดมีปฏิสัมพันธกับสินคาบริการหรือแบ
รนดซ่ึงเหมือนกับการโฆษณาโดยท่ัวไปท่ีมีเปาหมายในการใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลตางๆของสินคาบริการหรือแบ
รนดนั้นๆโดยอาศัยปจจัย4อยางในการผลิตคือการมีปฏิสัมพันธกับผูบริโภคความเปนเอกลักษณของแบรนดความ
หลากหลายในการเลนเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการสงตอข้ึนและเทคโนโลยีในการผลิต (Front Network, 2009) ซ่ึง
แตกตางจากการโฆษณาท่ัวๆไปท่ีมุงเนนไปท่ีการใหความบันเทิงและขอมูลขาวสารของสินคาบริการและแบรนดแก
ผูรับสารโดยการโฆษณาผานเกมสามารถแบงประเภทไดดังนี้ 

  1.1 แสดงบนเว็บไซตหรือหนาตางท่ีเลนเกม (Pop up Ad) ท่ีบริษัทเกมเปนเจาของเพ่ือสรางการ
รับรูใหกับผูเขาชมเว็บไซตของบริษัทเปนเวลานานๆ ซ่ึงโฆษณาเหลานี้จะไมเก่ียวของกับตัวเกมเทาไรบางเกมจะ
แทรกโฆษณาใหสามารถปรากฏข้ึนในรูปแบบโฆษณาระหวางการโหลดขอมูลเพ่ือไปสูฉากใหมๆ สวนใหญจะเปน
เกมท่ีเลนบนเว็บไซตเกมบนระบบสมารทโพนหรือเกมท่ีเลนผานเฟสบุก 

  1.2 เกมท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือการโฆษณาหรืออาจเรียกไดวาเปน Promotional Software ถือเปน
การโฆษณาท่ีใกลเคียงกับในอดีตท่ีหวังผลทางการคาเปนหลักโดยมากจะพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแถมหรือการมีขอเสนอ
พิเศษใหลูกคาเพ่ือซ้ือแผนเกม (พีรพัทธนันนารารัตน, 2555) 

  1.3 การแทรกโฆษณาภายในเกม (Product Placement) หรือ (In-Game Advertising) คือการ
นําสินคาโฆษณาตางๆ ใหอยูเปนสวนหนึ่งของเกมอยางการแทรกภาพแบนเนอรปายโฆษณาหรือตัวละครของ
ผลิตภัณฑหรือแมแตเนื้อหาพิเศษเขาไปในเกมอยางขอมูลท่ีเปนขอความหรือคําพูดตางๆท่ีเปนสวนหนึ่งของเกมเชน
คุณสามารถเห็นรถ Ford วิ่งประกอบภายในเกมหรือปายโฆษณากระทิงแดง (Red Bull) ภายในเกมขับเครื่องบิน 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการโฆษณาผานชองทางปกติและการโฆษณาผานเกมโดยท่ัวไปแลว
การโฆษณาผานเกมมีหนาท่ีท่ีจะมุงเนนในการสรางการรับรูสรางการจดจําและการระลึกถึงเปนหลัก (Jen-Hung 
Huang and Tzong-Ke Yang, 2012: 61) ซ่ึงมีความแตกตางเพียงเล็กนอยจากการโฆษณาบนสื่อชองทางปกติ
โดยจําแนกองคประกอบตางๆ ของการโฆษณาผานเกมโดยอาศัยทฤษฎีการสื่อสารหรือ SMCR Model ไดแก 1.ผู
สงสาร (Source) การโฆษณาผานเกมนั้น ผูพัฒนามีความจําเปนท่ีตองเลือกแบรนดท่ีเหมาะสมและเก่ียวของกับ
เกมมาใชในการโฆษณา ซ่ึงคลายคลึงกับการโฆษณาท่ัวๆ ไปท่ีจําเปนตองเลือกสื่อหรือชองทางในการนําเสนอให
เหมาะสมและถาแบรนดนั้นควรจะตองเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป โดยมากจะเปนแบรนดท่ีมีเปนท่ีมีผูรูจัก ท่ีตองการ
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ผูบริโภค หรือผูพัฒนาเกมตางๆ ท้ังรายเล็กและรายใหญ ท่ีตองการเผยแพรตัวเกมผานชองการโฆษณาของเกมท่ีมีผู
เลนจํานวนมากๆ เพ่ือใหผูสนใจเกิดพฤติกรรมการซ้ือหรือเขาไปเลน 

2. สารท่ีนําเสนอ (Message) คือการออกแบบสารโดยวิธีการตางๆ เพ่ือใหเนื้อหาจูงใจผูรับสาร สําหรับ
การโฆษณาผานเกมนั้นจะเกิดข้ึนได 2 แนวทางคือกระทําโดยผูพัฒนาเกมท่ีตีโจทยแบรนดท่ีตองการโฆษณาให
ออกมาเปนสิ่งตางๆ ภายในเกมท้ังแบบท่ีวัตถุสิ่งของตางๆ ตัวละครท่ีเคลื่อนไหวได แบบภาพนิ่ง หรือขอความตางๆ 
และโฆษณาท่ีออกแบบโดยบริษัทท่ีเปนเจาของแบรนดนั้นๆ ในแบบภาพนิ่งและเคลื่อนไวเพ่ือนําไปใสในชองทาง
ตางๆท่ีตัวเกมกําหนดเอาไว 

 3. ชองทางในการสื่อสาร (Channel) การโฆษณาปกติแลวจะเปนการสื่อสารทางเดียว แตการโฆษณาผาน
เกมจะเปนการสื่อสารสองทาง เปนชองทางท่ีผูเลนเกมจะกระทําผานตัวเกมท่ีผูเลนมีปฏิสัมพันธดวย โดยปริมาณ
การรับรูของผูรับสารนั้นจะข้ึนอยูกับคุณภาพของเกมท่ีพัฒนาข้ึน เกมท่ีดีและสนุกจะมีผูเลนจํานวนมากจึงทําให
การรับรูในโฆษณามากข้ึน โดยงานวิจัยของ VerolienCaubergheand Patrick De Pelsmacker (2010) ท่ีศึกษา
ในดานผลกระทบท่ีมีตอชื่อเสียงของแบรนดและการระลึกถึงจากการเลนเกมนั้นๆอยางตอเนื่อง ซ่ึงไดสรุปวาการ
โฆษณาผานเกมเปนชองทางการสื่อสารใหมท่ีมีกลไกแตกตางจากการโฆษณาแบบเดิมมาก เพราะผูบริโภคสามารถ
มีปฏิสัมพันธกับตัวสินคา บริการ และแบรนดได ในดานการจดจําและระลึกถึงนั้นผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงแบ
รนดท่ีเปนท่ีรูจักและเก่ียวของกับผูบริโภค จะมีสรางการจดจําและระลึกไดมากกวาแบรนดท่ีไมเก่ียวของและไมเปน
ท่ีรูจักมากนัก (VerolienCauberghe and Patrick De Pelsmacker, 2010: 5-18) 

4. ผูรับสาร (Receiver) การโฆษณาปกติจะเปนการสื่อสารกับมวลชนท่ีไมสามารถเจาะจงผูรับสารไดมาก
นัก แตผูรับสารของการโฆษณาผานเกมสวนใหญจะอยูในชวงวัยรุน และผูเลนเหลานั้นจะใชเวลากับเกมเหลานี้นาน 
การโฆษณาผานเกมจึงเปนชองทางท่ีไมรูจักในวงกวางหากแตจะเปนการมอบประสบการณเก่ียวกับแบรนดใหกับผู
เลนโดยตรงโดยเฉพาะในดานการระลึกได ซ่ึงผูเลนจะเกิดการรับรูในโฆษณามากกวาโฆษณา 30 วินาทีบนโทรทัศน 
(Advergaming, 2011) 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ของ McLeod และ O’Keefe (1972) ไดอธิบายสิ่งท่ีสงผลตอความรูในตัวสินคา
และบริการวา จําเปนตองอาศัยตัวชี้วัด (Index) เพ่ือวัดการพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภค (Media 
Exposure) ท่ีมีดวยกัน 2 สวนคือ วัดจากชวงเวลาท่ีใชสื่อ และวัดจากความถ่ีในการนําเสนอโดยการวัดในเรื่อง
ชวงเวลาท่ีใชสื่อจะมีขอเสียตรงท่ีคาตอบนั้นข้ึนอยูกับปจจัย หลายประการ เพ่ือแกปญหาความไมชัดเจนเหลานี้ จึง
ไดมีการสรางตัววัดการเปดรับสื่อ โดยอาศัยความถ่ีของการใชสื่อเฉพาะโดยเจาะจงในเนื้อหา เชน วัดความถ่ีของ
การรับชมขาวท่ีมีเนื้อหาตางๆ ในหนังสือพิมพ เปนตน จึงสรุปไดวาการเปดรับสื่อนั้นหมายถึง ความบอยครั้งหรือ
ความถ่ีในการเปดรับ ระยะเวลา ความตอเนื่อง ชวงเวลา รวมถึงจํานวนสื่อหรือชองทางท่ีใชในการเปดรับขอมูล
ขาวสาร จําแนกไดเปน 6 ประเภทคือ 
  2.1 ความถ่ี (Frequency) หมายถึง ความบอยครั้งหรือจํานวนครั้งท่ีไดรับชมโฆษณา 
  2.2 ความตอเนื่อง (Continuity) หมายถึงความสมํ่าเสมอในการนําเสนอและการติดตามเนื้อหา
ของโฆษณา 
  2.3 ความชอบ (Likability) หมายถึง ความรูสึกและความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนจากการรับชมโฆษณา 
โดยวัดจาก ความชอบดานเนื้อหาของโฆษณา และความชอบดานความคิดสรางสรรคของโฆษณา 
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  2.4 ชวงเวลาในการรับชม (Time to Watch) หมายถึง ชวงเวลาท่ีผูบริโภครับชมโฆษณา 
  2.5 ชองทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จํานวนของสื่อหรือชองทางท่ีบุคคลใช
เปดรับขาวสารเพ่ือใหตนไดรับความรูมากยิ่งข้ึน 
  2.6 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับชม (An Influential) หมายถึง บุคคลท่ีมีสวนในการชักจูงใหเกิด
ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ในสื่อหรือเกมนั้นๆ 
 กระบวนการเปดรับสื่อจะสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ โดยอาศัยชวงเวลาในการรับชมจะทําใหบุคคลผูนั้น
เกิดความรูอันเกิดจากประสบการณและภูมิหลังของแตละบุคคล และเม่ือเกิดความรูข้ึนบุคคลผูนั้นจะนําทัศนคติ
อันเกิดจาก ความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตางๆ ท่ีมาจากสภาวะท่ีบุคคลเคยรับรูมากอนมาเปนตัว
ตัดสินใจในการสรางในเกิดเปนพฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบริการข้ึน ซ่ึงการท่ีบุคคลจะเปดรับสื่อนั้นเกิดข้ึนไดจาก
องคประกอบตางๆอยาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยองคประกอบท่ีแตกตางกันก็จะทําให
บุคคลมีการเปดรับสารท่ีแตกตางกัน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 
เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญ 3 ตัวแปร คือ ความรูความเขาใจ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการ

ลงมือปฏิบัติ(Practice) ของผูรับสารและอาจมีผลการซ้ือสินคาหรือบริการ จากการรับสารนั้นๆ กระบวนการท้ัง
สามนี้จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือ เม่ือผูรับสารไดรับสารแลวจะทําใหเกิดความรู เม่ือเกิดความรูจะมีผล
ทําใหเกิด ทัศนคติ และการกอใหเกิดเปนพฤติกรรมข้ึน ทฤษฎีนี้อธิบายการสื่อสารหรือสื่อมวลชนวา เปนตัวแปร
ตนท่ีสําคัญ สามารถเปนตัวนําการเปลี่ยนหรือการพัฒนาไปสูประชาชนได โดยอาศัย KAP เปนตัวแปรตามเพ่ือการ
วัดความสําเร็จของการสื่อสารและการพัฒนา ซ้ึงการโฆษณาผานเกมก็เชนกันเม่ือผูรับสารไดพบเห็นโฆษณาตางๆท่ี
ปรากฏข้ึนท้ังโดยตรงแลวโดยออม ก็จะทําใหเกิดเปนความรู ทัศนคติไปจนถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบริการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 ความสามารถในดานสติปญญาท่ีมีอยูในตัวบุคคลท่ีแสดงออกโดยการจําและการระลึกไดใน
ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎเกณฑ โครงสราง และวิธีตางๆ ความรูจะมีความสําคัญตอการเกิดทัศนคติตอสิ่งตางๆ
ภายหลังจากท่ีไดรับรู โดยระดับของความรูจะเริ่มจากระดับงายสูสิ่งท่ีซับซอน และจากรูปธรรมสูนามธรรม อัน
ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซ่ึงถือเปนสิ่ง
สําคัญในการโฆษณาผานสื่อท่ัวๆ ไปและการโฆษณาผานเกม เพราะความรูเปนจุดเริ่มตนของการสรางการรับรูไป
จนถึงการระลึกไดของแบรนดท่ีจะนํามาโฆษณาผานเกม 

 3.2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) คือสภาวะทางจิตท่ีเก่ียวของกับความรูสึก ความคิด และ
ความปรารถนาตางๆ เกิดจากการรับรูและความสํานึก อาจเรียกไดวาเปนสภาวะท่ีบุคคลเคยรับรูมากอนและเม่ือมี
สิ่งเรามากระตุนจึงเกิดความตระหนักข้ึน (ประสบชัย วัฒนสินธุ, 2548) ศักดิ์ไทย (2545) ไดสรุปลักษณะของ
ทัศนคติวา ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูได  มีลักษณะคงทนถาวรคงอยูไดนานพอสมควร เปนการประเมินคา คือ
สามารถบอกลักษณะดี ไมดี ชอบ ไมชอบ ทําใหบุคคลท่ีเปนเจาของพรอมท่ีจะตอบสนองตอท่ีหมายของทัศนคติ 
และทัศนคติสามารถบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของ และบุคคลกับสถานการณ หรือ
ก็คือทัศนคติยอมมีท่ีหมายนั่นเอง ซ่ึงถือเปนจุดมุงหมายหลักของการโฆษณาผานเกม และทัศนคตินั้นยังอาจนําไปสู
พฤติกรรมการซ้ือหรือไมก็ได 
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 3.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบริการ (Behavior หรือ Practice) นิยะดา ชุณ
หะวงศ และนินนาท โอฬารวรวุฒิ (อางในสุชัญญา ลิ่มสกุล, 2541) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา เปนอากัป
กริยาของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความชอบและไมชอบตอกิจกรรมบางอยางท่ีสามารถสังเกตได โดยพฤติกรรมถือเปน
สิ่งตางๆท่ีบุคคลจะแสดงออกโดยผูอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได หรือการแสดงออกท่ีสังเกตเห็นไดยากจนตองมี
เครื่องมือชวย อยางเชน จังหวะการเตนของหัวใจ พฤติกรรมทุกอยางท่ีบุคคลแสดงออกนั้น จะมีผลมาจากปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีเห็นวาเหมาะสมตามสถานการณนั้นๆ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเปนเปาหมายหลักในของการโฆษณาคือ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบริการ 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรไดแกประชาชนท่ีลงทะเบียนเลนเกมดัมม่ีออนไลนของบริษัทเกมอินดี้จํากัดจํานวน 954,560 
คน (อางอิงจากบริษัทเกมอินดี้จํากัด, 28 ธ.ค. 2556) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการทดสอบโดยใช
โปรแกรมG* power คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (Faul F. et al, 2009) นักวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางท่ีเปนประชากร
ท่ีเลนเกมดัมม่ีออนไลนท้ังสิ้น 124 คนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยวิธีการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) ในระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2557 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปรากฏดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 คุณลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันไมมีผลตอ
ประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตารางท่ี 1: คุณลักษณะประชากรกับประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลน 
 ตัวแปร r Sig. 

เพศ  .501 .611 

อายุ  1.004 .408 

การศึกษา  1.484 .222 

รายได  1.016 .411 

อาชีพ  1.376 .238 

Note: p < 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนแตกตางกันไมมีผลตอประสิทธิผลของโฆษณาในเกม
ออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 2: พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนกับประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลน 
ตัวแปร r Sig. 

ความบอยครั้งในการเลนเกม .358 .783 
ระยะเวลาในการเลนเกม .355 .702 
ชวงเวลาท่ีเลนเกม .631 .641 
สถานท่ีเลนเกม 1.970 .122 
Note: p < 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาภายในเกมออนไลนแตกตางกันมีประสิทธิผลของโฆษณา
ในเกมออนไลนท่ีแตกตางกัน  
  3.1 พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาแบนเนอรภายในเกม ในดานความบอยครั้ง และความสนใจ
ติดตามเนื้อหา แตกตางกันมีประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 3: พฤติกรรมการเปดรับสื่อกับประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนท่ีแตกตางกัน 

ตัวแปร r Sig. 
ความบอยครั้งในการพบเห็นโฆษณาแบนเนอรภายในเกม 5.811* .004 
ความสนใจติดตามเนื้อหาของโฆษณาแบนเนอร 9.485* .000 
การจดจําปายโฆษณาแบนเนอร 1.319 .261 

Note: p < 0.05 
  3.2 พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน ในดานความบอยครั้งในการเลนเกมแตกตางกันมีความ
บอยครั้งในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและชวงเวลาท่ีเลนเกมท่ี
แตกตางสงผลตอความสนใจในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาในเกม
ออนไลนท่ีแตกตางกัน 

  4.1 พฤติกรรมการเลนเกมท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 4: พฤติกรรมการเลนเกมกับความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลน 

ตัวแปร r Sig. 
ความบอยครั้งในการเลนเกม 2.905* .038 

ระยะเวลาในการเลนเกม 2.162 .120 
ชวงเวลาท่ีเลนเกม .755 .557 
สถานท่ีเลนเกม .177 .912 
Note: p < 0.05 
  4.2 พฤติกรรมการเลนเกมท่ีแตกตางกันมีความสนใจในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 5: พฤติกรรมการเลนเกมกับความสนใจในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลน 
ตัวแปร r Sig. 

ความบอยครั้งในการเลนเกม .053 .984 

ระยะเวลาในการเลนเกม .504 .606 
ชวงเวลาท่ีเลนเกม 5.047* .001 
สถานท่ีเลนเกม 1.525 .211 
Note: p < 0.05 
 
ตารางท่ี 6: ความสนใจในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนกับชวงเวลาท่ีเลนเกม 

ชวงเวลาในการเลนเกม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ชวงเชา 05.01 น.- 10.00 น. 2.14 .900 
ชวงกลางวัน 10.01 น.- 14.00 น. 1.37 .561 
ชวงเย็น14.01 น.- 18.00 น. 1.76 .723 
ชวงหัวคํ่า 18.01 น.- 21.00 น. 1.33 .480 
ชวงดึก 21.001 น.- 05.00 น. 1.23 .439 

  4.3 พฤติกรรมการเลนเกมท่ีแตกตางกันมีการจดจําในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 7: พฤติกรรมการเลนเกมกับการจดจําในการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลน 

ตัวแปร r Sig. 
ความบอยครั้งในการเลนเกม .651 .584 

ระยะเวลาในการเลนเกม .197 .822 
ชวงเวลาท่ีเลนเกม 1.300 .274 
สถานท่ีเลนเกม 1.080 .361 
Note: p < 0.05 
 สมมติฐานท่ี 5. ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนในดานความรูทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยท่ีผูท่ีมีประสิทธิผลดานความรูกับประสิทธิผลดาน
ทัศนคติจะมีขนาดความสัมพันธสูงท่ีสุดอยู ท่ี 0.891 สวนผู ท่ีมีประสิทธิผลดานทัศนคติกับประสิทธิผลดาน
พฤติกรรมการซ้ือจะมีขนาดความสัมพันธในขนาดท่ีรองลงมาอยูท่ี 0.888 และผูท่ีมีประสิทธิผลดานความรูกับ
ประสิทธิผลดานพฤติกรรมการซ้ือจะมีขนาดความสัมพันธท่ีนอยท่ีสุดอยูท่ี 0.804 
 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
C 89 

ตารางท่ี 8: ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลในดานความรูทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของโฆษณาในเกม
ออนไลน 

ความสัมพันธ 
 

ประสิทธผิลดานความรู 
 

ประสิทธผิลดานทัศนคต ิ
 

ประสิทธผิลดาน
พฤติกรรมการซื้อ 

ประสิทธผิลดานความรู - 
.891** 
(.000**) 

.804 
(.000**) 

ประสิทธผิลดานทัศนคต ิ - - 
.888 

(.000**) 
ประสิทธผิลดานพฤติกรรม

การซื้อ 
- - - 

Note: p < 0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาประชากรสวนใหญท่ีเลนเกมจะอยูในชวงวัยทํางานและเปนพนักงานบริษัทเอกชน
อีกท้ังรายไดเฉลี่ยท่ีพบคอนขางสูงและมีความคุนเคยกับการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดีโดยท่ีลักษณะประชากรใน
ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพไมสงผลใดๆกับประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนในดาน
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ จึงถือไดวาการโฆษณาผานเกมดัมม่ีออนไลนเปนชองทางท่ีมีมาตรฐาน
เหมาะสมกับลักษณะประชากรทุกเพศทุกกลุม โดยเฉพาะการโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมพนักงานเอกชน/ลูกจาง
เอกชนท่ีมีผูเลนอยูเปนจํานวนมากเพราะพนักงานบริษัทและขาราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระ สวนใหญจะ
ใชเวลากับอินเตอรเน็ตกวา 11ชม. โดยท่ีกวารอยละ 61.3 จะนิยมใชอินเตอรเน็ตท่ีทํางาน และจะใชงานโซเชียล
มีเดีย อยางเฟสบุคกวารอยละ 90 (ผลสํารวจพฤติกรรมผูใช internet ในไทย, 2556) 
 ในดานพฤติกรรมการเลนเกมดัมม่ีออนไลนไมสงผลใดๆตอประสิทธิผลของโฆษณาเพราะผูเลนเกมจะมี
ความสนใจเฉพาะกับตัวเกมมากกวาการใหความสําคัญกับโฆษณาเนื่องจากผูเลนเกมดัมม่ีออนไลนนั้นจะตองใช
สมาธิในการวางแผนการเลน และติดตามสถานการณตางๆตลอดเวลา ถาโฆษณาเหลานั้นไมเก่ียวของหรือมี
ประโยชนกับตน หรือขอมูลท่ีนําเสนอในปายโฆษณาแบนเนอรท่ีไมนาสนใจตอผูรับชมจะเปนสาเหตุใหไมเปดรับสื่อ
และไมนํามาซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือได (Jen-Hung Huang andTzong-Ke Yang, 2012: 61) (โสภาวรรณรัตนจิตร
กร, 2542) แนวทางการแกไขเพ่ือใหการโฆษณาผานเกมในรูปแบบแบนเนอรนี้มีประสิทธิผลมากข้ึนอาจทําไดโดย
การปรับตําแหนงของโฆษณาใหอยูในจุดท่ีมีความนาสนใจมากข้ึน ทําใหแบนเนอรโฆษณามีการเคลื่อนไหว และ
การนําเสนอโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมายสวนใหญท่ีเปนวัยทํางานหรือพนักงานบริษัทเปนตน  

สวนพฤติกรรมเปดรับสื่อดานการจดจําโฆษณาท่ีปรากฏภายในเกมออนไลนเทานั้นท่ีไมมีความแตกตางกัน
อยางนัยสําคัญทางสถิติ เพราะเม่ือจดจําไดและรูสึกพึงพอใจในโฆษณาท่ีนึกถึงก็จะตัดสินใจซ้ือทันที แตถาหาก
ผูบริโภคจดจําแตไมพอใจในสิ่งท่ีจําไวก็ไมอาจนํามาซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือในสวนพฤติกรรมเปดรับสื่อดานความ
บอยครั้งในการรับชมโฆษณา และดานการใหความสนใจในโฆษณานั้น มีผลตอประสิทธิผลของโฆษณาในเกม
ออนไลน เชนเดียวกับการโฆษณาในชองทางอ่ืนๆ ท่ีวาผูท่ีมีความบอยครั้งในการรับชมโฆษณาและมีความสนใจใน
โฆษณามากก็จะมีประสิทธิผลในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมมากตามโดยเฉพาะดานความบอยครั้งในเลน
เกมกับการเปดรับสื่อโฆษณาในเกมออนไลนเพราะยิ่งเลนเกมมากก็ยิ่งเกิดพฤติกรรมการเปดรับสื่อบอยครั้งมากข้ึน
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เชนกันรวมท้ังชวงเวลาในการเลนเกมก็มีผลตอความสนใจติดตามเนื้อหาของโฆษณาแบนเนอรภายในเกมดัมม่ี
ออนไลนเชนกัน โดยเฉพาะชวงเชา 05.01 น.- 10.00 น.จะมีผลมากกวาชวงเวลาอ่ืน เนื่องจากชวงเวลาเชานั้นจะมี
ผูเลนเกมนอยกวาชวงเวลาอ่ืนๆ ทําใหผูเลนเกมตองใชเวลารอผูเลนใหครบจํานวนกอนเริ่มเกมมากกวาชวงเวลาอ่ืน 
จึงมีเวลาในการรับชมโฆษณามากกวาชวงเวลาอ่ืนๆ นอกจากนั้นความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโฆษณาใน
เกมออนไลนในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฏีการสื่อสารท่ีวา ความรูจะนํามาซ่ึง
ทัศนคต ิและทัศนคติจะนําไปสูพฤติกรรมได (ทฤษฏีเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม, 2533) 

 
บทสรุป 
 โดยสรุปจากหลักฐานการวิจัยครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวาลักษณะประชากรและพฤติกรรมการเลนเกม
ออนไลน ไมมีผลตอประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลน แตพฤติกรรมการเลนเกมโดยเฉพาะเม่ือผูเลนเกมมี
ความถ่ีเลนเกมสูงข้ึนจะมีรับชมโฆษณาบอยครั้งข้ึนตามทําใหผูเลนเกมใหเวลากับโฆษณานั้นๆ มากข้ึนซ่ึงจะสงผล
ตอความสนใจในโฆษณานั้นๆ โดยเฉพาะในชวงเวลาเชาท่ีมีผูเลนเกมนอยกวาชวงเวลาอ่ืนทําใหผูเลนเกมมีชวงเวลา
ในการรอเลนเกมในแตละครั้งมากจึงทําใหมีการเปดรับสื่อมากท่ีสุดในชวงเวลานี้ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิผลของ
โฆษณาในเกมออนไลนได โดยประสิทธิผลในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมนั้นเปนไปตามทฤษฏีการสื่อสาร
ท่ีวาความรูจะนํามาซ่ึงทัศนคติและทัศนคติจะนําไปสูพฤติกรรมไดโดยเฉพาะโฆษณาท่ีมีความเก่ียวของกับผูเลนเกม
จะสรางใหเกิดพฤติกรรมไดมากท่ีสุด ซ่ึงผลวิจัยท่ีไดมานั้นหนวยงานของภาครัฐและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนําขอมูลดานลักษณะประชากร พฤติกรรมการเลนเกมท่ีไดศึกษามา เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการเลนเกม
และปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของผูเลนในปจจุบัน รวมไปถึงองคการในภาคเอกชน บริษัท หรือหางรานตางๆ สามารถ
นําขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลนในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ รวมไปถึง
ขอมูลการเปดรับสื่อโฆษณาสินคาท่ีปรากฏภายในเกมออนไลนจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
การหาชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธแบบใหมไดและสามารถนํามาปรับใชเพ่ือพัฒนาแผนการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ โดยการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้หรือครั้งตอๆ ไปมาปรับปรุงเพ่ือใหตรงกับกลุมบริโภค
มากยิ่งข้ึน 
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	18 O-S63.พรพรรณ ครอบทรัพย์ (165-173)
	นาฏศิลป์ไทยเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความงดงามและมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ และเป็นสิ่งสำคัญมากต่อชีวิตประจำวันและวิถีชีวิตของชาวไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ยังเป็นส่วนหน...
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	ปัจจุบัน มีการส่งเสริมให้คนไทยหันมาสนใจชมงานนาฏศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากการแสดงโขน โดยมูลนิธิส่งเสริมศีลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดง ให้มีความทันสมัยเ...
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	คาร์บอนฟุตพริ้นท์ริเริ่มครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดย “คาร์บอนทรัสต์” (Carbon Trust) องค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 6 ...
	รูปที่ 1: อัตราการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ
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	4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการบริการ
	5. การแสดงผล
	(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2555)
	ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของร้านสะดวกซื้อ ได้มีผู้ทำการศึกษาคือ ณัฐพล (2555) ซึ่งงานวิจัยของณัฐพลได้ใช้หลักการการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ขอบเขตตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับร้าน...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	วิธีดำเนินงานวิจัย มี 3 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวมรวบข้อมูล โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ 2) ขั้นตอนการขนส่ง 3) ขั้นตอนการบริการ 4) ขั้นตอนการกำจัดของเสียหลังการให้บริการ
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	/
	ตัวอย่าง การคำนวณของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ เช่น ร้านสะดวกซื้อมีปริมาณการใช้กระดาษตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งแบ่งออกเป็นกระดาษ A4 288.00 กิโลกรัมและกระดาษใบเสร็จ 252.75 กิโลกรัม
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	TRtR คือองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบพหุนามอันดับต่ำ (Low-Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
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	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
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	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
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	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
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	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

	18 P-T08.ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (182-190)
	19 P-T07.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ (191-198)
	20 P-S26.เมย์ อุบัติชีพ (199-209)
	21 P-T17.ชนกานต์ กิ่งแก้ว (210-224)
	22 P-S21.พงษ์พิทักษ์ ศักศรีเท้า (225-234)
	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเปิ้ลสอดไส้ลูกเกด โดยใช้เครื่องจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่
	ทบทวนวรรณกรรม
	1. ศึกษาข้อมูลจำเพาะของลูกเกด
	2. หาแนวทางในการออกแบบ
	3. ประดิษฐ์เครื่องโรยลูกเกด
	5. คำนวณความคุ้มทุนในการลงทุน

	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

	23 P-S23.นิภาวรรณ  ยิ่งชัยภูมิ (235-244)
	ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา

	/
	ผลการวิจัย

	24 O-T64.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม (245-256)
	25 O-T50.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (257-266)
	26 O-S25.ธนากุล ชัยวารีวิทย์ (267-278)
	27 O-T52.วิจิตรา สานพภา (279-289)
	28 O-T48.สุรเชษฐ์ โทวราภา (290-300)
	29 -S29.สุมาลี ดอกไม้ขาว (301-310)
	3.2 รวบรวมเก็บข้อมูลของการสร้าง 7-11 ในแต่ละร้าน
	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
	3.3 การศึกษาสภาพปัญหา
	ตารางที่ 2: ตัวอย่างร้าน 7-Elevn ที่ติดปัญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน์ ภาค RE ประเภทอาคาร R4
	รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา
	/
	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้

	30 P-S33.ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร (311-317)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส้

	31 P-S30.ชัชญา เอี้ยวถาวร (318-325)
	32 O-T41.โชคชัย ไตรยสุทธิ์ (326-335)
	33 O-S105.มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล (336-346)
	34 P-T20.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (347-357)
	35 P-S22.พรพรรณ เตื่อประโคน (358-368)
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	36 O-S47.วีระกุล เชี่ยเท่า (369-380)
	37 p-s34.ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์ (381-393)
	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.2 เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงานของจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.3 เพื่อปรับปรุงลักษณะท่าทางการทำงานของพนักงานให้ถูกตามหลักการยศาสตร์
	ทบทวนวรรณกรรม
	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแป้งของสถานีงานกระบวนการร่อนแป้ง โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

	38 O-S87.วัชรากร อรุณวิราม (394-408)
	39 P-S37.ชัญญานุช แก้วทิพย์ (409-414)
	40 O-S88.พรลภัส บุตรดี (415-424)
	41 O-S107.ประจวบ กล่อมจิตร (425-431)
	42 O-S53.กวีพงศ์ บุญเจริญ (432-441)
	ผลการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย

	43 O-T21.พงศกร สุรินทร์ (442-452)
	44 O-S58.บุญชัย เอื้ออรุณกิจ (456-463)
	- ข้อความที่เก็บจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปหัวข้อทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ topic/31856576) ก๊อบปี้ข้อความมาวางในโปรแกรมตัดคำแล้วกดตัดคำ
	/
	รูปที่ 2: การนำข้อความลงโปรแกรมตัดคำ
	รูปที่ 3: ผลจากการตัดคำ

	45 O-S62.พลวิชญ์ ภคประสิทธิ์ (464-470)
	46 O-S83.นพดล สรวงประดิษฐ์ (471-483)

	15 G-นวัตกรรมการจัดการเกษตร
	01 P-T12.กรวิทย์ ไชยสุ (1-7)
	02 O-S32.วรงค์ งิ้วเรือง (8-16)
	03 O-T49.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (17-26)
	04 O-S64.เสาวรัจ นิลเนตร (27-36)
	05 O-T61.พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก, เบญริกา ยะสาวงษ์, สุภารัตน์ อำนาจ (37-44)
	06 O-T58.เกศมณี ,วุฒิชัย,วสุบดี,เกตินันท์ (45-50)

	16 H-แพทยศาสตร์
	01 O-T38.สันติ จตุราวิชานันท์ (1-11)
	02 O-S18.พัสมน สุธาพาณิชย์ (12-20)
	03 O-S19.มัชฌิมา ทองไซร้ (21-30)
	04 O-S20.พีรธิดา รัตตกุล (31-43)
	05 O-S81.อุดมศักดิ์ บุญนริสรางกูร (44-50)
	06 O-S23 (51-59)




